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1. Újdonságok a 13-as verzióban 

Általános  

 
Jelentősen megnövelt rajzolási teljesítmény modellek gyors forgatásához és nagyítá-
sához (gyorsított látványterv és textúrázott megjelenítés). 

3.3.11 Alapbeállítások /Színek 

Új forgatási opciók: forgatás a képernyőn látható elemek befoglaló téglatestjének 
középpontja, vagy szabadon választott pont körül. A forgatás centrumának 
megjelenítése. 

2.16.2 Nagyítás, kicsinyítés /Forgatás 

Tömörített fájlba mentés. Az axs bemeneti fájl tárolása körülbelül az eredeti méret 
tizedére tömörítve történik. 

3.3.11 Alapbeállítások /Adatbiztonság 
3.1.3 Mentés 

Felhasználó által beállítható billentyűparancsok.  2.6 Billentyűparancsok 

Kibővített színbeállítási lehetőségek (Objektumok 3D kontúrja, acél és fa méretezési 
elemek színe és vonalvastagsága is módosítható). 

3.3.11 Alapbeállítások /Grafikus szimbólumok 

Nagyobb ikonok, skálázható dialógusablakok nagy képpontsűrűségű monitorokhoz 3.3.11 Alapbeállítások /Dialógusablakok 

Nézetek menüben parancsok a rajzfeliratok méretének egyszerű növeléséhez / csökken-
téséhez.   

3.4 Nézetek 

Kijelölő menü tulajdonságszűrőjében a szelvények névsorba rendezve jelennek meg.     

Szintek egyedi elnevezése a felhasználó igénye szerint.   3.3.4 Szintek 

Optimalizálási csoportok megjelenítése a logikai részletek között. A funkcióval egyszerű-
en kijelölhető illetve megjeleníthető egy-egy optimalizálási csoport összes eleme. 

2.16.14 Részletek / Logikai részletek 

Logikai részletek definiálhatóak kiválasztott rasztervonalak mentén is 2.16.14 Részletek / Logikai részletek 

Nyírási merevségcsökkentés és földrengés merevségcsökkentő tényezők feliratozhatóak 
valamint a tartomány táblázatban is megjelennek. 

2.16.18 Megjelenítés /Feliratozás 

Feszítőkábel megadásnál a kábel adatai vágólapon keresztül is átvehetőek. 4.10.26 Feszítés – PS1 modul /Alappontok 

Anyagtáblázatban vastagítással kiemelhető a ténylegesen felhasznált anyagok neve  4.9.1 Anyagtáblázat 

Nem használt anyagok, referenciák törlése a Táblázatkezelőben. 4.9.1 Anyagtáblázat 
4.9.20 Referenciák 

Szerkesztés 

Visszaállítás (undo) esetén megtartható a modell aktuális nézete 3.3.11 Alapbeállítások / Szerkesztés 

Közbenső csompópontok eltávolítása funkció 3.3.3 Fóliakezelő 

Paraméteres lekerekített sarkú téglalap valamint további gyakran használt vasbeton 
keresztmetszetek paraméteres megadása (hídgerenda, Trapéz, cső,  stb.) 

3.1.14.1 Grafikus szelvényszerkesztő / Vastag falú 
szelvények 

Íves szakaszoknál sugár és ívhossz kótázási lehetőség. 3.1.14.1 Grafikus szelvényszerkesztő / Kótázás 

Fóliák kezeléséhez zárolás funkció. 3.3.3 Fóliakezelő 

Metszéspont generáló funkciónál kiválasztható, hogy a metszés milyen elemtípusokra 
történjen.    

4.8.8 Metszéspont 

Egy adott szinten végzett munka során, bekapcsolható, hogy az alatta/felette lévő 
szintből csak az oszlopok/gerendák és falak jelenjenek meg. 
Ha egy szinten oszlopot vagy falat kezdünk rajzolni, az oszlop illetve fal magassága 
automatikusan felveszi a szintmagasságot.  

3.3.4 Szintek 

IFC modell importálásakor új/módosult/törölt objektumok automatikus felismerése és 
listába gyűjtése.  

3.1.6 Import /Objektum szűrés 

Falak generálása háttérfólia vonalai vagy létező vonalak mentén. Az új szolgáltatás 
segítségével a háttérfóliára betöltött faltengelyeket kijelölve egyszerűen generálható a 
falak 3D modellje. 

4.9.3 Objektumok rajzolása 

Közvetlen kapcsolaton alapuló Revit interfész segíti az építészeti modell statikai vázzá 
konvertálását (REV modul) 

3.1.6 Import 
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Elemek 

Parametrikusan generálható sűrűbordás födémek, opcionálisan tényleges bordák 
generálása 

4.9.5.4 Sűrűbordás tartományok 

Tartomány felületi támaszok megjeleníthetőek színkódolással 2.16.5 Színkódolás 

Változó vastagságú és excentrikusan kapcsolódó tartományok modellezése 4.9.5.1 Normál tartomány definiálás /Vastagsag és 
excentricitás 

XLAM (rétegelt lemez) tartományok kezelése. 4.9.5.5 XLAM-tartomány – XLM modul 

Virtuális rudak, virtuális sávok tartományok igénybevételeinek rúdigénybevétellé 
redukálására 

2.16.16 Virtuális rúd 

A Betöltés szelvénytárból ablakban paraméterek szerint sorba rendezhető szelvénylista 4.9.2 Szelvénytáblázat 

Terhek 

Rúd- és bordaelemekre referencia irányú koncentrált teher is előírható 4.10.4 Koncentrált teher rúdra 

4.10.5 Koncentrált teher tartományon és 
teherpanelen 

Korábban automatikusan generált hó és szélterhek egyedi terhekké alakíthatók. 4.10.1 Teheresetek, tehercsoportok /Konvertálás 

Hótehernél lelógó hó hatásának figyelembevétele. 4.10.13 Hóteher – SWG modul 

Széltehernél tetőperem alá fújó szél hatásának figyelembevétele. 4.10.14 Szélteher – SWG modul 

Teherpanel terhek szétosztása kijelölt csomópontokra, rúd- és bordaelemekre, 
tartományokra 

4.10.12 Teherpanel 

Teherpanelek kiterjesztése egyedi koncentrált, vonalmenti es felületi terhek 
megadásához 

4.10.5  Koncentrált teher tartományon és 
teherpanelen 

4.10.8 Vonalmenti teher tartományon és 
teherpanelen 

4.10.9 Felületi teher 

Teherpanelről szétosztott terhek konvertálása egyedi teherré 4.10.12 Teherpanel 

Felületi terhek intenzitás szerinti színkódolása 2.16.5 Színkódolás 

Földrengésnél eltérő x és y spektrumok esetén eltérő qdX és qdY is megadható 4.10.23 Földrengés-számítás – SE1 modul 

Számítás 

PNL modulban a képlékeny számítás Iljusin modell helyett rétegelt elem használatával 
történik. 

3.1.13 Anyagtár /Anyagi viselkedési jellemzők 

Alkalmazott gerenda/oszlopvasalás figyelembe vétele nemlineáris számításkor és 
pushover analízisben 

5.1 Statika 

Eredmények 

Acél és fa méretezési elemeknél is átsorszámozási lehetőség 2.16.13 Átnevezés, átsorszámozás 

Acél méretezési elemek megtámasztási viszonyainak egyedi megadása a pontosabb 
méretezés érdekében 

6.6.2 Acélrúd ellenőrzése Eurocode 3 szerint – SD1 
modul /Megtámasztások 

Vasalási paraméterek táblázatában a dialógusablakon beállítható valamennyi 
paraméter megjelenítése. 

 

Rúd/Borda elemek esetén választható, hogy az Nx valamint Mx igénybevételek az 
elemek lokális x-z vagy x-y síkjában jelenjenek meg 

2.16.19 Szerviz /Rajz   

Eredménytáblázatoknál a szélsőérték kigyűjtés az alapértelmezés szerint bekapcsolt 
oszlopokra történik. 

6.1.5 Eredménytáblázatok/Szélsőérték kigyűjtés 

Gerendavasalás ablakon csak a támaszok módosításának befejezése után indul el a 
számítás 
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Méretezés 

Gerendavasalási paraméterek és alkalmazott gerendavasalás megadható tervezés 
nélkül is. 

6.5.3 Gerendavasalás paraméterek (egytengelyű 
hajlítás) 

Alkalmazott oszlopvasalás megadható tervezés nélkül is, alkalmazott oszlopvasalás 
figyelembe vétele nemlineáris számításkor 

6.5.4 Oszlopvasalási paraméterek (kéttengelyű 
hajlítás) 

Vasbeton gerenda ellenőrzése alkalmazott vasalásra 6.5.10.3 Alkalmazott gerendavasalás módosítása 
és ellenőrzése 

Vasbeton oszlop ellenőrzése kihasználtság értékeket is meghatároz 6.5.9 Oszlopvasalás ellenőrzése – RC2 modul 

Vasalás figyelembevétele pushover számításban 6.5.9 Oszlopvasalás ellenőrzése – RC2 modul 

Acélszerkezeti kapcsolatok ellenőrzése (SC1 modul)  6.6.4 Acélszerkezeti kapcsolatok ellenőrzése - SC1 
modul 

Alaptest méretezésnél beállíthatóak az elvégzendő vizsgálatok (talajtörés, elcsúszás, 
állékonyság) valamint a maximális kihasználtságok 

6.5.12.1 Pontalapok tervezése /Vizsgálatok 

XLAM lemezek feszültségeinek számítása 4.9.5.5 XLAM-tartomány – XLM modul /Számítás 

Acélméretezésnél kihajlási hosszak automatikus meghatározása 6.6.2 Acélrúd ellenőrzése Eurocode 3 szerint – SD1 
modul Kihajlás 

Acélméretezésnél kifordulási paraméterek pontosabb megadása a megtámasztási 
viszonyok egyedi előírásával. A méretezési elem bármely pontjában a szelvény 
tetszőleges magassági pozíciójában definiálható adott merevségű megtámasztás. 

6.6.2 Acélrúd ellenőrzése Eurocode 3 szerint – SD1 
modul /Kifordulás 

Faméretezés tervezési számítások 6.7 Fa rúdelemek ellenőrzése Eurocode 5 szerint – 
TD1 modul 

Faszerkezet optimalizáció  (TD9 modul) 6.7.1.1 Faszerkezetek szelvény optimalizálása – 
TD9 modul 

Feszítőkábel megadásnál a kábel adatai vágólapon keresztül is átvehetőek. 4.10.26 Feszítés – PS1 modul /Alappontok 

Dokumentáció 

Többoldalas előnézet  2.10.2  Dokumentáció /Nyomtatási kép 

Nyomtatott oldalak fejlécébe saját pecsét (céglogó) helyezhető el. 3.3.11 Alapbeállítások /Dokumentáció 

Nemlineáris, dinamikai, rezgés- és kihajlásszámítás eredmények is felvehetők a 
dokumentációs sablonba. 

2.10.3.2 Sablon szerkesztése 

Szelvénysorszámot tartalmazó táblázatokban a szelvény neve is megjeleníthető  
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2. A rendszer használata 

2.1.  Hardverszükséglet  

Ajánlott konfiguráció  8 GB RAM memória 

 50 GB szabad merevlemez kapacitás 

 DVD meghajtó 

 színes, 17 '' monitor (1280x1024 pixel felbontás) 

 Kettő vagy többmagos processzor, 2 GHz feletti sebesség 

 Egér vagy más kurzort vezérlő eszköz 

 Nyomtató vagy plotter 

 Windows 8 operációs rendszer 
  

Minimális konfiguráció  2 GB RAM memória 

 10 GB szabad merevlemez kapacitás 

 DVD meghajtó 

 színes, 15 '' monitor (1024x768 pixel felbontás) 

 Egér  

 Windows XP operációs rendszer SP3 javítócsomaggal 
  

Támogatott operációs 
rendszerek 

Windows10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP/ SP3 

Windows Server 2008, Windows Server 2003/SP1 

Az operációs rendszerek 32  és 64 bites változata is támogatott. 
  

Memória kihasználás Az AxisVM13 64 bites változata közvetlen eléri a teljes memóriát, ezért ott egyéb beállítás nem szükséges. A 32 

bites változat azonban csak 2 GByte memóriát képes közvetlenül kezelni.  
  

32/64 bites változat Az AxisVM 64 bites változata kizárólag 64 bites operációs rendszer alatt működik. 

Ebben a környezetben külön beállítást nem igényel a teljes memória kezelése. 

A 32 bites változat is elindítható, de csak 2 GByte memóriát képes kezelni, függetlenül a memória tényleges 
nagyságától. 32 bites operációs rendszeren csak a 32 bites változat futtatható. 

  

Képernyőfelbontás, 
színmélység 

Minimum 1024 x 768, Hi-Color 

  

Merevlemez A merevlemez szabad kapacitásától függ a vizsgálható szerkezet csomópontjainak maximális száma. 

2.2. Installálás, indítás, verziócsere, kapacitás, nyelv 

Védelem A programrendszert hardverkulcs védi, mely vagy a párhuzamos (többnyire nyomtatókhoz használt) portra vagy 

USB portra tud csatlakozni. A kulcsot csak a telepítés után csatlakoztassa a számítógéphez, mert egyes operációs 

rendszerek megpróbálják felismerni a csatlakoztatott eszközt, ami akadálya lehet a helyes telepítésnek. 

Windows98 alatt az USB port kezeléséhez speciális meghajtó program szükséges. Ennek hiányában az USB 

kulcs nem működik. 
 A szükséges meghajtó programot a program automatikusan telepíti, de ha ez pl. a hozzáférési jogosultság hiánya 

miatt nem volt lehetséges (NT alapú rendszereknél), akkor a telepítés utólag a DVD-ről történhet. 

Ebben az esetben indítsa el a telepítő lemezről a Startup.exe programot és válassza a Meghajtó program 

újratelepítése funkciót. A Sentinel SuperPro kulcs működtetéséhez legalább  

7.1 verziójú meghajtó program szükséges. A program telepítő DVD-jén a 7.6.6 verzió található. 
  

Egyedi kulcs Először telepítse a programot, majd csatlakoztassa az egyedi kulcsot arra a számítógépre, ahova  a programot 

installálta. 
  

Hálózati kulcs A hálózati kulcs esetén leggyakrabban a program és a kulcs nem ugyanazon a számítógépen található, de a 

hardverkulcs működéséhez arra a számítógépre is telepíteni kell a meghajtó programot, amelyikre a 

hardverkulcsot elhelyeztük. Az AxisVM programrendszer Sentinel SuperPro hálózati hardverkulccsal kerül for-

galomba.  

A meghajtó program telepítéséhez kövesse a megfelelő utasítássort. 
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 Indítsa el a telepítő lemezről a Startup.exe programot és válassza a Meghajtó program újratelepítése funkciót.  

 Helyezzük a kulcsot a hálózat valamely gépének printer illetve USB csatlakozójába. 

 A telepítést követően a server program minden rendszerindítás után automatikusan elindul.  

A kliens számítógépen elindítva AxisVM programot, az automatikusan keresi a hálózaton az elérhető 

hardverkulcsokat. Megvizsgálja az összes olyan számítógépet, melyen a Sentinel SuperPro Server fut, 

függetlenül attól, hogy ott jelenleg van-e csatlakoztatott hardverkulcs vagy nincs. Emiatt a kulcs felismerése 

lassú lehet. 

A hardverkulcs gyorsabb elérése érdekében a kliens gépen (ahol az AxisVM programot futtatja) lehetőség van 

egy NSP_HOST környezeti változó létrehozására, amivel közvetlen megadható, hogy a kulcsot mely 

számítógépen kell keresni A változónak a hardverkulcsot tartalmazó számítógép IP címét kell beállítani. Például: 
NSP_HOST = 192.168.0.23 

Amennyiben több hálózati hardverkulccsal rendelkezik és ezeket különböző szervereken telepíti, lehetősége van 

NSP_HOST1,...., NSP_HOST5 környezeti változók beállítására. Ebben az esetben az így megadott IP címeken 

történik meg a kulcsok keresése Így legfeljebb 5 hálózati kulcsot kezelhet 5 különböző szerveren. 

 A hálózat valamely gépén csak akkor indíthatjuk a programot, ha a SuperPro Server program fut a kulcsot tartalmazó 
gépen. Amennyiben ez valamilyen okból leáll,  az éppen futtatott programok is leállnak. 

  

Installálás 
 
 

A program Windows XP/Vista, Windows 7 és Windows 8 operációs rendszerek alatt működik.  

A telepítéshez helyezzük az installáló DVD lemezét a meghajtóba. A telepítő automatikusan elindul, ha a 

meghajtót vezérlő szoftver autoplay funkció-ja aktív.  

Ellenkező esetben válasszuk ki a Start menü Futtatás... parancsát, majd a meghajtó kiválasztása után indítsuk el 

a Startup.exe programot. 

64 bites operációs rendszer esetén a telepítő automatikusan a 64 bites változat telepítését kínálja fel, de a  32 

bites változat is kiválasztható. 32 bites operációs rendszer esetén a 64 bites változat nem telepíthető.Kövessük a 

képernyőn megjelenő utasításokat. 
  

 Alaphelyzetben a programrendszer a C jelű merevlemezre települ a C:\ AxisVM13 
 

könyvtárba, a mellékelt mintamodellek a C:\AxisVM13\Peldak könyvtárba kerülnek. 

A fenti beállítások a felhasználó által módosíthatóak.  

A program telepíthető az eddigi verzióknál megszokott módon a C:\Program Files\AxisVM13 mappába is. Ekkor 

azonban az AxisVM.exe, AxisVM_x64.exe és az \IDTFConverter \DTFConverter.exe programokra be kell 

állítani a A program futtatása rendszergazdaként (Run as administrator) opciót.  

A Start / Számítógép (Computer)  menüből keressük meg a programokat, jobb gombbal rájuk kattintva válasszuk 

a Tulajdonságok (Properties) menüpontot, majd a Kompatibilitás (Compatibility) fület és a Jogosultsági szint 

(Privilege level) alatt kapcsoljuk be az említett funkciót.  

Ellenőrizni kell azt is, hogy a felhasználónak legyen írási joga a C:\Program Files\AxisVM13 könyvtárra.  

Ezt az iménti ablakban a Biztonság (Security) fülön állíthatjuk be (aki rendszergazdaként használja a gépet, az 

már rendelkezik ezzel a jogosultsággal). 

64 bites operációs rendszer esetén telepítéskor választhatunk a 32 vagy 64 bites AxisVM telepítése között.  A 64 

bites rendszer telepítésekor a 32 bites program is a merevlemezre másolódik, de ennek az indítóikonja nem kerül 

az asztalra. Amennyiben Ön nem rendelkezik a 64 bites program futtatásához megfelelő licencfájllal, a program 

ezt indításkor automatikusan érzékeli és indítja a 32 bites változatot. 
  

 
32 bites operációs rendszeren csak a 32 bites AxisVM telepítése és futtatása lehetséges. 

 A program telepítése a c:\Program_Files mappába nem javasolt, mivel ebben az esetben a program indítása csak 
adminisztrációs jogokkal lehetséges és néhány alprogram (pl. 3D PDF generáló) működésében még ennek ellenére is 
zavarok lehetnek. 
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Telepítés Vista, Windows7, Windows8 és 

Windows10 operációs rendszer alatt: 

 Az AxisVM programrendszer telepítése után 

kattintson a program ikonjára az Egér jobb 
gombbal.  

 A  gyors menüből válassza a Tulajdonságok 
(Properties) menüpontot. 

 A megjelenő dialógusablak Kompatibilitás 

(Compatibility) fülén a a Jogosultsági szinteknél a 

"A program futtatása rendszergazdaként" ("Run 

as administrator")  jelölőnégyzetet be kell kap-
csolni. 

 
Bővítmények futtatása A programhoz használhat más fejlesztők vagy az Ön által készített kiegészítő programokat (bővítményeket). 

Ezek futtatásához azonban szükséges az AxisVM regisztrálása COM szerverként a Windows regisztrációs 

adatbázisában. Amennyiben a telepítéskor Adminisztrátori jogokkal rendelkezett, ez a regisztráció automatikusan 

megtörténik. 

Ha a regisztrálás valamilyen hiba miatt nem történik meg a telepítés során, akkor ezt később kézzel szükséges 

elvégezni. Ehhez futtassa adminisztrátori jogokkal a telepített program mappájában található 

!Register_AxisVM.bat (32 bites op. rendszeren) vagy a !Register_AxisVM_x64.bat (64 bites op. rendszeren) 

parancsfájlt. 
  

 
A 32 bites bővítmények automatikusan a 32 bites AxisVM programot indítják, és csak ahhoz használhatóak, míg a 64 bites 
bővítmények csak a 64 bites AxisVM alatt működőképesek. 

Vírusfigyelők-  
téves riasztás 

A program telepítésekor megtörténhet, hogy a számítógépen található antivírus program vírust jelez. Ezt téves 

riasztásnak nevezzük. Ennek oka az, hogy a legtöbb mai vírusfigyelő program nem tényleges víruskódot  

ellenőríz, hanem olyan műveleteket vizsgál, ami vírusok esetén előfordulhat. Mivel az AxisVM speciális 

védelemmel van ellátva, ami megakadályozza a program visszafejtését, ezért néhány vírusfigyelő ezt a téves 

riasztást adhatja. 

Ebben az esetben a következőt teheti: 

- Ha a vírusfigyelő karanténba helyezte az AxisVM.exe állományt, helyezze vissza azt  az eredeti 

helyére 

- Kapcsolja ki az AxisVM.exe ellenőrzését a vírusfigyelőben 

- Csökkentse a heurisztikus keresés érzékenységét a vírusfigyelő beállító paneljén. 

A VirusTotal internetes oldalán 47 vírusfigyelővel ellenőríztetheti programját. 

Az alábbi listában láthatja a tesztelt vírusfigyelőket és az eredményeket. 
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 Antivírus szoftver Eredmény Antivírus szoftver Eredmény 

  Agnitum   Suspicious!SA   Kaspersky  

  AhnLab-V3    Kingsoft  

  AntiVir   TR/Crypt.XPACK.Gen2   Malwarebytes  

  Antiy-AVL    McAfee  

 
 Avast  


 McAfee-GW-Edition  

Heuristic.LooksLike.Win32.Suspici
ous.N!83  

  AVG    Microsoft  

  BitDefender    MicroWorld-eScan  

  ByteHero    NANO-Antivirus  

  CAT-QuickHeal    Norman  

  ClamAV    nProtect  

  Commtouch    Panda  

  Comodo    PCTools  

  DrWeb    Rising  

  Emsisoft    Sophos  

  eSafe    SUPERAntiSpyware  

  ESET-NOD32   a variant of Win32/Kryptik.D   Symantec  

  F-Prot    TheHacker  

  F-Secure    TotalDefense  

  Fortinet    TrendMicro  

  GData    TrendMicro-HouseCall  

  Ikarus    VBA32  

  Jiangmin    VIPRE  

  K7AntiVirus    ViRobot  

  K7GW    
  

Indítás 

 

Az installáló program létrehozza az asztalon az AxisVM13 ikont, erre kattintva a program elindul. 

Indításkor a programról tájékoztató ablak (3.6.4 A programról...) eltűnése után egy dialógusablak jelenik meg, 

mely új modell létrehozását illetve már létező modellek megnyitását gyorsítja meg.  Megjelenése az alsó 

jelölőnégyzettel kikapcsolható. Visszaállítása az Alapbeállítások / Adatbiztonság dialógusban a Nyitó képernyő 

használata jelölőnégyzettel lehetséges.  
 

Új modell létrehozása esetén a következő alapadatokat kell megadni: 
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A program indítása 
csökkentett üzemmód 

 

Az AxisVM.exe (32 bites operációs rendszer alatt) vagy az AxisVM_x64.exe (64 bites operációs rendszer 

alatt) indítható úgynevezett csökkentett üzemmódban a /SAFE kapcsolóval.  

Pl. axisvm_x64.exe /SAFE 

A kapcsolót abban az esetben célszerű használni, ha a programot a következő okok miatt nem sikerül elindítani:  

- hibás grafikus kártya vagy meghajtó program esetén, mivel csökkentett módban a  hardvergyorsítást nem 
használja a program 

- processzor működési hiba esetén, mivel ilyenkor csak hagyományos, 1 magos módban fut a program  

- ha legutóbb hibával állt le a program és megpróbál valamilyen hibás állapotú modellt visszaállítani, mivel 
csökkentett módban nem állít vissza semmilyen fájlt a program 

- amenyiben hibás Plugin vagy AddOn telepítése és ennek betöltése esetén hiba keletkezik, mivel 
csökkentett módban nem tölt be Plugin és AddOn kiegészítőket a program 

  

Verziócsere Aki korábbi AxisVM verzióval rendelkezik, az installálást a fentiek szerint végezheti. Az új verziót célszerű 

egy új könyvtárba telepíteni, így az előző verzió továbbra is indítható. 
  

Régi modellek 
konvertálása 

Előző programverzióval készült modelleket a program automatikusan felismeri és betölti, mentéskor azonban 

már az új verziónak megfelelő formátumban tárolja. A Mentés névvel menüpontban lehetőség van az adatokat 

korábbi verziók formátumába lementeni. 
Fájl típusok 

  

Fájl 

kiterjesztés 

Program 

típusa 

Piaci 

Fájl megnyitás lehetőségei a különböző program 
típusokkal 

Piaci Viewer Oktatási  Kipróbálási  
Light 

 

A fájl 
készült… 

.axs/.axe Viewer Igen Igen Igen Igen EF 

.axv/.axw Oktatási Nem Igen Nem Nem Nem 

.axs/.axe Kipróbálási VJ Igen Igen VJ EF 

.axs/.axe Light Igen Igen Igen Igen EF 

.axd/.axr  
Program 
típusa Igen 

Igen 
Igen Igen Igen 

        
 VJ Vízjel (a nyomtatott dokumentációban vízjel jelenik meg) 

EF Elemszám függő (a modellben szereplő végeselemek számától függően nyitható meg)  
 

 

Struktúra A programrendszerben egy teljes szerkezeti analízis három lépésben történik, szükség szerint egy vagy több 

ciklusban. 
  

Adatmegadás 

 

Számítás 

 Statika 
(lineáris/nemlineáris) 

Rezgés 
(elsőrendű/másodrendű) 

Dinamika 
(Lineáris/nemlineáris) 

Kihajlás 

 

Eredmények feldolgozása 
 

Kapacitás Professzionális változat esetén a  megadható modellre nem vonatkoznak korlátozások, így gyakorlatilag a 

merevlemez szabad kapacitása és a virtuális memória  határozza meg a megoldható modell maximális méretét.  
  

 Standard változat: 
 

 

Paraméter Maximális  

Csomópontok  nincs korlátozva  

Anyagtípusok  nincs korlátozva 

Elemek csak rácsrúd 500 

 Rúd+rácsrúd+borda * 250 

 Borda felület peremén 1500 

 tárcsa+lemez+héj 2000 

 támasz nincs korlátozva 

 merev test nincs korlátozva 

 diafragma nincs korlátozva 

 rugó nincs korlátozva 

 kontakt nincs korlátozva 

 Kapcsolati elem nincs korlátozva 

Teheresetek nincs korlátozva 

Teherkombinációk nincs korlátozva 

Rezgésalakok 99 
 

* Amennyiben rúd és/vagy borda is szerepel a szerkezetben 
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2.3. Hogyan kezdjünk hozzá? 

 A programrendszer megismerését célszerű egy egyszerű modell adatbevitelével és a számított eredmények 

kiértékelésével kezdeni. Ehhez nyújt segítséget a 10 Mintapéldák fejezet 1-es mintapéldája. A mintapélda 

adatbeviteli lépései megtalálhatók 9.2 Rúdmodell-adatbevitelének elvi sémája a fejezetben. 
  

 A programrendszerben az adatbevitel három, logikailag jól elkülöníthető részből tevődik össze: 
  

Geometria Első lépésben megrajzolhatjuk vagy betölthetjük más CAD programból a szerkezet geometriáját reprezentáló 

vonalhálózatot (síkban / térben), de arra is van lehetőségünk, hogy azonnal elemeket (oszlop, gerenda, fal, 

födém) hozzunk létre a modellben. 

Elemek Amennyiben csak a vonalhálózatot rajzoltuk meg, második lépésben a megszerkesztett vonalhálózathoz hozzá-

rendeljük az anyag-, keresztmetszeti és egyéb jellemzőket, megadjuk a megtámasztásokat, ezáltal teljessé téve a 
statikai vázat. 

Terhek Harmadik lépésben a kész statikai vázra különböző terheket teszünk. Elkészítjük a tehereseteket, 

tehercsoportokat, teherkombinációkat. 

 Az adatbevitel elvi lépéseinek részleteit megtaláljuk a 9. fejezetben az alábbi alaptípusokra:  

a) síkbeli rácsos tartó,  

b) síkbeli keret,  

c) tárcsamodell,  

d) lemezmodell,  

e) földrengésvizsgálat 

Ezek felhasználásával összetett modellek adatbevitele is könnyen elvégezhető. 
  

 A felhasználói kézikönyvet a programrendszerrel való ismerkedéskor egyszer feltétlenül olvassuk végig! 

Az 1. fejezetben a programverzió újdonságai találhatók. 

A 2. fejezet a programrendszer használatával kapcsolatos általános információkat tartalmazza, míg a többi 

felépítése az adatbeviteli és eredménylekérdező menükkel azonos. 

Ha már némi jártasságot szereztünk a programrendszer használatában, ajánlott a felhasználói kézikönyv ismételt 

végigolvasása, mert bizonyos információk csak ekkor telnek meg tartalommal. 



Felhasználói kézikönyv  v13r3 8. kiadás 21   

 

2.4. A képernyő felosztása 

 
 

 
 

 
  
Tagolódás Az ablak fejlécében található az aktuális könyvtár és modell neve. 

A felső sorban található a menürendszer (a fő menükre az [Alt]  billentyű segítségével is tudunk váltani), alatta a 

felső ikonsor, itt az ikonok egy része az adatbevitel vagy eredmény-feldolgozás fázisai szerint külön, lapozható 

oldalakra került. A középső részen helyezkedik el a rajzterület, amely tulajdonképpen a teljes szerkezetet 

ábrázoló „rajzpapír” kiablakozott része. A kiablakozott rész helyzete és mérete a menüpontok \ikonok 

segítségével szükség szerint változtatható. Bal oldalon található az ikontábla, mely összefoglalja mindazon funk-

ciókat, amelyek a programrendszer használatának bármely fázisában elérhetők. A jobb alsó sarokban találhatóak 

a Gyorskapcsolók. Lásd... 2.17 Gyorskapcsolók. 

A képernyő alján menükövető súgó és információs sor segíti a tájékozódást. Itt jelenik meg az aktuális 

tevékenységhez tartozó magyarázó szöveg. 
  

Modell Modellnek nevezzük a számításhoz szükséges bemenő adatok (és a számított eredmények) összességét. Minden 

új modellhez egy azonosítót (nevet) kell rendelnünk, amely tetszőleges betű-, számsorozat lehet, és a 

későbbiekben ennek segítségével hivatkozhatunk a modellre. Bizonyos karaktereket a Windows operációs 

rendszer nem enged használni a modellnév megadásakor. Ezen karakterek köre Windows verziótól függően 

változhat.  

A Modellek adatait a program két fájlban tárolja: 

Bemenő adatok:  modellnév.axs 

Eredmény adatok:  modellnév.axe 

A bemenő adatfájl alapján az eredményfájl bármikor újra előállítható a számítás újra indításával, ezért legtöbb 

esetben elegendő a modellnév.axs fájl archiválása. A program a modell betöltésekor ellenőrzi, hogy az azonos 

nevű axs és axe fájlok a modellnek ugyanahhoz a változatához tartoznak-e. 
  

színskálaablak 

áthelyezhető 
ikontábla 

rajzterület 

tulajdonságszerkesztő 

lenyíló ikonsor 

menüsor 

információs sor 
menükövető (súgó) 

modell neve 

infoablak 

segédpaletta 

gyorskapcsolók 

koordinátaablak 

perspektíva  
beállítás 
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2.5. Billentyűzet és egérkezelés, kurzor 

 Teljes Unicode támogatás   

A Unicode a különböző írásrendszerek egységes kódolását és használatát leíró nemzetközi szabvány, mely a 

világ összes nyelvének karakterkészletét tartalmazza. A program 11-es verziója valamennyi szöveget Unicode 
formátumban kezeli.  

Windows témák támogatása 

Az ablakok megjelenítésekor a program a beállított Windows témát követi.  

Kurzor 

 

A kurzor kényelmes és hatékony kezelését az  használatával érhetjük el.  

A kurzor különböző formában jelenhet meg a képernyőn: 

 Szálkereszt: 

 

Szálkereszt (nagyít/kicsinyít): Mutatónyíl: 

 

 

   
  

 A kurzorral egy objektum fölé állva a kurzor alakja megváltozik. Ezek részletes magyarázatát lásd... 4.7.1 

Vonzáskör (aura) fejezetben. 
  

Információs lap Egy elem fölé állva a kurzor mellett megjelenő információs lapon a következő adatok jelennek meg, attól 

függően, hogy a felső ikonsor melyik oldalán vagyunk: 
  

 Geometria: csomópont koordinátái, vonal hossza 

 Elemek: végeselem, hossz, tömeg, referencia, szabadságfok, támasz 

 Terhek: terhek, csomóponti tömeg 

 Háló: hálózási paraméterek 

 Statika: elmozdulás, igénybevétel, feszültség, reakció, vasmennyiség, hatásábra-ordináta 

 Kihajlás: kihajlásialak-ordináta 

 Rezgés: rezgésalak-ordináta 

 Dinamika: elmozdulás, gyorsulás, sebesség, igénybevétel, feszültség, támaszreakció 

 Vasbetontervezés: fajlagos vasmennyiség, tényleges vasmennyiség, repedéstágasság, oszlop vasalás 

ellenőrzés,  gerenda vasalás tervezés,  pontalap tervezés 

 Acéltervezés: kihasználtsági illetve ellenállási értékek 

 Fa méretezés: kihasználtsági illetve ellenállási értékek 

  
Billentyűzet Néhány billentyűnek kiemelt szerepe van: 
  

[],   

 
A kurzor mozgatása az aktuális síkban 

  

[Ctrl] + 



      

A kurzor mozgatása az aktuális síkban a Ctrl szorzóval beállított lépésközzel. 

 

[Shift]+ 

+  

A kurzor mozgatása az aktuális síkban  n· , egyedi vagy n·90° irányszögű egyenesen 

  

[Home]  [End] 

 

A kurzor mozgatása az aktuális síkra merőleges irányban 

  

[Esc]  A funkciók megszakítása 
  

[Enter]  [Space]  

 bal gomb 

Parancsgombok. Menüelemek kiválasztására, funkciók végrehajtására, rámutatásos kiválasztásra használhatók 

elem kijelölésénél vagy lekérdezésénél. 
  

 [Alt] A vezérlő menü aktivizálása 
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 [Tab] Dialógus ablakokban az információs mezők közötti mozgás 
  

[+] [-] 

 

Nagyítás/kicsinyítés. A nagyítási/kicsinyítési centrum a kurzor aktuális pozíciója 

  

[Insert] / [Alt]+[Shift] A kurzor aktuális pozíciójára helyezi a relatív origót 
  

 görgő Előre mozgatás: nagyítás, 

Hátra mozgatás: kicsinyítés, 

Lenyomás és egér mozgatás: rajzablak mozgatása  

A nagyítási/kicsinyítési centrum a kurzor aktuális pozíciója 
  

Billentyűparancsok Olyan billentyűkombinációk, amelyek a gyakran használt funkciók gyors elérését teszik lehetővé. Lásd... 2.6 

Billentyűparancsok 
  

 jobbgomb Gyorsmenü megjelenítése. Lásd... 2.7 Gyorsmenü 

  

2.6. Billentyűparancsok 

Az AxisVM programban a leggyakrabban használt műveletekhez, eszköztári elemekhez, menüpontokhoz alapértelmezett 

billentyűkombinációk tartoznak. A fő eszköztáron ugyanaz a parancs a különböző füleken (Geometria, Elemek, Terhek) eltérő funkciókat 

indíthat. 

Általános parancsok 
  Megnyitás ................................................... Ctrl+O 
  Mentés ...................................................... Ctrl+S 
  Nyomtatás ................................................... Ctrl+P 
  Vissza (Undo) ............................................... Alt+BkSp 
  Újra (Redo) ................................................. Shift+Alt+BkSp 
  Fóliakezelő ................................................. F11 
  Szintek ..................................................... F7 
  Táblázatkezelő .............................................. F12 
  Dokumentáció-szerkesztő ..................................... F10 
  Rajztár ..................................................... F6 
  Mentés a rajztárba .......................................... F9 
  Súlyelemzés ................................................. F8 
  Törlés ...................................................... Del 
  A relatív origó beállítása .................................. Ins 
  Előző tehereset ............................................. Ctrl+PgUp 
  Következő tehereset ......................................... Ctrl+PgDn 

Ikontábla 
  Kijelölés ................................................... S 
  Színkódolás ................................................. Shift+C 
  Eltolás, másolás ............................................ Shift+T 
  Forgatás .................................................... Shift+R 
  Tükrözés .................................................... Shift+M 
  Skálázás .................................................... Shift+S 
  Kótavonalak ................................................. Ctrl+Alt+D 
  Háttérfóliák szerkesztése ................................... Ctrl+Alt+E 
  Részlet ..................................................... Shift+P 
  Metszet ..................................................... Shift+X 
  Keresés ..................................................... F3 
  Megjelenítés ................................................ Ctrl+Y 
  A modell adatai ............................................. Shift+I 

  Nézetek 
    Nagyítás .................................................. Ctrl+ü 
    Kicsinyítés ............................................... Shift+Ctrl+ü 
    Teljes ábra ............................................... Ctrl+W 
    Eltolás ................................................... Ctrl+M 
    Forgatás .................................................. Ctrl+R 
    Elölnézet ................................................. Ctrl+1 
    Oldalnézet ................................................ Ctrl+3 
    Felülnézet ................................................ Ctrl+2 
    Perspektíva ............................................... Ctrl+4 
    Drótváz ................................................... Alt+F5 
    Takartvonalas ábrázolás ................................... Alt+F6 
    Látványterv ............................................... Alt+F7 
    Textúra ................................................... Alt+F8 

  Vonalzók 
    Raszterháló ............................................... Shift+G 
    Merőleges ................................................. Alt+V 
    Párhuzamos ................................................ Alt+P 
    Vonal szögfelezőn ......................................... Alt+B 
    Osztópont ................................................. Alt+M 
    Két egyenes metszéspontja ................................. Alt+I 
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Eszköztár 
  [Geometria] ................................................. Shift+F1 
  [Elemek] .................................................... Shift+F2 
  [Terhek] .................................................... Shift+F3 
  [Háló] ...................................................... Shift+F4 
  [Statika] ................................................... Shift+F5 
  [Kihajlás] .................................................. Shift+F6 
  [Rezgés] .................................................... Shift+F7 
  [Dinamika] .................................................. Shift+F8 
  [Vasbetontervezés] .......................................... Shift+F9 
  [Acéltervezés] .............................................. Shift+F10 
  [Fa méretezés] .............................................. Shift+F11 

  Geometria 
     Csomópont ................................................. N 
    Vonal ..................................................... L 
    Poligon ................................................... P 
    Téglalap .................................................. R 
    Körív ..................................................... A 
    Körív három pontból ....................................... B 
    Horizontális felosztás .................................... H 
    Vonalfelosztás ............................................ D 
     Metszéspontok ............................................. I 

  Elemek 
    Anyag ..................................................... Shift+Ctrl+M 
    Szelvény .................................................. Shift+Ctrl+C 
    Objektumok közvetlen rajzolása ............................ F4 
    Támaszok közvetlen rajzolása .............................. F5 
    Tartomány ................................................. D 
    Lyuk ...................................................... H 
    Vonalelemek ............................................... L 
    Csomóponti támasz ......................................... T 
    Vonalmenti támasz ......................................... U 
    Pont-pont kapcsolati elem ................................. I 
    Vonal-vonal kapcsolati elem ............................... J 

  Terhek 
    Teheresetek és tehercsoportok ............................. L 
    Teherkombinációk .......................................... C 
    Csomóponti terhek ......................................... N 
    Koncentrált teher rúdra ................................... B 
    Koncentrált teher tartományon ............................. A 
    Megoszló teher vonalelemen ................................ J 
    Élmenti teher ............................................. E 
    Vonalmenti teher tartományon .............................. I 
    Felületi teher ............................................ H 
    Megoszló teher tartományon ................................ D 
    Rácsrudakra/Rudakra/bordákra szétosztott felületi teher ... K 
    Teherpanel ................................................ P 
    Hóteher ................................................... O 
    Szélteher ................................................. W 
    Folyadékteher ............................................. F 
    Önsúly .................................................... G 
    Mozgó vonalmenti teher megadása ........................... T 

  Háló 
    Hálógenerálás ............................................. G 

  Statika 
    Lineáris statikai számítás ................................ L 
    Nemlineáris statikai számítás ............................. N 
    Eredményábrázolási paraméterek ............................ D 
    Min, Max értékek .......................................... Ctrl+X 
    Animáció .................................................. A 

  Kihajlás 
    Kihajlásvizsgálat ......................................... L 
    Eredményábrázolási paraméterek ............................ D 
    Min, Max értékek .......................................... Ctrl+X 
    Animáció .................................................. A 

  Rezgés 
     Rezgésvizsgálat ........................................... L 
    Eredményábrázolási paraméterek ............................ D 
    Min, Max értékek .......................................... Ctrl+X 
    Animáció .................................................. A 

  Dinamika 
    Dinamikai számítás ........................................ L 
    Eredményábrázolási paraméterek ............................ D 
    Min, Max értékek .......................................... Ctrl+X 
    Animáció .................................................. A 
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 Vasbetontervezés 
    Vasalási paraméterek ...................................... P 
    Alkalmazott vasalás ....................................... T 
    Eredményábrázolási paraméterek ............................ D 
    Min, Max értékek .......................................... Ctrl+X 
    Animáció .................................................. A 
    Oszlopvasalás ellenőrzés .................................. C 
    Gerendavasalás tervezés ................................... B 
    Lemez átszúródásvizsgálata ................................ U 
    Pontalap tervezése ........................................ F 
    Sávalap tervezése ......................................... I 

  Acéltervezés 
    Tervezési paraméterek ..................................... P 
    Eredményábrázolási paraméterek ............................ D 
    Min, Max értékek .......................................... Ctrl+X 
    Kapcsolat méretezés ....................................... J 
    Kapcsolat méretezés ....................................... K 
    Acél szelvények optimalizálása ............................ O 

  Fa méretezés 
    Tervezési paraméterek ..................................... P 
    Eredményábrázolási paraméterek ............................ D 
    Min, Max értékek .......................................... Ctrl+X 
    Animáció .................................................. A 

Menü 
  Fájl 
    Megnyitás ................................................. Ctrl+O 
    Mentés .................................................... Ctrl+S 
    Nyomtatás ................................................. Ctrl+P 
    Kilépés ................................................... Ctrl+Q 

  Szerkesztés 
    Vissza (Undo) ............................................. Alt+BkSp 
    Újra (Redo) ............................................... Shift+Alt+BkSp 
    Mindent kijelöl ........................................... Num * 
    Másolás ................................................... Ctrl+C 
    Beillesztés ............................................... Ctrl+V 
    Törlés .................................................... Del 
    Táblázatkezelő ............................................ F12 
    Dokumentáció-szerkesztő ................................... F10 
    Rajztár ................................................... F6 
    Mentés a rajztárba ........................................ F9 
    Súlyelemzés ............................................... F8 
    Piano Sisma ............................................... Ctrl+Alt+P 
    Szerkezeti elemek összeállítása ........................... Shift+A 
    Szerkezeti elemek szétbontása ............................. Shift+B 

  Beállítások 
    Szimbólumok ............................................... Ctrl+Y 
    Kapcsolók ................................................. Ctrl+D 
    Fóliakezelő ............................................... F11 
    Szintek ................................................... F7 
    Vonalzók .................................................. Ctrl+G 
    Raszterháló ............................................... Shift+G 
    Billentyűparancsok ........................................ Ctrl+K 
    Alapbeállítások 
      Betűtípusok ............................................. Shift+Alt+F 
      Számítás ................................................ Shift+Alt+B 

  Nézetek 
    Elölnézet ................................................. Ctrl+1 
    Felülnézet ................................................ Ctrl+2 
    Oldalnézet ................................................ Ctrl+3 
    Perspektíva ............................................... Ctrl+4 
    Egy szinttel feljebb ...................................... PgUp 
    Egy szinttel lejjebb ...................................... PgDn 
    Nagyítás .................................................. Ctrl+ü 
    Kicsinyítés ............................................... Shift+Ctrl+ü 
    Teljes ábra ............................................... Ctrl+W 
    Eltolás ................................................... Ctrl+M 
    Forgatás .................................................. Ctrl+R 
    Drótváz ................................................... Alt+F5 
    Takartvonalas ábrázolás ................................... Alt+F6 
    Látványterv ............................................... Alt+F7 
    Textúra ................................................... Alt+F8 
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Ablakok 
    Tulajdonságszerkesztő ..................................... Shift+Alt+P 
    Info-paletta .............................................. Shift+Alt+I 
    Színkódolás ............................................... Shift+Alt+C 
    Koordináta-paletta ........................................ Shift+Alt+K 
    Színskála-paletta ......................................... Shift+Alt+L 
    Háttérkép betöltése ....................................... Ctrl+B 
    Vízszintes felosztás ...................................... Shift+H 
    Függőleges felosztás ...................................... Shift+V 
    Bezárás ................................................... Ctrl+F4 
    Kisebb rajzfeliratok ...................................... Ctrl+Alt+I 
    Nagyobb rajzfeliratok ..................................... Ctrl+Alt+O 
    Rajztár ................................................... F6 
    Mentés a rajztárba ........................................ F9 

  Súgó 
    Tartalom .................................................. F1 

Gyorsgombok 
  Automatikus metszés ......................................... Ctrl+I 
  Hálózat rajza ki/be ......................................... M 
  Csak a kijelölt elemek megjelenítése ........................ Ctrl+F 
  Terhek rajza ki/be .......................................... Ctrl+L 

Eredmények megjelenítése 
  Kikapcsolt .................................................. Ctrl+F5 
  Diagram ..................................................... Ctrl+F6 
  Szintvonal .................................................. Ctrl+F7 
  Szintfelület 2D ............................................. Ctrl+F8 
  Metszet ..................................................... Ctrl+F9 
  Szintfelület 3D ............................................. Ctrl+F10 
  Diagram + átlagértékek ...................................... Ctrl+F11 
  Eredménykomponensek listája ................................. Q 

Koordináta-paletta 
  X ........................................................... X 
  Y ........................................................... Y 
  Z ........................................................... Z 
  L ........................................................... Shift+Ctrl+L 
  R ........................................................... Shift+Ctrl+R 
  A ........................................................... Shift+Ctrl+A 
  H ........................................................... Shift+Ctrl+H 
  B ........................................................... Shift+Ctrl+B 
  Ideiglenes munkasík ......................................... Shift+Ctrl+W 
  X[m] :  zárolása ............................................ Ctrl+Alt+X 
  Y[m] :  zárolása ............................................ Ctrl+Alt+Y 
  Z[m] :  zárolása ............................................ Ctrl+Alt+Z 
  L[m] :  zárolása ............................................ Ctrl+Alt+L 
  r[m] :  zárolása ............................................ Ctrl+Alt+R 
  a[°] :  zárolása ............................................ Ctrl+Alt+A 
  h[m] :  zárolása ............................................ Ctrl+Alt+H 
  b[°] :  zárolása ............................................ Ctrl+Alt+B 
  Relatív / globális koordináták .............................. Shift+D 
  Relatív / globális polárkoordináták ......................... Shift+E 

  

Lehetőség van a felsorolt billentyűzetkombinációk módosítására, újak felvételére is a Billentyűzetparancsok dialógusablakban.  

Lásd… 3.3.12 Billentyűparancsok  

 
 Általános funkciók elérése  

[Ctrl]+[W] teljes ábra 

[Ctrl]+[1] X-Z sík 

[Ctrl]+[2] X-Y sík 

[Ctrl]+[3] Y-Z sík 

[Ctrl]+[4] perspektív ábra 

[Ctrl]+[P] nyomtatás 

[Ctrl]+[A] az összes elemet kijelöli 

[Ctrl]+[[] nézet vissza (View Undo ) angol billentyűzet esetén 

[Ctrl]+[]] nézet újra (View Redo) angol billentyűzet esetén 

[Ctrl]+[Ú] nézet vissza (View Undo ) magyar billentyűzet esetén 

[Ctrl]+[É] nézet újra (View Redo) magyar billentyűzet esetén 

[Ctrl]+[Z] vissza (Undo) 

[Shift]+[Ctrl]+[Z] újra (Redo) 
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[Tab] ablakok közti váltás 

[Ctrl]+[R] újrarajzolás (rajzfrissítés) 

[Ctrl]+[Q] kilépés 

[Ctrl]+[C] másolás vágólapra 

[Ctrl]+[G] segédvonalak 

[Alt] ugrás a főmenüre 

[+] nagyít 

[-] kicsinyít 

[Ctrl]+[O] megnyit  

[Ctrl]+[S] mentés 

[Del] kijelölt elemek/tulajdonságok törlése 

[Ctrl]+[D] kapcsolók 

[Ctrl]+[L] feliratozás 
[Ctrl]+[Y] szimbólumok 
[Ctrl]+[E] rúd lokális x irányának megfordítása 

[Ctrl]+[] előző tehereset 

[Ctrl]+[] következő tehereset 

[F1] helyzet-érzékeny súgó 

[F7] szintek beállítása 

[F8] súly anyagok szerint 

 [F9] ábra felvétele a képtárba 

 [F10] dokumentációszerkesztő 

 [F11] fóliakezelő 

 [F12] táblázatkezelő 
  

 Forrógombok a táblázatokban 

[Ctrl]+[L] válogatás az adatbázisból 

[Alt]+[F4] kilépés 

[Ctrl]+[Insert] új adatsort illeszt a táblázatba 

[Ctrl]+[Del] az aktív adatsort törli 

[Ctrl]+[A] mindent kijelöl 

[F5] a táblázat adott sorára ugrik 

[Ctrl]+[D] formátum alapérték 

[Alt]+[F] az oszlopformátum értékének beállítása 

[Ctrl]+[R] eredménymegjelenítés módjának beállítása (eredménytáblázatoknál) 

[Ctrl]+[G] új szelvény szerkesztése (szelvénytáblázatoknál) 

[Ctrl]+[M] aktuális szelvény módosítása (szelvénytáblázatoknál) 

[F1] helyzet-érzékeny súgó 

 [F9] táblázat hozzáadása dokumentációhoz 

 [F10] dokumentáció-szerkesztő 
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2.7. Gyorsmenü 

 jobb gomb Az  jobb gombjának hatására a gyorsmenü jelenik meg. A gyorsmenü felépítése az aktuális funkció szerint 

változik.  
  

 Kijelölés Geometria/Elemek/Terhek Eredménylekérdezés 

 

  

 

   

 

2.8. Dialógusablakok 

 Egy funkció kiválasztásakor legtöbb esetben egy dialógusablak jelenik meg, melynek kezelése a Windows 

alkalmazásokban megszokott módon történik. 

A dialógusablakokban alkalmazott betűtípus a Beállítások \ Alapbeállítások \ Betűtípusok dialógusablakban 

módosítható. 
  

 Minden dialógusablak elhelyezése megváltoztatható.  

A megváltozott pozíciót a program tárolja, így következő alkalommal az ablak ugyanezen a helyen jelenik meg. 
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2.9. Táblázatok 

            [F12] 

A programrendszerben használt táblázatok kezelése azonos módon történik, függetlenül azok tartalmától. 

Valamennyi adatbeviteli és eredménytáblázat a Táblázatkezelőben található, melyet a felső ikonsor megfelelő 

ikonjára kattintva vagy az [F12] billentyűvel hívhatunk. Az aktuális táblázat a dialógusablak bal oldalán lévő fából 

választható ki, mely a modell adatait, az eredménytáblázatokat és a különböző adatbázisokat sorolja fel. Az 

adatbeviteli részből indítva a táblázatkezelőt a bemenő adatok, az eredménylekérdezőben pedig a bemenő adatok 

és az eredménytáblázatok jelennek meg. 

 A táblázatokban csak a szűrési feltételeknek megfelelő elemek adatai jelennek meg. Ha vannak kijelölt elemek vagy 
bekapcsolt részletek, akkor a táblázatok alapértelmezésben csak a kijelölt, illetve a részlethez tartozó elemeket sorolják 
fel.  

 Az aktuális szűrési feltételt a táblázat címsorában, a szűrés eredményét a dialógusablak bal alsó sarkában 

láthatjuk.  

  

  

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

Fájl menü 

 

  
  

Válogatás az 
adatbázisból  

  [Ctrl]+[L]  

A program adatbázisából lehet a táblázatba anyagokat vagy szelvényeket betölteni 

 

  

DBase fájl betöltése 

 

DBase fájlt (név.dbf) tölt be a táblázatba. A program ellenőrzi a DBase fájl mezőinek értékét, és ha azok a 

táblázatba nem írhatók be, hibaüzenetet ad 

  

szelvényszerkesztő 

másolás 
vágó- 
lapra 

adatbázis 

új sor 

 

formátum 

beillesztés vágólapról 

vízszintes 
görgetősáv 

függőleges 
görgetősáv 

 beaktív 
viteli mező 

teljes méret nyomtatás 

sor törlése 

táblázat hozzáadása 
a dokumentációhoz 
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Mentés Dbase fájlba 

 

A táblázatot név.dbf fájlba menti. A DBase fájl mezők neveit a program az oszlopok megnevezéséből kiindulva 

állítja elő. A mezők mind szöveges típusúak 

  

Mentés HTML fájlba 

 

A táblázatot név.htm fájlba menti. Az így előállt fájlt pl. a Microsoft World is képes táblázatként importálni. Az 

oszlopok különböző igazításai a HTML fájlba nem kerülnek át, ezért azt a szövegszerkesztőben kell beállítani 

  

Mentés szövegfájlba  

 

A táblázatot név.txt (ASCII) fájlba menti 

  

Mentés RTF fájlba  

 

A táblázatot név.rtf fájlba menti az aktuális sablonfájl felhasználásával.  

A sablonfájlokról a  2.10.2 Dokumentáció fejezetben olvashat bővebben.  

Az itt előállított fájlt pl. Word szövegszerkesztőbe importálhatjuk.  
  

Új szelvénytáblázat Új szelvénytáblázat létrehozása, melyet a program a név.sec fájlban tárol. Az így létrehozott táblázatot a 

Szelvénytár azonos típusú táblázatai közé helyezi el. Az így létrehozott táblázatban tetszőleges típusú 

szelvényeket tárolhatunk, a táblázat típusa csak a táblázat listába való besorolását szabályozza. 
  

Szelvénytáblázat 
jellemzők... 

A felhasználó által megadott táblázat paraméterei (táblázat neve, szelvény típusa) módosíthatók. Szelvénytár 

esetén jelenik meg. 
  

Szelvénytáblázat 
törlése 

A felhasználó által megadott szelvénytáblázat törölhető. 

Szelvénytár esetén jelenik meg. 
  

Nyomtatás 

[Ctrl]+[P]    

A táblázat tartalmát a kiválasztott nyomtatón kinyomtatja a megadott fejléc és megjegyzés szövegekkel. A 

Táblázatoszlopok magyarázatait bekapcsolva a táblázat alján az oszlopok jelentését összefoglaló szöveg jelenik 

meg. 

 
  

Kilépés 

[Alt]+[F4] 

Kilép a táblázatkezelőből, hatása a Mégsem gombéval azonos. 

 
  

Szerkesztés 
 

 

 

 
  

Új adatsor 

  [Ctrl]+[Insert]  

Új adatsor megadása a táblázatban 

  

Sorok törlése 

[Ctrl]+[Del]   

A kijelölt adatsorok törlése. A gyorsmenüben is megtalálható menüpont. 

  

Textúrák törlése 

 

Csak anyag táblázat vagy anyag adatbázis esetén jelenik meg és a kijelölt sorok textúra hozzárendelését szünteti 

meg.  A gyorsmenüben (elérése egér jobb gombbal) található menüpont. 
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Táblázat kijelölése 

[Ctrl]+[A] 

Teljes táblázat kijelölése 

  

Új szelvény grafikus 
megadása 

  [Ctrl]+[G]  

Grafikus szelvényszerkesztő indítása egyedi szelvények összeállításához 

  

 Szelvény grafikus 
módosítása 

[Ctrl]+[M]  

Adatbázisból betöltött vagy a grafikus szelvényszerkesztővel készített egyedi szelvények módosítása. 

Szelvénytár esetén jelenik meg. 

  

Típusszelvények 
automatikus 

újragenerálása 

Bekapcsolt állapota esetén a táblázatban megváltoztatott paraméter(ek)nek megfelelően újragenerálja a szelvényt 

és annak adatait. 

 
  

Nem használt 
szelvények törlése 

A modellben nem használt szelvények a táblázatból törlődnek. 

  

Másolás 

  [Ctrl]+[C]  

A kijelölt adatsorok másolása vágólapra. A gyorsmenüben is megtalálható menüpont 

  

Beillesztés 

    [Ctrl]+[V]  

Vágólap tartalmának beillesztése a táblázatba 

  

Közös érték megadása Ha egy oszlopon belül jelöltünk ki cellákat (vagy akár az egész oszlopot), megadhatunk közös értéket 

valamennyi kijelölt cella számára. Például a csomópontok táblázatában valamennyi csomópont Z koordi-

nátájának ugyanazt az értéket adva a modellt tökéletesen egy síkba hozhatjuk. A gyorsmenüben is megtalálható 

menüpont. 
  

Ugrás... 

[F5] 

A táblázat adott sorára ugrik 

  
Formátum  
Adatmegadáskor 

 

  
  

Oszlopok ki-
/bekapcsolása 

[Ctrl]+[Alt]+[F]  
 

 

A táblázat oszlopainak megjelenítése szabályozható. A dialógusablakban 

megjelenő baloldali listában az aktivizálható oszlopok fejléce jelenik meg, a 

következő oszlopban lehet a megjelenítést ki/bekapcsolni. 

A táblázat alatt a kikapcsolt oszlopok felsorolása tájékoztatásul megjelenik.   

Az Ez legyen az alapbeállítás kapcsoló hatására a beállítás elmentődik és 

alapértelmezésként az engedélyezett oszlopok fognak megjelenni a 

táblázatban. 

Az oszlop adatainak formátuma a kiválasztott mértékegység beállításától 

függ: lásd... 3.3.8 Mértékegységek. Valós számok megadásakor csak a 

Windowsban beállított tizedes elválasztójelet használhatjuk, mely a Start / 

Settings / Control Panel / Regional Settings / Number / Decimal symbol (vagy Start / 

Beállítások / Vezérlőpult / Területi beállítások / Szám / Tizedesjel) mezőben 

módosítható. 

Az oszlopok szélességét a fejlécsor cellahatárainak mozgatásával módosít-

hatjuk. 

  

Formátum alapérték 

[Ctrl]+[D] 

A táblázat adatait az alapértelmezés szerinti oszlopformátumnak megfelelően jeleníti meg (az 

oszlopszélességeket is alapértékre állítja). 
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Teheresetek 
sorrendje... 

A létrehozott teheresetek megjelenítési sorrendje beállítható a teheresetek léptetésével vagy rendezésével. Lásd... 

4.10.1 Teheresetek, tehercsoportok 

  

Közbenső szelvény 

 

Amennyiben változó szelvényű elemeket feloszt vagy behálóz, ezzel a menüponttal kapcsolhatja be illetve ki a 

program által generált közbenső keresztmetszetek adatainak megjelenítését a szelvénytáblázat végén. 
  

 

 
  

Felhasznált szelvények 
neve vastagon 

 
 

 

Szelvénytáblázat esetén segíti az 

eligazodást. 

 

A Nem használt szelvények törlése 

kapcsoló bekapcsolása esetén 

(lásd... 2.9 Táblázatok/ Szerkesztés) 

ezek a szelvények maradnak meg a 

táblázatban. 

 

 

 
 

Eredménylekérdezésnél bővül a formátum menü illetve az ikonsor: 
  

Eredmény-
lekérdezéskor 

 
 

 
  

Eredmények 
megjelenítése... 

[Ctrl]+[R] 

A megjelenő dialógusablakban szabályozható a szélsőértékek kigyűjtése, valamint a táblázat és a kivonat 

kapcsolóval beállítható, hogy részletes vagy csak szélsőértékeket tartalmazó kivonatos táblázat jelenjen-e meg. 

Lásd részletesen... 6.1.5 Eredménytáblázatok 
  

Táblázat KI/BE 

[Ctrl]+[T] 

Táblázat megjelenítése kapcsolható KI/BE. 

  

Kivonat KI/BE 

[Ctrl]+[E] 

A szélsőértékeket tartalmazó kivonat megjelenítése kapcsolható KI/BE. 
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Tulajdonságszűrő 
   [CTRL]+[Q]  

 
 

 

 
  

 A szűrő segítségével beállíthatjuk, hogy milyen tulajdonságú elemek jelenjenek meg a táblázatban. A kiinduló 

halmaz szabályozza, hogy a szerkezet mely részét vegye figyelembe a program a kigyűjtés során. 
  

Dokumentáció 
 

 

  

Jelenlegi 
dokumentáció 

Kiválasztható, hogy a táblázatok melyik dokumentációba kerüljenek be.  

Lásd még... 2.10 Dokumentáció-szerkesztő  
  

Táblázat hozzáadása 

[F9] 

   
 

Az éppen megjelenített táblázat hozzáadása az aktuális dokumentációhoz. Ha a baloldali fában olyan elemet 

jelölünk ki, amely alá több táblázat tartozik (például a MODELL, vagy a Terhek), akkor ezzel a funkcióval 

valamennyi,  a kijelölt elem alá tartozó táblázat bekerül a dokumentációba. Eredménytáblázatok esetén, ha az 

éppen megjelenített táblázat csak kivonatot tartalmaz, a dokumentációhoz hozzáadott valamennyi eredménytábla 

is csak kivonatot fog tartalmazni. Lásd még... 2.10 Dokumentáció-szerkesztő 
  

Dokumentáció-
szerkesztő..  

[F10] 

  

A dokumentáció-szerkesztő indítása  

  
Súgó 
 

 
  

A táblázatról 

 

Információt ad a táblázatokról 

  

A táblázat-kezelőről 

 

Információt ad a táblázatok működéséről 
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Mozgás, kijelölés a táblázatban 

[Tab] 

  

[], [], [], [], 
 bal gomb 

Táblázat aktív (módosítható) mezőjének mozgatása vagy a táblázat sorainak görgetése. [Shift] lenyomása mellett 

az irány-nyilak az aktív mező mozgatása helyett cellákat jelölnek ki. A táblázat cellái a bal egérgomb lenyomása 

után az egér elhúzásával is kijelölhetők. Egy oszlop legfelső, fix cellájára kattintva kijelölhetjük az egész 

oszlopot. Egy sor legelső, fix cellájára kattintva kijelölhetjük az egész sort. A bal felső sarokban lévő cellára 

kattintva az egész táblázatot kijelölhetjük. A kijelölt cellák táblázatként a vágólapra másolhatók.  

Ha a kijelölés egyetlen oszlopon belül marad, a kijelölt celláknak közös érték adható.  

Lásd az előzőekben részletesen: Közös érték megadása. 
  

[Home] / [End]A táblázati sor első / utolsó cellájába áll 
  

[Ctrl]+[Home]A táblázat első cellájába áll 
  

[Ctrl]+[End]A táblázat utolsó cellájába áll 
  

[Page Up] /  
[Page Down]

Lapozás a táblázatban felfelé / lefelé. Az -rel a függőleges görgetősáv felső / alsó részére kattintva ugyanez a 

funkció érhető el 
  

[Ctrl]+[]  / [Ctrl]+[] Lapozás a táblázatban balra / jobbra vagy ugrás az előző / következő mezőre. Csak olyan táblázatoknál 

használható, ahol több oszlop van, mint amennyi egyidejűleg megjeleníthető. Az -rel, a vízszintes görgetősáv 

bal / jobb oldalára kattintva, ugyanez a funkció aktivizálható 
  

[Enter]Az aktív (módosítható) adatmező adatbevitelének befejezése. Az új aktív mező automatikusan az oszlop 

következő mezője,  sor végén a következő sor első oszlopának mezője. Az  bal gombjával rákattintva bármely 

mező aktívvá tehető. 
  

[Esc]Adatmódosítás megszakítása az aktív mezőben. Hatására az adatmezőben az átírás előtti adat jelenik meg.  

Ugyanez a hatása az  jobbgomb / Mégsem utasításnak. 
  

Ok A táblázat lezárása 
  

Mégsem Kilépés a táblázatból mentés nélkül 
  

 Eredménytáblázatok esetén – ha az Eredmények megjelenítése ablakban a Kivonat funkciót bekapcsoltuk – a táblázatok 
végén az adatok minimum/maximum értékei is megjelennek. Ha csak a Kivonat funkció van bekapcsolva, a táblázat csak a 
szélsőértékeket fogja tartalmazni. 

  

2.10. Dokumentáció-szerkesztő 

             [F10] 

 

A dokumentáció-szerkesztő segítségével a program által létrehozott táblázatok, rajzok és általunk megadott 

szövegek (összefoglaló néven: dokumentációs elemek) felhasználásával teljes dokumentációt készíthetünk, mely 

a modellfájlban (.axs) tárolódik. A dokumentáció kinyomtatható illetve RTF-formátumban lementhető. Az RTF-

fájlokat tovább módosíthatjuk például a Word szövegszerkesztőben. 

 A táblázatkezelőből beillesztett táblázatok tartalma naprakész a dokumentációban, azaz automatikusan frissül, ha 

bármilyen változtatást végzünk a modellen (töröljük vagy módosítjuk egyes részeit). 

 A dokumentációszerkesztőben egyidejűleg több dokumentáció is létrehozható. A dokumentációk tartalmát a 

szerkesztőablak baloldalán található fa-struktúra jeleníti meg. Az éppen kijelölt dokumentációs elemmel 

kapcsolatos információk az ablak jobb oldalán láthatók. 

  

Mappa A kiválasztott mappa neve jobb oldalon szerkeszthető. 

  

Táblázatok Táblázatok esetén a jobb oldalon a megjegyzés szövege, az oszlopok megnevezései és más, a táblázatban 

felsorolt elemekkel kapcsolatos információk jelennek meg. Beállíthatjuk, hogy a táblázatnak mely oszlopai 

jelenjenek meg, illetve bekerüljön-e a dokumentációba a táblázat címe és a megjegyzés. 
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Szövegek 

 
  

 Szövegek esetén a fa-struktúrában a szöveg kezdősorai, jobb oldalon maga a szöveg jelenik meg egy nem 

szerkeszthető ablakban. A szövegen a Szerkesztés... gombra (a képernyő jobb alsó részén) kattintva változtat-
hatunk. 

  

 

 
  

Képek Megadhatjuk, milyen képaláírást szeretnénk, illetve hogy a kép a dokumentációba milyen méretben és milyen 
igazítással kerüljön be. 

  

Rajztár A bal alsó ablakban a Rajztár fülre kattintva választhatunk az elmentett rajzok közül. A képtár ábráival szemben a 

rajzok nem tárolódnak, hanem szükség esetén a tárolt beállítások szerint újra felépülnek. Ezért a rajzok 

automatikusan követik a modell változásait. Részletes leírás a 3.5.8 Rajztár, 3.5.9 Mentés a rajztárba fejezetek-

ben. 
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Képtár A szerkesztőablak bal alsó részén a Képtár fülre kattintva kigyűjtve látható valamennyi, a programból bitmap 

(.BMP, .JPG) vagy Windows Metafile (.WMF, .EMF) formátumban lementett ábra. A képtár tartalma fizikailag 

a merevlemezen egy, a modellfájl (.AXS) könyvtára alatt automatikusan létrehozott Images_modellnév nevű 

alkönyvtárban helyezkedik el. A képtárból ábrákat illeszthetünk be bármelyik dokumentációba.  

Részletesen lásd... 2.10.5 Képtár  
  

 

 
  

 A főmenüben a Szerkesztés\ Ábra mentése képtárba ([F9]) funkcióval tárolhatja az aktuális ábrát, illetve a méretezési 

eredménytáblázatokat. Lásd még... 3.2.11 Ábra mentése képtárba. 
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Beállítások A Beállítások… gombra kattintva a 

rajz/kép aláírása módosítható, a 

rajz/kép mérete, igazítása, állása 

adható meg illetve rajztári elemek 

esetén kiválasztható a kép jellege 

(színes, szürkeskálás, fekete-fehér) 

és méretaránya. 

 

  
 

 A dokumentáció kijelölt elemét (szöveget, képet, táblázatot, oldaltörést) a listában egy-egy sorral feljebb illetve 

lejjebb mozgathatjuk, illetve egérrel máshová húzhatjuk. A menü illetve a jobbgombos menü használatával egy 

elemet egy másik dokumentáció végére mozgathatunk, illetve másolhatunk.  
  

 A képtárból / rajztárból egy vagy több kijelölt képet a Képtár / Képek beillesztése a dokumentációba illetve Rajzok / 

Rajzok beillesztése a dokumentációba menüpont, a felfelé mutató nyíl vagy egérrel történő áthúzás segítségével 

illeszthetünk be a dokumentációba. 
  

 A dokumentáció-szerkesztő a létrejött dokumentációhoz automatikusan tartalomjegyzéket generál, amit a 

dokumentáció elejére illeszt. A tartalomjegyzékben a táblázatok a címükkel szerepelnek. Szövegelemek csak 

akkor kerülnek a tartalomjegyzékbe, ha a szövegszerkesztőben valamelyik címsor stílussal formáztuk őket. 

Képek csak akkor kerülnek be a tartalomjegyzékbe, ha van hozzájuk képaláírás. 
 

2.10.1. A dokumentációs eszköztár 

   

 
  

 Új dokumentáció létrehozása.  

Lásd... 2.10.2 Dokumentáció 
  

 Dokumentáció-generálás sablon alapján  

Lásd... 2.10.3.1  Dokumentáció generálása sablon  alapján 
  

 Dokumentáció-generálás szűrők segítségével 

Lásd... 2.10.3.3 Dokumentáció generálása szűrők segítségével 
  

 Mappa beillesztése.  

Lásd... 2.10.3 Szerkesztés 
  

  
[Ctrl]+[T] 

Formázott szöveg beillesztése a jelenlegi listaelem után. 

Lásd... 2.10.3 Szerkesztés 
  

 
[Ctrl]+[Alt]+[B] 

Oldaltörés beillesztése a listaelem után. 

Lásd... 2.10.3 Szerkesztés 
  

 Kijelölés szűrés.  

Lásd... 2.10.3 Szerkesztés 
  

  
 [Del], [Ctrl]+[Del]  

Törli a kijelölt dokumentációs elemet vagy dokumentációt. 

Lásd... 2.10.3 Szerkesztés 
   

 
[Ctrl]+[R] 

Az aktuális dokumentáció nyomtatási képének megjelenítése. 

Lásd... 2.10.2 Dokumentáció 
  

  
[Ctrl]+[W] 

Az aktuális dokumentáció mentése RTF fájlba. 

Lásd... 2.10.2 Dokumentáció 
     

 
 [Ctrl]+[P] 

Nyomtatás. 

Lásd... 2.10.2 Dokumentáció  
  

 
 [Ctrl]+[Z] 

Undo. Az utoljára végrehajtott művelet visszavonása. 

Lásd... 2.10.3 Szerkesztés 
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[Shift]+[Ctrl]+[Z] 

Redo. A visszavont műveletet hajtja végre. 

Lásd... 2.10.3 Szerkesztés 

  

2.10.2. Dokumentáció 

 

 
  

Új dokumentáció 

 

Ezzel a funkcióval új dokumentációt hozhatunk létre tetszőleges, de legfeljebb 32 karakter hosszúságú névvel. 

  

Teljes dokumentáció 
törlése 

  [Del], [Ctrl]+[Del] 

 

Ezzel a funkcióval azt a dokumentációt töröljük, amelyikben a fa-struktúrán a kijelölt elem található. A 

dokumentációban felhasznált képek a képtárban megmaradnak. 

  

Átnevezés Egy, már létező dokumentáció nevét módosíthatjuk. 
  

Mentés szövegfájlba... A dokumentáció szöveges részei mentődnek egy ASCII fájlba, amely sokféle alkalmazásba betölthető további 

feldolgozásra. 
  

Export RTF fájlba 

 

A dokumentációt a beállított sablonfájl felhasználásával létrehozott név.rtf fájlba exportálja. Ha a mentés nem a 

modell könyvtárába történt, a program valamennyi, az adott dokumentációban felhasznált képet bemásolja az 

RTF fájl könyvtára alá egy Images_modellnév könyvtárba. A képek ugyanis fizikailag nem kerülnek be a 

dokumentumba, csak a rájuk való hivatkozás. A dokumentáció más gépen történő kinyomtatásához nem 

elegendő csupán az RTF fájl, szükség van a felhasznált képekre is, melyeknek az RTF fájl könyvtára alatt egy 

Images_modellnév könyvtárban kell elhelyezkedniük.  

A fájlba a dokumentációba illesztett szövegek karakter-és bekezdésformázásai a karakterszín kivételével 

változtatás nélkül átkerülnek.  
 A táblázatok RTF-táblázatként exportálódnak, tehát például a Word szövegszerkesztőben a szokásos módon 

kezelhetők. Mivel a táblázatcímek a Word Címsor 3 (Heading 3) címsorstílusával íródnak ki, a 

dokumentációhoz könnyen készíthetünk tartalomjegyzéket is (a nyelv és verzió függvényében).  
  

RTF beállítások... 

 

A program a dokumentációt egy sablon (alapértelmezésben a program könyvtárában található NormalSablon.rtf 

fájl) felhasználásával menti RTF fájlba. Kiválaszthatjuk, hogy a dokumentáció-szerkesztő melyik sablonfájllal 

dolgozzon. 
 

A sablonfájl módosításával elérhetjük, hogy a dokumentáció tartalma az általunk kialakított fedőlappal és 

fejléccel jelenjen meg. A sablonfájl módosítása előtt mindenképpen olvassuk el a sablonfájlban található 

tájékoztató szöveget! 

Kijelölhető, hogy az RTF fájlban milyen formátumban tárolódjanak a rajzok.   

WMF (beágyazva): jelentősen növekszik az RTF állomány mérete, azonban a rajz beágyazódik a fájlba, annak 

részévé válik. Ez segíti az állomány hordozhatóságát.   
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BMP, JPG (hivatkozással): a fájl mérete kisebb (a rajzok külön fájlokban tárolódnak), de áthelyezésekor vagy továb-

bításakor e-mailben a hivatkozásban szereplő rajz állomány(ok)  mozgatásáról  vagy elküldéséről  a felhasz-

nálónak kell gondoskodnia, mert a képek csak akkor jelennek meg, ha a képek az RTF fájlhoz képest egy 

Images_modellnév alkönyvtárban rendelkezésre állnak. Beállítható továbbá, hogy a táblázatok cellái 

rácsvonalakkal vagy anélkül jelenjenek meg. 
  

Nyomtatási kép 

[F3]    

A dokumentáció oldalait kinyomtatás előtt megtekinthetjük. Az átméretezhető nyomtatási kép ablakban 10%–

500% között állíthatjuk a nagyítást, az oldalak között a vezérlő gombokkal, illetve billentyűzettel lépkedhetünk: 

[Home] = első oldal, [←] = előző oldal, [→] = következő oldal, [End] = utolsó oldal. Dokumentáció nyomtatási 

előnézet egyszerre több oldal megjelenítésére is képes, amennyiben ezt a  nyomtatási kép ablak mérete lehetővé 

teszi. A [PgUp] [PgDn] gombokkal egyszerre annyi oldalt léphetünk vissza illetve előre, ahány oldal a képernyőre 

kifér. 
  

Nyomtatás 

[Ctrl]+[P]     

Nyomtatási paraméterek beállítása, nyomtatás indítása. A nyomtatási paraméterek megegyeznek a 

táblázatnyomtatás esetén beállítható paraméterekkel. 

A Táblázatoszlopok magyarázatait bekapcsolva az oszlopok jelentését összefoglaló szöveg jelenik meg a 

dokumentáció minden egyes táblázata alján. 

 
  

Kilépés Kilépés a dokumentációszerkesztőből 

2.10.3. Szerkesztés  

 

 

A Szerkesztés menü funkcióinak egy részét elérhetjük a dokumen-

táció valamelyik elemére a jobb egérgombbal kattintva az előugró  

menüből is. 
  

Undo Az utoljára végrehajtott művelet visszavonása  
  

Redo A visszavont műveletet hajtja végre  
  

Dokumentáció-

sablon..  

Lásd… 2.10.3.1  Dokumentáció generálása sablon  alapján 

  

Mappa beillesztése... 

 

Új mappát illeszt be a fa-struktúrába, az éppen kijelölt szint alá. A képernyő jobb oldalán megjelenik a mappa 

ikon alatt az aktuális (kijelölt ) mappa neve. A kibontott szintek számát a szintbeállító skálával lehet beállítani. 

  

Szöveg beillesztése  

    
[Ctrl]+[T]  

Szövegszerkesztő indítása. A szövegszerkesztőben elkészített formázott szöveg az aktuális elem után kerül be a 

fába. Lásd… 2.10 Dokumentáció-szerkesztő 

 

Oldaltörés   

  

[Ctrl]+[Alt]+[B]  

Oldaltörést helyez el a kijelölt dokumentációs elem után. 

  

Kijelölt elem feljebb / 
lejjebb  mozgatása  

      

A dokumentációban eggyel feljebb/lejjebb mozgatja a kijelölt elemet. 
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Áthelyezés A kijelölt dokumentációs elemet a lenyíló menüből választott másik dokumentáció végére helyezi át. 
  

Másolás A kijelölt dokumentációs elem egy másolatát a lenyíló menüből választott másik dokumentáció végére helyezi. 
  

Kijelölés szűrése... 

 

Beállíthatjuk, hogy a fában milyen típusú elemek legyenek kijelölhetőek (dokumentáció, táblázat, rajz, kép, 

szöveg, oldaltörés, mappa). 

Teljes ágak kijelölése Bekapcsolása esetén az adott szinten lévő illetve az alatta elhelyezkedő valamennyi mappa és annak tartalma 

kijelölésre kerül. 
  

Kijelölés 
megszüntetése 

A dokumentációban lévő kijelöléseket szünteti meg. 

  

Az egész 
dokumentáció 

kijelölése 

Hatására a teljes dokumentáció kijelölésre kerül. 

  

Törlés   

 
[Del], [Ctrl]+[Del] 

A kijelölt dokumentációs elem (szöveg, kép, táblázat, oldaltörés) törlése. Ha a kijelölés egy dokumentáción áll, a 

funkció a teljes dokumentáció törlését ajánlja fel. 

  

Érvéytelen dokumen-
tációs elemek törlése 

Azon elemek törölhetőek, amelyekhez nem tartozik érvényes eredmény.  

  

Dokumentáció 
tartalmának törlése 

Törli az összes elemet a dokumentációból. A funkció magát a dokumentációt nem törli, később elemeket 

adhatunk hozzá. 
  

2.10.3.1.  Dokumentáció generálása sablon  alapján 

  

  
 

A dokumentációs sablont előre beállított szempontok szerinti dokumentáció előállítására használhatjuk. A 

sablont fájlba is menthetjük és más modelleknél is felhasznáhatjuk a dokumentáció generálására. A 

dokumentálandó elemek körét valamint a bemenő adatokat és eredményeket szűrőfeltételek beállításával 
határozhatjuk meg. 

 
 

Az ikonra kattintva a sablonkezelő ablakba 

jutunk. Ha az aktuális dokumentáció sablon 

alapján készült, azt a sablont láthatjuk betöltve. 

Ha nem sablon alapján készült a dokumentáció, 

akkor egy új, alapértelmezett sablon töltődik 

be. 

Az ablak lenyitható alsó felén az előregyártott 

sablonok (szürke háttéren) és a felhasználó 

által mentett egyedi sablonok (fehér háttérrel) 

láthatóak. A lista valamelyik elemére kattintva 

betöltődik az annak megfelelő sablon. 

A sablonok a listában a szerkesztéskor 

megadott nevükkel jelennek meg (Lásd… 

2.10.3.2  Sablon szerkesztése).  

A sablonokat a program a c:\ Users \ 

[felhasználónév] \ AppData \ Roaming \ 

AxisVM \ [verziószám] \ Templates könyvtárba 

menti és onnan olvassa be. 

 
  

Dokumentáció 
újragenerálása 

Ha a modellen végzett módosítások a dokumentáció kiegészítését kívánják (például elkészült az acél elemek 

méretezése) az újrageneráláshoz nyomjuk meg a Dokumentáció újragenerálása gombot. A dokumentációhoz utólag, 

kézzel hozzáadott dokumentációs elemek ilyenkor törlődnek. 
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Ezzel a gombbal lenyithatjuk illetve visszacsukhatjuk az ablak alsó részén látható sablonlistát. 

 

Az eszköztár ikonjaival a következő műveleteket végezhetjük: 

 

Sablon szerkesztése 

Módosíthatunk a dokumentáció generálásához használt szűrőfeltételeken, illetve a rajzok készítéséhez használt 

ábrákon. Lásd… 2.10.3.2  Sablon szerkesztése 
  

 

Jelenlegi sablon mentése fájlba 

Az aktuális sablont fájlba menthetjük, ha később hasonló dokumentációt szeretnénk generálni egy másik 

modellhez is. A *.rep kiterjesztésű sablonfájlok alapértelmezésben a fent megadott könyvtárba kerülnek. 
  

 

Új dokumentáció generálása a sablon alapján 

A sablon alapján generált dokumentáció ebben az esetben nem írja felül a Dokumentációszerkesztőben 

kiválasztott dokumentációt, hanem egy felhasználó által megadott névvel különálló új dokumentáció keletkezik. 
  

2.10.3.2.  Sablon szerkesztése 

 A dokumentációs sablon kialakítása összetett feladat. A sablon felépítésének lépéseit a bal felső sarokban 

láthatjuk. A listaelemekre kattintva az egyes beállításokon, szűrőfeltételeken módosíthatunk. A lista alatti 

szerkesztőmezőben megadhatjuk a sablon nevét, ami majd a sablonkezelő ablakban megjelenik. 
  

Elemek 

 
  

 Megadhatjuk, hogy a generált dokumentáció milyen elemeket tartalmazzon, és azokat  milyen szempont szerint 

csoportosítsa. Ha Szerkezeti elemek szerint csoportosítunk, akkor a végeselem-típusok alapján, ha az Építészeti 

elemek szerint, akkor az építészeti funkció alapján csoportosítjuk az elemeket. Az építészeti funkciót a program az 

elemek geometriája alapján határozza meg. Lásd… 4.9.21 Építész modellből statikai váz generálása 

Külön szabályozható, hogy mely elemekre kérjük az eredmények dokumentálását. 

A további lépésekben a sablonszerkesztő már csak a megjelölt elemtípusokhoz tartozó táblázatokat, rajzokat 

kínálja fel. 
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Alcsoportok 

 
  

 Itt szabályozható, hogy a kiválasztott elemtípusokat milyen alcsoportokra bontva dokumentáljuk.  

A dokumentációban az egyes alcsoportokról komplett dokumentáció készül. 

A Kijelölt elemek választása esetén csak azokról az elemekről készül dokumentáció, melyeket még a 

dokumentációszerkesztőbe való belépés előtt kijelöltünk.  

Az Alcsoportok logikai részletek szerint opció kiválasztásával alcsoportokat képezhetünk az azonos vastagságú 

tartományokból vagy az azonos szelvényű rúdelemekből, illetve az egyes szintekből. 

A Tartományok dokumentálása egyenként opció bekapcsolása esetén minden tartományról komplett dokumentáció 

készül. A tartományok esetleges belső tartományai a befoglaló tartománnyal együtt dokumentálódnak. 

Teljes szerkezet dokumentálása esetén felhasználói részletek szerinti alcsoportokat is választhatunk. 
  

Modellrajzok 
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 Kiválaszthatjuk, kerüljön-e Áttekintő kép a dokumentáció elejére, s ha igen, melyik nézet. A nézetet a Rajztárba 

lementett nézetek közül választhatjuk ki. 

Kiválaszthatjuk azt a nézetet is (Modell ábrák), melyben a teher- és eredménydiagramokat ábrázolni szeretnénk.  

Ha nem választunk nézetet vagy a Rajztár üres, a dokumentációba az aktív ablak nézete szerint kerülnek be a 

rajzok.  

Ha egy diagram csak a szerkezet egy részletét ábrázolja, a képkivágás úgy módosul, hogy a részlet kitöltse a 

teljes ábrát. A nézőpont és a megjelenített grafikus szimbólumok azonban ekkor is a kiválasztott rajz alapján 

állnak be. 
  

Teherábrák 

 

  

 A Teherábrák beillesztése az alábbi teheresetekből opció bekapcsolása esetén kiválaszthatjuk azokat a tehereseteket, 

melyekről teherdiagramot akarunk a dokumentációba illeszteni. A teherdiagramok a Modellrajzok lépésben a 

Modell ábráknál kiválasztott nézet szerint készülnek. 
  

Modelladatok 
táblázatai 

 
  

 Kijelölhetjük, milyen modelladatokat szeretnénk táblázatos formában a dokumentációba illeszteni. Mód van a 

táblázatok egyes oszlopainak ki-/bekapcsolására is. 

Az Elemek bejegyzés alatt csak azoknak az elemeknek a táblázatai szerepelnek, melyeket az első lépésben 

dokumentálásra kiválasztottunk. 

A fában a Terhek bejegyzés alatt kapcsolhatjuk az egyes teheresetek terheinek táblázatait. 
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Teheresetek, 
teherkombinációk 
az eredmények 
megjelenítéséhez 

 
  

 Az AxisVM-ben elvégzett számítás jelentős mennyiségű eredményt szolgáltat. Itt választható ki, hogy az 

elmozdulások, igénybevételek illetve feszültségek eredményeiből mely teheresetek, teherkombinációk, burkolók 

vagy mértékadó kombinációk eredményeit jelenítjük meg táblázatok illetve diagramok formájában. 
  

Eredményábrák  és 
táblázatok 
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 Az utolsó lépésben választhatunk, mely eredménytáblázatok kerüljenek be végül a dokumentációba. Az 

eredménykomponensek táblázatoszlopai ki-/bekapcsolhatók, s minden eredménykomponenshez – függetlenül 

attól, hogy a táblázatoszlopot be vagy kikapcsoltuk –, ábrát is kérhetünk. Kattintsunk a fában az adott 

eredménykomponens sorában a Rajz oszlopra, és a legördülő listából válasszuk ki a kívánt ábrázolási módot. Az 

eredménydiagramok a Modellrajzok lépésben a Modell ábráknál kiválasztott nézet szerint készülnek és a vonatkozó 

táblázat elé kerülnek. 

  

2.10.3.3. Dokumentáció generálása szűrők segítségével 

 
 

Bár sablonok használatával jobban szabályozható a generált dokumentáció tartalma, mód van a régebbi 

verziókból ismert eljárás alkalmazására is. A Szűrő oldalon kiválaszthatjuk, hogy milyen típusú elemek és terhek, 

mely egyedi részletek, mely teheresetek, eredménykomponensek táblázatai jelenjenek meg a dokumentációban, 

illetve az eredménytáblázatoknál a teljes táblázat szerepeljen vagy csak a szélsőértékekről tájékoztató kivonat. A 

szűrőbeállítás eredményeképpen adódó dokumentációt a jobb oldali fában láthatjuk, ahol mód van az egyes 

dokumentációs elemek ki-bekapcsolására. A generált dokumentációba csak a kipipált elemek kerülnek. 
  

2.10.4. Rajzok 

 

 

Rajzok beillesztése a 
dokumentációba 

A rajztárban kijelölt rajzot/rajzokat beilleszti a kiválasztott dokumentációba. A beillesztés helyét a 

dokumentációs fában épp kijelölt elem határozza meg. 

Hatása megegyezik a rajztár illetve képtár  gyorsgombjával. 

  

Rajzok formátuma az 
RTF fájlban 

Kijelölhető, hogy az RTF fájlban milyen formátumban tárolódjanak a rajzok.  

Lásd...  2.10.2 Dokumentáció/ RTF beállítások... 

  

2.10.5. Képtár 

 

 
  

Képek beillesztése a 
dokumentációba 

A képtárban kijelölt képet vagy képeket beilleszti a dokumentációba 

  

Képek másolása a 

képtárba  

Bitmap (.BMP, .JPG) és Windows Metafile (.WMF, .EMF) formátumú képeket másolhatunk az 

Images_modellnév könyvtárba 

  

 

  Képek törlése a 
képtárból  

 

A képtárban kijelölt képet vagy képeket törli a képtárból. A képfájlok véglegesen törlődnek 

  

Nem használt képek 
törlése 

Ezzel a funkcióval egy lépésben törölhetjük a képtárból azokat a képeket, amelyek egyik dokumentációban sem 

szerepelnek 
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Rendezés név szerint 

 

A képtár név szerint rendezi sorba a képeket  

  

Rendezés típus szerint A képtár típus (.BMP, .EMF, .JPG, .WMF) szerint rendezi sorba a képeket úgy, hogy az egyforma típusú képeket 

név szerint rendezi 
  

Rendezés dátum 
szerint 

A képtár dátum szerint rendezi sorba a képeket. Ha a legújabb képeket szeretnénk a lista elején látni, kapcsoljuk 

be a Fordított sorrendet 
  

Fordított sorrend 

 

A rendezés a Fordított sorrend kapcsoló bekapcsolásakor csökkenő, kikapcsolásakor növekvő sorrend szerint 

történik  

  

2.10.6. A Képtár és a Rajztár gyorsgombjai 

 

 
  

 Az ábrák listája fölött található ikonokkal gyorsan elérhetünk bizonyos funkciókat 
  

 Kijelölt képek vagy rajzok törlése a Képtárból / Rajztárból. 
  

 
Képek vagy rajzok beillesztése a dokumentációba. A beillesztés helyét a dokumentációs fában kijelölt elem 

határozza meg. 
  

 
Képek másolása más könyvtárakból a képtárba. A rajzok nem tárolódnak fájlban, ezért ez a funkció ott nem 

használható. 

  
 

2.10.7. Szövegszerkesztő 

[CTRL]+[T] Ha a dokumentációszerkesztőben Szerkesztés\ Szöveg beillesztését kérjük, megnyílik egy beépített, egyszerű 

szövegszerkesztő, mellyel formázott szöveget állíthatunk elő. A Szövegszerkesztő funkciói hasonlóak a 

Windows beépített WordPad szövegszerkesztőjéhez. 
Fájl  
  

Megnyitás 

 [Ctrl]+[O] 

Ez a funkció elsősorban az ebben a szövegszerkesztőben írt, és onnan lementett szövegek visszatöltésére szolgál. 

Ha olyan, más szövegszerkesztővel készített RTF fájlt nyitunk meg, ami ebben az egyszerű szövegszerkesztőben 

nem kezelhető elemeket (pl. táblázatokat, szegélyeket, Unicode-os karaktereket stb.) tartalmaz, előfordulhat, 

hogy hibás szöveg, vagy vezérlőkódok jelennek meg.  
  

Mentés 

 [Ctrl]+[S] 

RTF formátumban lementi a szövegszerkesztőbe írt szöveget 

  

Kilépés A szövegszerkesztő bezárása 
  

Szerkesztés  
  

Vissza 

 [Alt]+[BkSp] A legutolsó szerkesztési művelet visszavonását eredményezi 
  

Újra 

 [Shift]+[Alt]+[BkSp] Az utoljára visszavont szerkesztési művelet újbóli végrehajtását eredményezi 
  

Kivágás 

[Ctrl]+[X] A kijelölt szövegrészt vágólapra helyezi, és a szövegből eltávolítja 
  

Másolás 

 [Ctrl]+[C] A kijelölt szövegrészt vágólapra helyezi 
  

Beillesztés 
[Ctrl]+[V] A vágólapon található szöveget beilleszti a kurzor aktuális pozíciójánál 

  

Keresés 

 [Ctrl]+[F] 

Kifejezés keresését teszi lehetővé a dokumentumban. Beállítható, hogy a keresés a szöveg elejétől vagy az 

aktuális kurzorpozíciótól kezdődjön, hogy csak teljes szavakat keressen a program, illetve hogy a keresés során 

megkülönböztesse-e a kis- és nagybetűket 
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Továbbkeresés 

 [F3] 

Ha a program a szövegben megtalálta a keresett kifejezést, ezzel a funkcióval a keresett szöveg további 

előfordulásait is megtalálhatjuk  
  

Mindent kijelöl 

 [Ctrl]+[A] A teljes szerkesztett szöveget kijelöli 

  
Betűtípus  
  

Félkövér 

[Ctrl]+[B] A kijelölt szöveget félkövérré teszi 

Dőlt 

[Ctrl]+[I] A kijelölt szöveget dőltté teszi 

Aláhúzott 

[Ctrl]+[U] A kijelölt szöveget aláhúzottá teszi 

Szín 

[Ctrl]+[Alt ]+[C] A kijelölt szöveg színét állítja be 

  
Bekezdés  
  

Balra zárás 

 [Ctrl]+[L] A kijelölt bekezdéseket balra zárja 

Középre zárás 

[Ctrl]+[E] A kijelölt bekezdéseket középre zárja 

Jobbra zárás 

[Ctrl]+[R] A kijelölt bekezdéseket jobbra zárja 

Felsorolásjel 

[Ctrl]+[Alt]+[U] A kijelölt bekezdések elejére felsorolásjelző szimbólumot helyez  

2.11. Szintek 

 

Részletes leírás a 3.7.9 Szintek fejezetben. 

  

2.12. Fóliakezelő 

 

Részletes leírás a 3.3.3 Fóliakezelő fejezetben. 

  

2.13. Rajztár 

 

Részletes leírás a 3.5.8 Rajztár fejezetben. 

  

2.14. Mentés a rajztárba 

 

Részletes leírás a 3.5.9 Mentés a rajztárba fejezetben. 

  
 

2.15. Export 3D PDF formátumba – PDF modul 

 

Az aktuális ablakban látható ábrát lementi 3D PDF formátumban. 

Az interaktívan nagyítható, forgatható háromdimenziós kép megtekintéséhez kifejezetten az Adobe Acrobat 

Reader program szükséges, annak is a frissített 8.1-es vagy későbbi verziója. 
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2.16. Ikontábla 

 
Kijelölés  

 

 
 
 

 

Nagyítás, kicsinyítés 
 

Nézetek 

 

Ábrázolási mód 
 

Színkódolás 
 

Mozgatás 
 

Munkasíkok 

 

Raszter 
 

Vonalzók 
 

Szerkesztést segítő kényszerek 
 

Kótázás/Feliratozás 
 

Háttérfólia szerkesztése 
 

Átnevezés, átsorszámozás 
 

Részlet 
 

Metszet 
 

Virtuális rúd 

 

Keresés 

 

Megjelenítés 
 

Szerviz 
 

A modell adatai 
 

 

Ikontáblák mozgatása, 
áthelyezése 

 

Lehetőség van a baloldali ikontáblák valamint a kinyíló ikonsorok áthelyezésére illetve mozgatására a 

munkafelületen. 

Ikontábla áthelyezése: 

Az ikontábla fogójára pozícionálva (felső szél) a kurzoralak mozgatást jelző alakra vált.  

Az egér bal gombjának lenyomásával az ikontábla a munkafelület tetszőleges pontjára vihető. Az ikonsor 

mindaddig függőleges kiosztású lesz, amíg a munkafelület alsó vagy felső szélén túl nem húzzuk. Ekkor 

vízszintes ikonsorrá változik. Ha a bal illetve jobb oldalhoz ütköztetjük a vízszintes ikonsort, akkor automa-

tikusan függőleges ikonsorrá alakul. A vízszintes elrendezésű ikontáblát az alsó illetve felső menüsorba is 

áthelyezhetjük. Hasonlóan más alkalmazásokhoz (pl. Word) a sorrendjük a menüsorban változtatható. A 

program szelvényszerkesztőjében, oszlop- és gerendavasalási moduljában az ikontábla a menüsorokba nem 

illeszthető be.  

A függőleges ikonsort a bal vagy jobb oldalhoz ütköztetve a munkafelület adott oldalához rögzíthetjük. Ha 

a munkafelületen lévő ikontáblát lezárjuk, akkor az eredeti, bal oldali pozíciójába kerül. 
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Kinyíló ikonsorok áthelyezése: 

A kinyíló ikonsorok fogópontjuk megfogásával leválaszthatók az ikontábláról. Ha az ikonsort lezárjuk vagy 

az ikontábla területére visszahúzzuk, automatikusan visszakerül az eredeti helyére az ikontáblában. Szintén 

elhelyezhetők a menüsorokban, a bal és jobboldali szélre viszont nem illeszthetők. 
  

 Az ikontáblát és ikonsorokat a Beállítások\Eszköztárak alaphelyzetbe menüpont segítségével állíthatjuk vissza eredeti 
pozíciójukba. 

2.16.1. Kijelölés 

 

Aktivizálja a kijelölő palettát 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A kijelölő-paletta minden olyan esetben megjelenik, amikor egy funkció egyszerre több elemre is vonatkozhat. A 

kijelölő-paletta segítségével jelölhetők ki azok az elemek, amelyekre a funkciót végre akarjuk hajtani (ebben a 

pontban egyaránt elemnek nevezzük a csomópontokat, hálózati vonalakat, végeselemeket és terheket). A 

kijelölést a program akkor tekinti befejezettnek, ha a paletta OK gombjával a menüt lezártuk.  

Kijelölni, kijelölést megszüntetni rákattintással vagy kijelölő keretekkel lehet. 
  

 A kijelölő keret alkalmazása: 

- Balról jobbra húzva a kijelölő ablakot csak a teljesen bekerített elemek jelölődnek ki. 

- Jobbról balra húzva minden olyan elemet kijelöl, aminek egy része már benne van a kijelölő keretben. 
  

Összegző mód 

 

A kurzorral azonosított elemet rámutatással, vagy több elemet bekeretezéssel jelölhetünk ki. Rámutatás a 

[parancsgombok]-kal (egérkattintással, vagy az Enter lenyomásával) történik 

  

Kivonó mód 

 

A bekeretezett vagy rákattintással azonosított elemek kijelölését megszünteti 

 

  

Inverz mód 

 

A bekeretezett elemek kijelöltségi állapotát megfordítja 

  

Mindre alkalmaz  
A kijelölési módtól függően minden elemre végrehajtja a kijelölést, a megszüntetést vagy az invertálást 

  

 Minden kijelölő parancs csak a szűrőben beállított elemtípusokra hajtódik végre. 
  

Előző 

 

Előző parancsnál alkalmazott kijelölés újrahívása 

  

kijelöltet hozzáad 

kijelöltet elvesz 

mindre alkalmaz 

parciális invertálás 

részletek előző kijelölés 

szűrő 

poligon 

körgyűrűcikk 

Metszett vonalak 

körcikk 

ferde téglalap 

 
téglalap 
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Kijelölés részletek 
alapján 

 

Az ikon jobb alsó sarkára kattintva a legördülő listából kiválasztható a kívánt részlet. A kijelölés a beállított 

üzemmódnak megfelelően a kiválasztott részlet elemeire vonatkozik. 

  

Szűrő 

 

A kijelölhető elemtípusok beállítása. A tulajdonságszűrő segítségével bizonyos tulajdonságú elemek kijelölését 

könnyíthetjük meg (adott hosszúságú, szelvényű, anyagú rudak, azonos referenciával rendelkező, adott 

vastagságú felületek, stb.). 
  

Parciális 

 

Elemek kiválasztása keret segítségével. A kurzort a terület tetszőleges sarkába állítjuk és megnyomjuk 

valamelyik [parancsgomb]-ot. A kurzormozgató billentyűkkel vagy az  segítségével a kijelölő keretet megfelelő 

méretűre állítjuk. Valamely [parancsgomb] megnyomására a kiválasztás megtörténik. A kijelölő kereten belül 

fedésben levő (egymás mögötti) elemek mind kijelölődnek. 
   

 A keret típusa:   A kijelölés eredménye: 
  

Téglalap 

 

 

 

 
Elforgatott téglalap  

 

 

 

 
Poligon 

 

 

 

 
Körcikk 

 

 

 

 
 

 A keret típusa:   A kijelölés eredménye: 
  

Körgyűrű cikk 

 
 

 

 

 
Metszett szakaszok 

 

 

 

 

 
 

 

  

Ok Kijelölés befejezése. Az adatmegadás a kijelölt elemekre fog vonatkozni  

Mégsem Kijelölés megszakítása. Adatmegadás közben az adatmegadást is megszakítja 

  

 

 

A kijelölt csomópontok lila négyzetben, a vonalak, ill. végeselemek lila színnel jelennek meg. A kétszeresen 

kijelölt csomópontokon egy külső kék négyzet látható. 
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A kijelölő-paletta bekapcsolása nélkül a [Shift] gomb nyomva tartása mellett lehet az elemeket kijelölni, és/vagy a 

[Ctrl] nyomva tartása mellett a kijelölést megszüntetni  

A kétszeres kijelölés az [Alt] gomb nyomva tartása mellett működik.  

 Kijelölés közben a szerkezet megjelenítésén változtathatunk, más nézetbe vagy perspektív nézőpontra válthatunk át. 

  

2.16.2. Nagyítás, kicsinyítés 

  
  

 Nagyítás, kicsinyítés, teljes ábra, eltolás, nézet visszaállítása, nézet újra parancsok részletezése 
   

Nagyítás 

 

A rajz egy kijelölt részének felnagyítását teszi lehetővé. 

A kurzort a nagyítandó rész valamelyik sarkára kell vinni. Le-

nyomunk egy tetszőleges [parancsgombot] (egérkattintás, vagy 

Enter), majd a megjelenő keretet az  vagy a kurzorbillentyűk 

segítségével a megfelelő nagyságúra állítjuk. Ismét lenyomva egy 

[parancsgombot], a teljes képernyőn a kijelölt rész jelenik meg. 

 

 
Kicsinyítés 

  

A képernyőn látható rajzot egy kijelölt nagyságú területre 

kicsinyíti. A terület kijelölése a nagyításnál bemutatott módon tör-

ténik. A teljes képernyőn lévő rajz a kijelölt részben fog 

megjelenni. 

 

 
   

Teljes ábra 

 

Olyan beállítást hoz létre, melyben a modell rajza teljes egészében látható a rajzablakban. 

  

Eltolás 

 

Segítségével a teljes szerkezetet ábrázoló rajzpapír – maximálisan a rajzablak méretével – eltolható.  

A képzeletbeli rajzpapír új pozíciója megadható egy irányított eltolási vektorral, mely a rajzablak bármely két 

pontjával definiálható.  
  

A modell mozgatása 

 
1. Kattintsunk az eltolás ikonra. 

2. Tartsuk lenyomva az  bal gombját, és mozgassuk az egeret a kívánt irányba. Ennek hatására a modell a 

megfelelő irányba elmozdul. 

Gyors modellmozgatás: 

Az ábra eltolását az  középső gombjának lenyomásával és az egér megfelelő irányú mozgatásával is 

végrehajthatjuk. Ebben az esetben nem szükséges az eltolás ikont kiválasztani. 
  

 

 alakú kurzor hívja fel a figyelmet arra, hogy a szerkezet „megragadásával” mozgathatjuk a modellt. 

  

kicsinyítés után 

kicsinyítés előtt 

nagyítás után 

nagyítás előtt 
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Forgatás 

 

A funkció kiválasztása után a baloldali egérgombot lenyomva és az egeret mozgatva a modell a befoglaló 

téglatest középpontja körül forgatható. 

A forgatáskor a képernyő alsó részén a következő ikonsor jelenik meg: 
  

 

 
  

 

1. Szabad forgatás a képernyő vízszintes tengelye és a globális Z tengely körül 

 

2. Forgatás a globális Z tengely körül 

 

3. Forgatás a képernyő függőleges tengelye körül 

 

4. Forgatás a képernyő vízszintes tengelye körül 

 

5. Forgatás a képernyőre merőleges tengely körül 

 

6. Forgatás a képernyőn látható elemek befoglaló téglatestjének középpontja körül 

 

7. Forgatás megadható pont körül.  

A pipetta ikonnal kattintsunk a fogatás középpontjául kiszemelt pontra. 

 

Az utolsó ikonnal ki-bekapcsolhatjuk a forgatási középpont megjelenítését. 

  

 

 
  

 
 alakú kurzor hívja fel a figyelmet arra, hogy a szerkezet „megragadásával” irányíthatók a forgatások. 

  

Nézet vissza / újra 

   

Visszaállítja az utolsó nézet vagy perspektíva beállítás előtti állapotot (View Undo). A visszalépések száma 

maximum 50. Az Újra gomb hatástalanítja a nézet vissza parancsot (View Redo). 

  

2.16.3. Nézetek, perspektíva beállítás 

Nézetek  

 

 

  

 
Elölnézeti rajz (X-Z síkra vetület) 

 

 
Felülnézeti rajz (X-Y síkra vetület) 

 

 
Oldalnézeti rajz (Y-Z síkra vetület) 
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Perspektíva-paletta 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                           
  

 

 

  

 

 A palettán a perspektív leképzéssel kapcsolatos tulajdonságok állíthatók be. A megfelelő nézőpont beállítás 

három koordinátatengely körüli forgatással, valamint a nézőponttávolság megadásával érhető el. A forgatási 

szögek tized fok pontossággal adhatók meg. Minden beállításhoz rendelhető egy név, és a későbbiekben ennek 

alapján választható ki újra. A beállítás mentéséhez írjon be egy nevet a szövegdobozba és kattintson a baloldali, 

felvétel ikonra. Beállítás törléséhez válassza ki a törlendő perspektívát és kattintson a jobboldali, törlés ikonra. A 

program kilépéskor a perspektíva-paletta beállításait tárolja és a következő indításkor a mentett állapot jelenik 

meg. 
  

Nézőpont távolság Nézőpont távolságon a nézőpont és a modellt befoglaló test középpontjának távolságát értjük.  
  

Forgatás 

 
A forgatás ikonra kattintva a már korábban ismertetett (Nagyítás, kicsinyítés \ Forgatás) ikonsor jelenik meg. 

  

 
  

  

Három nézet, 
perspektíva 

 

Megjeleníti a szerkezet három nézeti rajzát, valamint a perspektív képét. A megfelelő ábrára kattintva a 

kiválasztott nézetben vagy perspektívában dolgozhatunk tovább.  

  

 

 

 
   

forgatás a képernyő y 
tengelye körül 

 

axonometria 

forgatás a globális z 
tengely körül 

 forgatás a képernyő x tengelye körül 

 

perspektíva 
elölnézet 

felülnézet 

oldalnézet 

új perspektíva felvétele 

aktív perspektíva 
törlése 

perspektívák listája 

nézőponttávolság 
beállítása  

forgatás paletta 
aktivizálása 
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2.16.4. Ábrázolási mód 

  
  

 
Drótvázas megjelenítés. A modell megjelenítése drótvázas ábrázolási módban. Ebben a 

módban a rúdelemek tengelye és a felületek illetve tartományok kontúrvonala jelenik meg. 

 

 

Takartvonalas megjelenítés. Drótvázas megjelenítés, ahol nem látható (takart) élek és 

vonalak nem jelennek meg. 

 

 

 

Látványterv. A rúdelemek a hozzájuk rendelt szelvénnyel, a felületelemek és tartományok 

tényleges vastagsággal jelennek meg. Az elemek színe az anyaguktól függ, az anyagokhoz 

rendelt színek az anyagtáblázatban módosíthatóak. 

A látványterv simított fényhatásokkal, vékonyfalú szelvények esetén teljes kontúrral jelenik 

meg.  

  

Látványterv  
beállítások 
 

 
  

Áttetszőség 

 
A Nézetek / Látványterv beállítások... menüpontban beállíthatjuk az egyes elemcsoportok áttetszőségét is. Az 

elemeket a program geometriájuk alapján sorolja csoportokba. A függőleges vonalelemeket oszlopnak, a 

vízszinteseket gerendának, a vízszintes síkú felületeket födémnek, a függőlegeseket falaknak tekinti. 
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 Átlátszatlan Áttetsző 

  

Látványterv típusa 
 

 

Készülhet statikai vagy építészeti látványterv: 

Statikai látványterv 

A beépített Feszítőkábelek ábrázolása kapcsolóval a feszített szerkezetek valósághűbb megjelenítésére nyílik 

lehetőség. A feszítőkábel színe is kiválasztható. 

Építészeti látványterv 

Az ábrázolás a találkozó elemek összemetszésével történik. A Kontúrok rajzolása ki/be kapcsolható. A 

Csavarozott kapcsolatok megjelenítése funkció bekapcsolt állapotában a látványterven teljes részletességgel 

megjelennek a csavarozott kapcsolatok is. 
  

 

   
 

Statikai látványterv Építészeti látványterv 
  

 
Textúra. Az egyes anyagokhoz rendelt textúrák alkalmazásával készített látványterv. A 

beépített textúrák illetve saját textúrák az anyagtáblázatban rendelhetők az egyes anyag-

típusokhoz. Az anyagtáblázat Textúra mezőjén kattintva a következő ablak jelenik meg : 
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 A textúra ablak bal felső részén megjelenő fastruktúra fő ágai, illetve a vízszintes lista mutatják a beépített 

anyagtípusokat (tégla, beton, fém, kő, fa, egyéb). A legutolsó kategória a felhasználó által definiált, saját 

textúrákat tartalmazza. Az ablak jobb oldalán az adott anyagtípushoz tartozó textúrák láthatóak, a fa alatt pedig 

az éppen kiválasztott textúra látható kinagyítva. 
  

Gyorsmenü használata 
 

 

A textúrák ablakban egér jobb gombbal kattintva egy gyorsmenü jelenik 

meg, mely a következőkre nyújt lehetőséget: 

Textúra hozzárendelés megszüntetése 

Saját textúra hozzáadása, törlése 

Forgatási beállítások 

 
  

Nincs textúra 
 

Az anyaghoz tartozó textúra hozzárendelés szüntethető meg. Hatása azonos a Nincs textúra gombéval. 

  

Saját textúra 
hozzáadása 

Egy böngészőablak segítségével lehetőség van 24 bites TrueColor képek (JPG, BMP) betöltésére. A program a 

képet annak méretétől függően 64 x 64, 128 x 128 vagy 256 x 256 pixeles, négyzetes textúrává alakítja, nem 

négyzet alakú kép esetén a négyzeten kívül eső terület elhagyásával. 
  

Saját textúra törlése Előre definiált textúrák nem törölhetőek, csak a hozzárendelés szüntethető meg (a Szerkesztés menü vagy a 

Gyorsmenü / Textúrák törlése menüpontjánál is). A felhasználó által definiált (custom) textúrák azonban törölhetők 

az adatbázisból. 
  

Forgatási beállítások 
 

A textúrák az elemek lokális rendszere szerint kerülnek az elemekre. Ez bizonyos mintázatok és alakzatok, 

például téglafalak esetén problémát okozhat, ezért lehetőség van a textúra elfogatására. 

Alapértelmezésben a textúra nincs elforgatva, de beállítható balra vagy  jobbra forgatás is, 90-os szöggel. Az 

elforgatás irányát a textúra neve mellett megjelenő < (forgatás balra), > (forgatás jobbra) jelek mutatják. Az 

elforgatást a kinagyított textúrán is láthatjuk. 
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2.16.5. Színkódolás 

   

Színkódolás beállításával gyors áttekintést kaphatunk az eltérő tulajdonságokkal rendelkező elemekről. A 

színkódolás szempontját a legördítő listából választhatjuk ki. 

A program az eltérő tulajdonságokhoz automatikusan színeket rendel, de ezeket a későbbiekben tetszésünk 

szerint módosíthatjuk. 
  

 
Vonalelem 

 

 

  
Tartomány 

 

 
  

 
Felületi támasz 

 

 
Felületi 
terhek 
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A színkódolás módja Alapérték A programban beállított szín-alapértékeket használja. 

 

Típus 

Az elemek végeselem típusa szerint történik a színkódolás. Vonalelemeknél a rúd, 

rácsrúd és a bordaelem jelennek meg eltérő színnel, míg tartományoknál a héj, lemez 

és tárcsa elemek. 

 Építészeti típus Építészeti elemtípus (oszlop, gerenda, fal, födém, tető) szerinti színkódolás. 

 Anyag Anyagtípusok szerinti színkódolás. 

 Vastagság Felületelemek vastagsága szerinti színkódolás. 

 Szelvény Szelvénytípusok szerinti színkódolás. 

 Merevség Felületi támasz merevsége szerinti színkódolás. 

 Excentricitás Tartomány excentricitása szerinti színkódolás. 

 Excentricitási csoportok Tartományok excentricitási csoportjai jelennek meg azonos színnel. 

 Csuklók Rúdvégi csuklók típusa szerinti kódolás. 

 
Teherintenzitás Felületi teher színezése a teher intenzitása szerint.  

Egymást átfedő terhek esetében az átfedés területe az összegzett tehernek megfelelően 

színeződik. 

 Egyszínű Valamennyi rajzos információ az itt beállított egyetlen színnel jelenik meg. 

  

Műveletek a színekkel 

 

 

 
Alapérték visszaállítása (a program által használt értékek beállítása). 

  

 

 
Színátmenet 

A kör alakú színpalettán megadhatjuk a színátmenet 

kezdő és végértékét. A program ezek közé generálja a 

szükséges számú közbenső árnyalatot. 

 
  

 

 
Véletlen szín: a program véletlenszerűen választ színt az egyes rajzi elemekhez, de ügyel arra, hogy ezek a 

színek ne essenek túlságosan közel egymáshoz 
  

 

 
Közös színek: a Shift billentyű lenyomásával több elem kiválasztható a listából és ezekhez azonos szín 

rendelhető. 
  

 

A beállított színkódolást egy tájékoztató palettáról olvashatjuk le. 

 

Azonnali frissítés A beállítások a rajzon azonnal megjelennek. 
  

Összes ablakban Az összes ablakban ezt a beállítást alkalmazzuk. 
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2.16.6. Objektumok másolása és mozgatása 

  
 

 

2.16.6.1.  Eltolás 

 

 

Geometriai elemek vagy terhek mozgatása vagy meg-

sokszorozása adott vektor irányába.  

 
 

 

Eltolás növekménnyel N számú másolatot hoz létre a kijelölt szerkezetrészletről, az eltolás vektornak megfelelő távolságonként. 
  

Eltolás felosztással N számú másolatot hoz létre a kijelölt szerkezetrészletről, az eltolás-vektor N-ed részének megfelelő 

távolságonként. 
  

Eltolás adott 
távolsággal 

A d paraméterrel megadott távolságonként hoz létre másolatot az eltolás vektor irányába annyiszor, ahányszor a d 

távolság egészszer megvan az eltolás vektornak megfelelő távolságban. 
  

Eltolás többszörösen Tetszőleges számú másolatot hoz létre a kijelölt szerkezetrészről láncszerűen, oly módon, hogy egy-egy 

megadott eltolás vektor végpontja egyben a következő eltolás vektor kezdőpontja. 
  

Mozgatás A kijelölt szerkezetrészletet az eltolás vektorral definiált irányba és távolságra mozgatja. A mozgatott 

csomópontokba kapcsolódó elemekkel az összeköttetés megmarad. 
  

Leválasztás A kijelölt szerkezetrészletet az eltolás vektorral definiált irányba és távolságra mozgatja. A mozgatott elemek 

csomópontjaiba kapcsolódó egyéb elemeket leválasztja. 
  

Összekötendő csomópontok 
  

Nincsenek A program nem köt össze csomópontokat. 
  

Kétszeresen 
 kijelöltek 

Az [Alt] gombot lenyomva tartva a már kijelölt csomópontokra való újbóli kattintással kétszeresen kijelöltté vál-

nak a csomópontok. Másoláskor a kétszeresen kijelölt pontokat köti össze a másolataikkal. 
  

Mind A kijelölt összes csomópontot összeköti a másolt csomópontokkal. 
  

Kapcsolók  

  

Elemek másolása A funkció bekapcsolásával a geometriai elemekre definiált végeselemek öröklődnek a másolással létrehozott 

elemekre. 
  

Terhek másolása A funkció csak az elemek másolása funkció bekapcsolása esetén érhető el. Hatására a meglévő végeselemekre 

definiált terhek öröklődnek a másolással létrehozott elemekre. 
  

 A terhek elemektől függetlenül, önállóan is másolhatók. 
  

Tömegek másolása A kijelölt csomópontokon lévő terhek másolódnak. 
  

Kóták másolása Geometriai transzformációkban a kóták és méretvonalak csak akkor másolódnak együtt a másolt 

csomópontokkal, ha ki vannak jelölve. A funkció kikapcsolása esetén a kijelölt kóták és méretvonalak sem 

másolódnak. 
  

Vonalzókkal együtt Bekapcsolásakor az összes vonalzóra is végrehajtódik a kiválasztott transzformáció (a teljes szerkezeten 

végrehajtott műveleteknél célszerű használni). 
 

DXF fóliával együtt A funkció bejelölése esetén a művelet a DXF fólia rajzelemeire is végrehajtódik. 

Amennyiben a fólián vannak kijelölt elemek, akkor a másolás csak a kijelölt elemekre vonatkozik. Ha egy elem 

sincs kijelölve, akkor a teljes fólia másolódik. 
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Csak a látható fóliákat Bekapcsolt állapotban csak a látható fóliákat másolja a program. 

 Egy eltolási művelet végrehajtása a következő lépésekben történik: 

 1. Rákattintunk az Eltol funkcióra. 

2. Kijelöljük az eltolni kívánt elemeket vagy terheket. 

3. OK a kijelölő táblán a kijelölés befejezéséhez (elfogadásához). 

4. A megnyíló ablakban kiválasztjuk a megfelelő eltolást, és beállítjuk az ehhez tartozó szükséges 

paramétereket. 

5. OK. 

6. Megadjuk a vektor kezdőpontját és végpontját. 

 
Megjegyezzük, hogy a művelet értelemszerűen 2-3-1-4-5-6 sorrendben is végrehajtható. 

  

 Egy modellben többször előforduló szerkezeti egység esetén érdemes egy példányban felépíteni azt, definiálni a 
végeselemeket és terheket, s csak ezután megsokszorozni a megfelelő számban. 

 Az Eltol funkció használata során, az eltolás vektor megadásakor felhasználhatjuk a képernyőn már meglévő 
csomópontokat és vonalakat.  

 Kijelölt terhek másolhatók illetve mozgathatók egyik teheresetből a másikba, ha a teher mozgatása vagy másolása közben 
átkapcsolunk arra a teheresetre, ahova a terhet másolni vagy mozgatni szeretnénk. 

2.16.6.2.  Forgatás 

 

 

Geometriai elemek vagy terhek adott centrum körüli 

elforgatása, megsokszorozása. A forgatás mindig képsíkra 

merőleges, a forgatási centrumon átmenő tengely körül 

történik. A forgatás szögét, a forgatási kezdőpontot és 

végpontot a forgatás centrumával összekötő egyenesek kép-

síkon vett irányszögei adják. 

 
 A Forgatás funkció meghívásakor megnyíló ablakban a következő lehetőségek közül választhatunk 
  

Forgatás 
növekménnyel 

N számú másolatot hoz létre a kijelölt szerkezetrészletről a forgatási centrum körül, adott forgatási szöggel tör-

ténő elforgatással, a h paraméternek megfelelő magasságkülönbségekkel. 

   

Forgatás felosztással N számú másolatot hoz létre a kijelölt szerkezetrészről a for-

gatási centrum körül, adott forgatási szög N-ed részével tör-

ténő elforgatással, a h paraméternek megfelelő magasság-

különbségekkel. 

 
Forgatás adott szöggel Az α paraméterrel megadott szögenként hoz létre másolatot a forgatás irányába annyiszor, ahányszor az α szög 

egészszer megvan a forgatási szögben, a h paraméternek megfelelő magasságkülönbségekkel. 
Forgatás többszörösen Tetszőleges számú másolatot hoz létre a kijelölt szerkezetrészről a képsíkban, azonos forgatási centrum körül, 

másolatonként tetszőleges forgatási kezdőponttal és forgatási szöggel. 

Mozgatás A kijelölt szerkezetrészletet a forgatási centrum körül a forgatási szöggel elforgatja, a h paraméternek megfelelő 

magasságkülönbséggel. 

Leválasztás A kijelölt szerkezetrészletet a forgatási centrum körül a forgatási szöggel elforgatja. A mozgatott elemek 

csomópontjaiba kapcsolódó egyéb elemeket leválasztja. 

  

Összekötendő csomópontok, Kapcsolók 
  

 Lásd részletesen... 2.16.6.1  Eltolás 
  

 Perspektív megjelenítés esetén a forgatás csak a Z tengellyel párhuzamos tengely körül történhet. Ilyenkor a 

forgatás kezdő- és végpontja, valamint a forgatás centruma csak kitüntetett képernyőpont lehet, és a forgatás 

centrumán átmenő, az XY síkkal párhuzamos síkra vetített vetületeiket összekötő egyenesek határozzák meg a 

forgatás szögét. 
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2.16.6.3.  Tükrözés 

 

 

Geometriai elemek vagy terhek másolása, mozgatása tükrözéssel. 

A dialógusablakban a következő lehetőségek közül választhatunk 

  

Tükrözés másolással Másolatot hoz létre a kijelölt szerkezetrészről,  a megadott tükörsíkra való tükrözéssel. 
   

Tükrözés 
többszörösen  

 
 

Tetszőleges számú másolatot hoz létre a kijelölt szer-

kezetrészről, másolatonként külön megadott síkra. 

 

Mozgatás A kijelölt szerkezetrészt a megadott síkkal áttükrözi. 

Leválasztás A kijelölt szerkezetrészletet a megadott síkkal áttükrözi. A mozgatott elemek csomópontjaiba kapcsolódó egyéb 

elemeket leválasztja. 
  

Vonalelemek lokális x-
tengelyeinek 

tükrözése 

Itt szabályozhatjuk, hogy a művelet megfordítsa-e a tükrözött vonalelemek lokális x irányát 

  

Összekötendő csomópontok, Kapcsolók 
  

 Lásd részletesen... 2.16.6.1  Eltolás 
  

 Perspektív megjelenítésben a tükrözés az XY síkra merőleges síkkal történik.  

2.16.6.4.  Skálázás 

 

 

Geometriai elemek átméretezése, megsokszorozása megadott arány szerint. A skálázás tengelyek szerinti arányát (a 

skálázási faktort) a vonatkoztatási pont eredeti és új helye lokális koordinátáinak aránya határozza meg abban a 

lokális koordináta-rendszerben, amelynek a skálázás centruma az origója. Egy pont új koordinátái az eredeti koor-

dinátáinak és a skálázás-tengelyek szerinti arányának a szorzatai lesznek. 
 

A dialógusablakban a következő lehetőségek közül választhatunk  
  

Skálázás 
növekménnyel 

 

 

N db másolatot hoz létre a kijelölt szerkezetrészről úgy, hogy az 

n-edik másolat helyét az (eredeti koordináták * skálázási faktor 

* n) szorzattal kapjuk meg. 

 
  

Skálázás felosztással N db másolatot hoz létre a kijelölt szerkezetrészről, a megadott skálázási arányokkal oly módon, hogy az n-edik 

másolat helyét az (eredeti koordináták * skálázási faktor * n / N) szorzattal kapjuk meg. 
  

Skálázás többszörösen Tetszőleges számú másolatot hoz létre azonos skálázási centrummal és vonatkoztatási ponttal, a vonatkoztatási 

pont új helyét másolatonként megadva. 
  

Átméretezés A kijelölt szerkezetrészt a megadott skálázási arányokkal átméretezi. 
  

Összekötendő csomópontok, Kapcsolók 
  

 Lásd részletesen... 2.16.6.1  Eltolás 
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2.16.7. Munkasíkok 

 

Munkasíkok (felhasználói koordináta-rendszer) használatával egyszerűen szerkeszthetünk ferde síkokon is. 

Gondoljunk egy ferde síkba szerkesztendő nyílásra (például tetősíkablak helye). A tetőszerkezet síkja felvehető 

munkasíkként, így a szerkesztés két dimenzióban történhet. Munkasíkoknál is lehetőségünk van magassági 

koordináták megadására, mely a munkasíkra merőleges tengelyt jelenti.  
  

 Az összes szerkesztő funkció munkasíkokban is használható. 
A munkaablakot több részre osztva minden ablakban más-más munkasík vehető fel. 

Munkasík típusok  

Globális X-Y, Globális 
X-Z, Globális Y-Z 

munkasík  

Globális koordinátasíkokkal párhuzamos munkasíkot adha-

tunk meg, a harmadik koordináta (síkra merőleges tengely) 

megadásával. Praktikusan használhatjuk ezt a lehetőséget 

többszintes épület szintjeinek rajzolásakor.  

 

 
 

Általános ferde 
munkasík 

Térben tetszőleges ferde munkasíkot adhatunk meg. A mun-

kasík origójának, x és y tengelyének megadásával. 
 

 

Asszociatív munkasík Bármely lokális rendszerrel rendelkező végeselem (rúd, 

rácsrúd, borda, tartomány) koordináta-rendszerét felvehet-

jük. Ebben az esetben a munkasík origója a végeselem első 

pontja, a munkasík tengelyei pedig az elem lokális rendsze-

rével párhuzamosak lesznek. 

  

 A végeselem lokális rendszerét változtatva a munkasík is automatikusan megváltozik. Ha a végeselemet töröljük, a 
munkasík is törlődik. 

  

 Az OK gombra kattintva az új munkasík létrejön. Bekerül a listába a típusának megfelelő helyre és aktívvá válik.  

A Gyorskapcsolók ikonsor munkasík ikonjára állva, az ikon feletti listában válthatunk a munkasíkok között. A 

Nézetek\Munkasíkok menüpontban illetve a Gyorsmenükben szintén megváltoztathatjuk az aktív munkasíkot. 
  

Megjelenítés Beállíthatjuk, hogy a munkasíkot a globális modelltérben vagy a saját lokális rendszerében szeretnénk 

megjeleníteni. 

A Csak a munkasíkbeli elemek láthatóak kapcsoló hatására csak a munkasíkba eső objektumok jelennek meg a rajzon. 

A Munkasíkon kívüli elemek halványan kapcsolóval a szerkezet többi része is halványan láthatóvá válik. 
  

Munkasík 

paramétereinek 

módosítása 

A munkasík nevére kattintva megjelennek a paraméterei. Az adatok szerkesztése után az OK gombot vagy egy 

másik munkasíkot kiválasztva a módosítások tárolódnak. 

  

Törlés A felhasználó által definiált munkasíkok törlésére szolgál.  
  

Felvesz>> A Felvesz gombbal munkasík tulajdonságait (origó, tengelyek) grafikusan módosíthatjuk. 
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2.16.8. Raszterhálók 

 
 

 

A raszter tetszőleges síkban fekvő, adott hosszúságú, címkével ellátott, 

szerkesztést és tájékozódást segítő vonalak hálózata. A rasztert alkotó vonalak 

lehetnek a globális X-Y,Y-Z vagy X-Z síkkal illetve a modellben definiált 

munkasíkkal vagy szinttel párhuzamosak. A hálókiosztást megadhatjuk 

numerikus adatokkal vagy definiálhatunk egyedi rasztervonalakat is.  

A modellben definiált raszterek síkok szerint csoportosítva jelennek meg egy 

fában, ahol egyenként ki-bekapcsolhatók. 

 

  

Raszterhálók 
megjelenítése 

Raszterhálók megjelenítésének ki/be kapcsolása.  

Kikapcsolt állapotban egyetlen raszterháló sem jelenik meg a modellben.  

Bekapcsolt állapotban csak a fában megjelölt azon raszterek látszanak, melyek megjelenítését  a hozzájuk 

megadott szabály engedélyezi. Szinthez vagy munkasíkhoz rendelt raszterhálók ugyanis beállíthatók úgy is, hogy 

csak akkor látsszanak, ha a szóban forgó munkasík vagy szint aktív.  
   

Összes ablakban Bekapcsolt állapotban a módosítás az összes ablakban végrehajtódik. 
  

Új raszterháló 
megadása 

 
 
 

 
  

 Raszterháló esetében a választott síknak megfelelően meg kell adnunk az X0, Y0 illetve Z0 kiindulópontot, majd 

sorban a megfelelő X, Y vagy Z osztásközöket szöveges leírás formájában. Ha például X0 = 0 mellett ezt írjuk 

be: 4*3,5; 2*5; 7,5, akkor a raszterek a következő X koordinátákra kerülnek: 3,50; 7,00; 10,50; 14,00; 19,00; 

24,00; 31,50. 

A raszterháló tetszőleges α szöggel el is forgatható. 

A háló rasztervonalainak hosszát a másik irányban elhelyezett rasztervonalak legkisebb és legnagyobb pozíciója 

közötti különbség adja, így a háló mindig egy mindkét irányban osztóvonalakkal ellátott téglalap. 

  



64  

 

  

Raszterháló síkja 

    

A három globális sík (X-Y, X-Z, Y-Z) közül választhatunk. A raszter globális 

síktól való távolsága (Z, Y és X érték) is beállítható. 

  

 

 

Szintekre bontott modell esetén akár szintenként is megadható eltérő raszterháló. 

A raszterháló az összes szinthez hozzárendelhető, ha a legördülő listából a 

Mindegyik szinten listaelemet választjuk. Ha csak egy szinthez rendeljük hozzá a 

rasztert, és bekapcsoljuk a Csak akkor jelenjen meg, ha a szint aktív kapcsolót, a 

raszterháló csak akkor látszik, ha a választott szint az aktív. 
  

 

 

A modell szerkesztése közben definiált munkasíkokhoz rendelhetünk hozzá 

raszterhálót. A Csak akkor jelenjen meg, ha a munkasík aktív lehetőség bekapcsolása 

esetén a raszterháló csak aktív munkasíkon fog látszani. 
  

Név A raszterháló neve 
  

Szín A szín feliratú gombra kattintva a megjelenő színpalettáról választható ki a raszterháló megfelelő árnyalata. 
  

X0, Y0, Z0 [m] A raszterháló origója (távolsága a globális origótól). Az origót az Origó felvétele 

gombra, majd a modell valamely pontjára kattintva interaktívan is felvehetjük. A 

gomb feletti X, Y, Z cellákra kattintva szabályozhatjuk, hogy a választott pont 

mely koordinátáit vegye fel a program. 
 

  

α[°] A raszterháló origója körüli elfogatási szög. 
  

Raszterháló 
generálása 

A raszterháló generálásához szükséges osztásközök, a feliratozás előtagja, formája (betűvel vagy számjegyekkel), 

a feliratozás kezdőértéke adható meg. 
  

 A generált rasztervonalak címkéi lehetnek egymásra következő 

számok (1, 2, 3, ...) vagy betűk (A, B, C, ...). Ez a Feliratozás 

alatti legördíthető listákból választható ki. A Kezdőérték alatt 

beállítható, honnan kezdődjenek a címkék. Közös előtag is 

megadható, így generálhatók pl. 1A, 1B, 1C, ... vagy F1, F2, 

F3, ... címkék is. A sorok végén a rasztervonalak 

generálásának sorrendjét (balról-jobbra, jobbról balra, illetve 

alulról felfelé, fentről lefelé) adhatjuk meg.  

 
 

 
A függőleges rasztervonalak létrehozásának sorrendje  

  

 

 
A vízszintes rasztervonalak létrehozásának sorrendje  

  

 
 

A felirat elhelyezése  

  

e[m]   

 
Rasztervonalak túlnyújtása 

  

 A három ábra segítségével kiválasztható, hová kerüljenek a címkék: a vonalak kezdő- vagy végpontjába, esetleg 

mindkettőbe. Célszerű a rácsvonalakat megtoldani (Rasztervonalak túlnyújtása), így a címkék a raszterhálón 

kívülre kerülnek. 

Megadhatóak egyedi rasztervonalak is, ebben az esetben egyszerűen a kívánt kezdő és végpontra kell kattintani. 

Az elhelyezett rasztervonal paramétereit a megjelenő lebegő palettán lehet beállítani a raszterhálónál megismert 

módon. 
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Raszterháló 
módosítása 

  

A megadott raszterháló címkéit, pozícióját és színét vagy akár a teljes kiosztást módosíthatjuk. A kiosztás 

módosításához kapcsoljuk be a Raszterháló generálása funkciót. Ekkor a beállított paraméterek szerint a háló összes 

adata újra generálódik. 

  

 A korábban megadott egyedi rasztervonalak törlődnek, ha a Raszterháló generálása funkciót bekapcsoljuk. 

  

Raszterháló törlése 

 

A kijelölt raszterháló törölhető.  

[Ctrl] vagy [Shift] billentyűvel egyszerre több raszterháló is kijelölhető. 

  

Egyedi rasztervonal 

 

Megadhatóak egyedi rasztervonalak is, ebben az esetben egyszerűen a kívánt kezdő és végpontra kell kattintani. 

Az elhelyezett rasztervonal paramétereit a megjelenő lebegő palettán lehet beállítani, a raszterhálónál megismert 

módon. 

Az egyedi raszter megadásakor állítsa be azt a raszterhálót, amelyhez az egyedi vonalat hozzá kívánja adni. Az 

egyedi vonal ezzel a raszterhálóval együtt lesz ki/be kapcsolható. 

Amennyiben ezt a raszterhálót újragenerálja, az egyedileg megadott rasztervonal törlődik. 

Ha a raszterhálót törli az egyedi rasztervonal is törlésre kerül. 
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2.16.9. Vonalzók 

 

A vonalzók a geometriai szerkesztéshez használható segédvonalak.  

Segítségükkel tetszőleges raszter-rendszert alakíthatunk ki, meghatározhatók vele metszéspontok, rögzíthetők 

távolságok. A kurzor érzékeli a vonalzókat.  

Lásd még... 4.7 Szerkesztést segítő kellékek.  
  

 A vonalzókat kék szaggatott vonal jelzi. A vonalzók megjelenítése ki/be kapcsolható a Megjelenítések / Kapcsolók 

dialógusablakban. 
  

    
Függőleges illetve vízszintes vonalzó elhelyezése nézetben, a kurzor aktuális pozíciójánál 

 
Vízszintes-függőleges vonalzópár elhelyezése nézetben, a kurzor aktuális pozíciójánál 

  

 
Ferde vonalzó elhelyezése a kurzor aktuális pozíciójánál 

 

 

 
Ferde-merőleges vonalzópár elhelyezése nézetben, a kurzor aktuális pozíciójánál 

  

 Perspektív nézetben csak ferde vonalzó helyezhető el, 

de ott is valamennyi típusú vonalzó megjelenik. A 

vonalzók egérrel elmozdíthatók. Vonalzót úgy is tö-

rölhetünk, hogy az ablak határán kívülre húzzuk. 

Vonalzók megadása koordinátákkal: a vonalzóra kat-

tintva vagy a Beállítások \ Vonalzók menüpontot választ-

va egy dialógusablak jelenik meg. 

 
   

Megjelenítés Vonalzók megjelenítésének ki/be kapcsolása. 
   

Összes ablakban Bekapcsolt esetben a megjelenítés módosítása az összes ablakban végrehajtódik. Kikapcsolt esetben csak az aktív 

ablakban. 
   

 a: a vonalzó vetületének és az x tengelynek a szöge az 

X-Y síkban  

b: a vonalzó X-Y síkkal bezárt szöge 

 
   

a

b
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2.16.10. Szerkesztést segítő kényszerek 

 A Szerkesztést segítő kényszerek ikonjaival a vonalhúzás irányát rögzíthetjük.  
  

   
  

 

 Merőleges   Párhuzamos  

 

 
 

 A funkciók használatának lépései: először indítsuk el a vonalrajzolás funkciót. Kattintsunk a merőleges vagy 

párhuzamos ikonra majd egy meglévő vonalra vagy az irányt kijelölő két pontra. Ezután a bázisvonalra 

merőlegesen vagy vele párhuzamosan fog mozogni a kurzor. 

 A merőleges/párhuzamos/síkra merőleges gombokat jól használhatjuk szerkesztési funkciókban vagy metszősík 

megadása közben. 
  

 

   
Síkra merőleges 

A funkció használatának lépései: először indítsuk el a vonalrajzolás funkciót. 

Kattintsunk a síkra merőleges ikonra majd a síkot kijelölő tartományba vagy a 

kontúrjára. Ezután a síkra merőlegesen fog mozogni a kurzor. A síkot 3 ponttal is 

kijelölhetjük. 
   

 

   
Felezőpont 
 

A funkció használatának lépései: Kezdje húzni a vonalat, majd kattintson a szakasz 

kezdő és végpontjára, melynek a felezőpontját kényszerként kívánja alkalmazni. 

   

 

   
Szögfelező 
 

A funkció használatának lépései: Kezdje húzni a vonalat, majd jelölje ki a két 

szögszárat, melynek  szögfelezőjét kényszerként kívánja alkalmazni.. 

   

 

   
Metszéspont   
 

A funkció használatának lépései: Kezdjen csomópont-letételbe vagy vonalhúzásba, 

kattintson az ikonra, majd kattintson a szakaszokra (vagy kezdő- és végpontjukra). 

Kényszerként a metszéspontot kapja. Egy vagy több íves szakasz esetében két 

metszéspont is adódhat, ezeket a program körökkel megjelöli, a kívánt metszéspontot 

kattintással választhatjuk ki. 
   

 

   
Osztópont  
 

A funkció használatának lépései: Kezdjen csomópont-letételbe vagy vonalhúzásba, 

kattintson az ikonra, majd kattintson a két csomópontra. A megjelenő ablakban adja 

meg az osztópontot arány vagy távolság alapján.  

   

 

 
Pontkényszerhez rendelt 
művelet 

Beállítható, hogy a Metszéspont és Osztópont művelet alkalmazásakor a kiszámított 

pontba a program csomópontot generáljon, vagy csak a relatív origót mozgassa oda.  

   

 
   

2.16.11. Kóták, méretvonalak, feliratok 

 
 

 
  

 A modellben térbeli, asszociatív vetületi és hossz-méretvonalakat és méretvonal-láncokat, szög-, szint- és 

magassági kótákat, valamint szövegdobozokat és eredményfeliratokat helyezhetünk el.  

A kóták ikonra kattintva megjelenik egy eszköztár-paletta, melynek bal felső ikonsoráról kiválaszthatjuk a 

megfelelő kótázó eszközt. A paletta bal alsó ikonjára kattintva a kiválasztott kótázó eszköz beállításait 

módosíthatjuk. 
 

 A már elhelyezett méretvonalak, kóták, feliratok pozíciója az objektumokat egérrel odébb húzva utólag bármikor 

módosítható. Ha a modell pontjainak felhasználásával adtuk meg őket, valamennyi objektum asszociatívan visel-

kedik, azaz követi a pontok térbeli helyzetének változását. 

  

bázisvonal bázisvonal 
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2.16.11.1. Vetületi méretvonalak elhelyezése 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

             
  

  

  

  

  
 

Méretvonal megadása Egy méretvonal megadásának lépései a következők:  
  

 1. Kattintsunk előbb a méretezendő szakasz egyik, majd a másik végpontjára. Ha a két pont között már van 

vonal, a két végpont helyett kattinthatunk egyszerűen a vonalra is. 

 
 

 

Húzzuk el az egeret. A megjelenő vetületi méretvonal iránya a húzás irányától függően általában automatikusan 

adódik. Az egyetlen kivétel, ha a méretezendő szakasz egyik globális síkkal sem párhuzamos és perspektívában 

szerkesztünk. Ilyenkor a palettáról válasszuk ki a dX, dY, dZ irányok valamelyikét. 

2. Kattintással rögzítsük a méretvonal pozícióját. 

 Méretvonal-láncok létrehozásához kattintsunk sorban a lánc pontjaira vagy a méretezendő vonalakra. A 2-3. 

lépés ugyanaz, mint a különálló méretvonalak esetében. A méretvonal-láncok, ha a [Shift] gomb lenyomásával 

bármelyik tagjukra kattintunk, mindig egyszerre jelölődnek ki, és egérrel is egyszerre mozgathatók. Ha egy 

méretvonalat ki szeretnénk venni a láncból, jelöljük ki kijelölő kerettel, és mozdítsuk odébb.  
  

 
Méretvonal-láncot hoz létre a félautomata 

méretvonal funkció is. Ennek bekapcsolásával 

a méretezendő szakasz két végpontja között 

elhelyezkedő valamennyi közbeeső szakaszt 

egyszerre méretezhetjük, ha azok nem egy 

generált végeselem-háló létrehozásának követ-

keztében létrejött felosztás (esetleges 

hosszúságú) szakaszai. 

 
  

 Ha a méretvonal a modell csomópontjaihoz kapcsolódik, mindig asszociatív, tehát a csomópontok 

elmozdításakor a méretvonal és az érték is azonnal követi a változásokat. 
  

Vetületi és hosszkóták 
beállításai 

  
 
 

 

vetületi méretvonal 

hossz-méretvonal 

szögkóta 

eredményfelirat 

szövegdoboz 

szint-és magassági kóta 

Fóliakezelő 

beállítások/paraméterek 

x irányú kiterjedés 

y irányú kiterjedés 

 

félautomata kóta 

z irányú kiterjedés 

 

szintvonal-feliratozás 

információs felirat 

Ívhossz kóta 

ívsugár 
kóta 

alaptest kóták beállításai 
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Kótavégjel A kótavégek beállítása, átméretezése végezhető el. Kilencféle lezárás közül lehet választani. 

  

Szín 

 

Minden méretvonal színe egyedileg is megadható, vagy beállítható az aktív fólia színére. A program a kóták, 

méretvonalak, feliratok számára automatikusan létrehoz egy Kóták fóliát, de lehetőség van saját fóliák 

létrehozására is.  
  

Méretek 

 

A méretvonalak rajzával kapcsolatos paraméterek (túlnyúlások, közök és végjel méretek) részletes beállítására itt 

van mód, az ábrának megfelelően.  
  

Méretvonal 

 

A legördülő listákból kiválasztható a méretvonal típusa és vonalvastagsága. A Fólia alapján beállításnál a 

méretvonal vastagsága meg fog egyezni a fóliához beállított vonalvastagsággal. 
  

Segédvonal 

 

A segédvonalak megjelenítése ki-bekapcsolható.  

A legördülő listákból kiválasztható a méretsegédvonal típusa és vonalvastagsága. A Fólia alapján beállításnál a 

méretsegédvonal vastagsága meg fog egyezni a fóliához beállított vonalvastagsággal. 
  

Szöveg elhelyezkedése 

 

Itt állítható be a méretvonalra írt szöveg elhelyezkedése (mindig vízszintes, mindig függőleges, a méretvonal 

szögétől függően automatikusan vízszintes vagy függőleges, illetve a méretvonalhoz igazított ferde felirat). 

Megadható, hogy a szöveg a méretvonalon belül vagy kívül jelenjen meg. 
  

 Az Ez legyen az alapérték kijelölőnégyzetet bekapcsolva az [OK] gomb megnyomásakor a program az ablakban 

beállított paramétereket mint alapértéket jegyzi meg.  

Az Alapérték visszaállítása gombra kattintva a tárolt beállítás visszatölthető. 

A Összes méretvonal átállítása kijelölőnégyzetet bekapcsolva a beállítás valamennyi, a modellben korábban 

megadott vetületi méretvonalra (hossz-méretvonalnál a megadott hossz méretvonalakra) kiterjed, így a 

méretvonalak megjelenése egységessé tehető. 
  

Fóliakezelő 

 

Amennyiben a kótázás indításakor a modell még egyetlen fóliát sem tartalmaz, akkor a rendszer automatikusan 

létrehoz egy Kóták nevű fóliát. A fóliák legördülő listája mellett található Fóliakezelő ikonra kattintva saját 

fóliákat hozhatunk létre, illetve beállíthatjuk a meglévő fóliák tulajdonságait (láthatóság, szín, vonaltípus, 

azonosítás, stb.). 
  

Szövegparaméterek 

  
 

 
  

 A beállító ablak második, Szövegparaméterek oldalán állíthatjuk be a méretvonalra kerülő szöveget. 
  

Mért érték Ha ezt a kijelölőnégyzetet bekapcsoljuk, a méretvonalra a valódi hossz kerül, egyébként csak az előtagként és 

utótagként megadott szöveg. A távolság vagy hosszérték kiírási formátumát a Mértékegységek beállító-ablak 

Kótázás oldalán található Méretkóta formátum határozza meg. 
  

Mértékegység kiírása Jelenítse meg a mért érték mértékegységét is.  
  

 Beállítható a kóta betűtípusa és mérete. 
  

Előtag  

 

A kótafelirat előtagja lehet tetszőleges állandó szöveg, és lehet automatikus. Ekkor a vetületi méretvonal 

irányától függően a dX =, dY =, dZ = vagy DX =, DY =, DZ = előtag kerül a szöveg elejére.  
  

Utótag  A kótafelirat utótagja tetszőleges állandó szöveg lehet.  
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2.16.11.2.  Hossz-méretvonalak elhelyezése 

 

A modellben asszociatív hossz méretvonalak illetve méretvonal-láncok helyezhetők el.  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Egy hossz-méretvonal vagy méretvonal-lánc megadásának lépései megegyeznek a vetületi méretvonalaknál 

tárgyaltakkal. A hossz-méretvonal síkja és pozíciója általában automatikusan adódik, kivéve ha a méretezendő 

szakasz egyik globális síkkal sem párhuzamos és perspektívában szerkesztünk. Ilyenkor a palettáról választhatjuk 

ki, melyik síkba kerüljön a méretvonal. Ez a sík a méretezendő szakasz és a globális X, Y vagy Z tengely által 

kifeszített sík lehet. 
  

 
A hossz-méretvonalak esetén ugyanazokat a jellemzőket állíthatjuk be, mint a vetületiek esetén. Egyetlen 

különbség, hogy az automatikus szöveg előtagja mindig dL = vagy DL =. 
  

 Példa a méretvonalak asszociativitására: 

 

 

                skálázás előtt                         skálázás után 

  

méretvonal síkja X tengely alapján 

méretvonal síkja Y tengely alapján 

méretvonal síkja Z tengely alapján alaptest kóták beállításai 
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2.16.11.3. Szögkóták elhelyezése 

  

 

A modellben asszociatív szögkóták helyezhetők el, melyek két szakasz szögét jelölik. 

Egy szögkóta megadásának lépései a következők:  

 1. Kattintsunk előbb az első szakasz egyik majd másik végpontjára. Ha a két pont között már van vonal, a két 

végpont helyett kattinthatunk egyszerűen a vonalra is. 

2. Kattintsunk a második szakasz egyik majd másik végpontjára. Ha a két pont között már van vonal, a két 

végpont helyett kattinthatunk egyszerűen a vonalra is. 
  

 3. Húzzuk el az egeret. A szögkóta körívének sugara és helye auto-

matikusan adódik. Az egér pozíciójától függően a két szakasz szögét, 

kiegészítő szögét vagy váltószögét is kótázhatjuk. 

4. Kattintással rögzítsük a szögkóta pozícióját. 

 
  

 
A szögkóták paraméterei a vetületi és hossz méretvonalak beállításaival analóg módon állíthatók. 

  

 

 
  

 A szögérték kiírási formátumát a Mértékegységek beállító ablak Kótázás oldalán található Szögkóta-formátum 

határozza meg. 
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2.16.11.4. Ívhossz kóta elhelyezése  

 

 

A szerkezetben található íves elemek ívhossza kótázható. Teljes kör vagy körív kótázásához az ív egy pontjára 

kell kattintani. Az ív egy szakasza is kótázható, az ívrész kezdő vagy végpontjára majd az ív egy tetszőleges 

pontjára kattintva. 
  

 
  

 
Lásd... Vetületi méretvonalak elhelyezése fejezetben. 

  

2.16.11.5. Ívsugár kóták elhelyezése 

 

 

Egy körívre kattintva a  körív sugarának értéke kótázható. 

 
Lásd... Vetületi méretvonalak elhelyezése fejezetben. 

  

2.16.11.6. Szint- és magassági kóták elhelyezése 

 

A modellben asszociatív szint- és magassági kóták helyezhetők el. Mindkét kótatípus a Mértékegységek beállító-

ablak Geometria oldalán található Távolság mértékegység formátumát használja (ez egyébként megegyezik a 

koordinátaértékek megjelenítési formátumával). Lásd... 3.3.8 Mértékegységek 
  

 
Szintkótákat felülnézetben helyezhetünk el, a kiválasztott pontra való kattintással. A program felülnézetnek 

ebben az esetben azt az irányt tekinti, amelyik egybeesik a gravitáció irányával . 

Lásd... 3.3.9 Gravitáció  
  

 
Magassági kótákat elölnézetben, oldalnézetben és perspektívában helyezhetünk el.  

Megadásának lépései a következők: 
  

 1. Kattintsunk arra a pontra, amelynek magasságát kótázni 

szeretnénk. 

2. Húzzuk el az egeret abba a pontba, ahová a magassági 

kótát el akarjuk helyezni, és kattintással rögzítsük a kóta 

pozícióját.  

 
  

 
A szint- és magassági kóták elhelyezését a palettának ugyanazzal a gombjával kezdeményezhetjük, a kóta típusa 

mindig beáll az aktuális nézetnek megfelelően. Mindkét kóta típus paramétereit ugyanabban a dialógusablakban 

állíthatjuk. 
  



Felhasználói kézikönyv  v13r3 8. kiadás 73   

 

 

 
  

Szintkóta Szintkóta kiválasztása, számformátum (+ előjel kiírása) megadása és a méretbeállítás végezhető el. 
  

Magassági kóta 

 

Magassági kóta kiválasztása, számformátum (+ előjel kiírása) megadása és a méretbeállítás végezhető el. 

  

2.16.11.7. Szövegdobozok elhelyezése 

 

 

A modellben asszociatív feliratok helyezhetők el. A feliratok lehetnek több sorosak is, a betűtípus és a bekezdés-

tulajdonságok azonban a szövegben mindig egységesek. 

  

 Egy szövegdoboz megadásának lépései a következők: 

 1. Írjuk be a felirat szövegét a Szövegdoboz-paraméterek ablakban, vagy (egy soros felirat esetén) a paletta 

szerkesztőmezőjében. 

2. Kattintsunk arra a pontra, amelyhez a szövegdobozt rendeljük. 

3. Húzzuk el az egeret, és kattintással rögzítsük a szövegdoboz pozícióját.  
  

 

 

 
  

Szín A felirat, a keret és a segédvonal közös színe állítható be, vagy választható a szín a fólia alapján. 
  

Szövegdoboz  

 

A szövegdoboz rajzát, a keret és a segédvonal megjelenítését, a szöveg átlátszóságát és igazítását állíthatjuk be a 

gombsorral. Megadhatjuk a segédvonal kezdőpontjának d távolságát is a viszonyítási ponttól. 

  

szöveg beírása 



74  

 

  

Betűtípus Beállítható a felirat betűtípusa, stílusa, mérete. 
  

 Az alapérték módosításán kívül mód van az összes szövegdoboz jellemzőinek egységesítésére. Ettől függetlenül 

egységesíthetjük a szövegek betűtípusait is. 
  

Aktív linkek A szövegdobozokban lehetséges úgynevezett aktív linkek megadása is, amivel tetszőleges külső információt 

csatolhatunk a modellhez. Ha a szöveg fájlhivatkozás vagy tartalmaz internetes címet, a szövegdobozra kattintva 

nem a fenti dialógusablak jelenik meg, hanem a fájl vagy internetes cím aktiválódik. A szöveg módosításához 

előbb jelöljük ki a szövegdobozt (pl. Shift+kattintással) és utána kattintsunk bele. 
 

Fájlnév link A fájlhivatkozás a -> karakterekből és a fájlnévből áll. Pl.: 
->C:\Tervek\A\Dokumentumok\Részletek.doc 

Ha nem adjuk meg a teljes elérési utat, a program a fájlt a modell könyvtárából kiindulva keresi. A fenti 

hivatkozás tehát így is megadható:  
-> \Dokumentumok\Részletek.doc 

A szövegdobozra kattintva elindul az operációs rendszerben a megadott fájltípushoz rendelt program és betölti a 

hivatkozásban megadott fájlt. Így álló- és mozgóképeket, hangokat, Excel-táblázatokat, dokumentumokat vagy 

bármilyen más információt hozzárendelhetünk a modell bármely részéhez. 
  

Internetes cím link A támogatott internetes címformátumok:  
http://..., ftp://..., https://..., file://..., www. ... 

A szövegdobozra kattintva elindul az alapértelmezett böngészőprogram és betölti a megadott oldalt. Ha egy 

szövegdoboz több internetes oldalra is hivatkozik, a program a legelsőt tölti be. 
  

2.16.11.8. Információs és eredményfeliratok elhelyezése 

 
Információs felirat 

elhelyezése 

 

Az adatmegadás fázisában asszociatív feliratok elhelyezését teszi lehetővé. Attól függően, hogy a Geometria, 

Elemek vagy Terhek definiálása közben feliratozunk, más-más elemtulajdonságok fognak megjelenni a szövegdo-

bozban. 

Az információs felirat megjelenését szabályozó paraméterek: 
  

 

 

 
  

Eredményfelirat 
elhelyezése 

 

Az eredmények megjelenítése közben a kurzor csomópontokon, oldalfelező pontokon, felület középpontokon, 

rudak és bordák közbenső pontjain érzékeli az eredményeket. Ezek az információk automatikusan bekerülnek az 

eredményfelirat szövegdobozába. 

Az eredményfelirat elhelyezésének lépései megegyeznek a szövegdoboz elhelyezésének lépéseivel.  

A felirat mindig az aktuális eredménykomponensnek a szövegdoboz referenciapontjában számított értéke. 
  

 Az eredmény felirat szövegdoboza mindig csak akkor jelenik meg, ha az ablakban megjelenített eredménykom-

ponens ugyanaz, mint a felirat megadásakor volt. Tehát pl. My értékeket tartalmazó felirat csak akkor látható, 

amikor az ablakban az My komponens értékeit jelenítjük meg. 
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 Az eredményfelirat megjelenését szabályozó paraméterek: 
  

 
 

 

 
 

  

 Csak ebben a teheresetben 

Bekapcsolt állapotban ez az eredménydoboz csak abban a teheresetben jelenik meg, amelyikben létrehoztuk. 
  

 Minden teheresetben 

Az eredménydoboz minden teheresetben látható. 
  

 Csak ennél az eredménykomponensnél 

Az eredménydoboz csak akkor jelenik meg, ha ugyanazt az eredménykomponenst ábrázoljuk melynél az 

eredménydobozt elhelyeztük. 
  

 Minden eredménykomponensnél 

Az eredménydoboz bármely eredménykomponensnél megjelenik. 

 

 
  

 A szövegdoboz feliratát szabályozó paraméterek: 
  

 Elem  Elem sorszámának megjelenítése. 

 Komponens Eredménykomponens megjelenítése. 

 Eset Tehereset vagy kombináció sorszámának ill. mértékadó kombinációt alkotó teheresetek 

megjelenítése. 

 Mértékegység Mértékegység megjelenítése. 
  

 Az Alapértékek visszaállítása gomb alatt három kapcsoló segíti a szövegdoboz testre szabását: 
  

 Összes szövegdoboz betűtípusának átállítása 

Az OK gomb megnyomása után az összes szövegdobozban csak a betű típusát állítja át az itt megadott 
értékre. 

  

 Ez legyen az alapérték 

Az ezt követően létrehozott modellek szövegdobozai az itt megadott paraméterek alapján jelennek meg. 
  

 Összes szövegdoboz jellemzőinek átállítása 

Az OK gomb megnyomása után az összes szövegdoboz minden paraméterét átállítja az itt megadott értékekre. 
  

Fóliakezelő  

 
[F11] 

A fóliakezelőben létrehozhatunk új fóliákat vagy a meglévő fóliák tulajdonságait módosíthatjuk. A funkció 

elérhető a Beállítások\Fóliakezelő menüpontból is. 
 

Lásd... 3.3.3 Fóliakezelő 
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2.16.11.9. Szintvonal feliratozás 
 

 

A funkció segítségével szintvonalakhoz feliratot rendelhetünk.  

A szintvonal felirat elhelyezésének lépései a következők: 

1. Kattintsunk a szintvonal ikonra 

2. Adjunk meg két pontot, amely egy szakaszt határoz meg 

3. Ahol ez a szakasz metszi a szintvonalakat, oda kerülnek a feliratok 
  

 

 
  

 A szintvonalak teljesen automatikus feliratozását a Színskála-paletta beállító dialógusán tudjuk bekapcsolni. 

Lásd… 2.18.4 Színskála-paletta 

  

2.16.11.10. Alaptest kóták beállítása 
  

 

Az alaptesteken megjelenő kóták tulajdonságát állíthatja be. 

A beállítások működése megegyezik a többi kóta típusnál leírtakkal. 
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2.16.12. Háttérfólia szerkesztése 

  
Háttérfólia szerkesztő 

 

A háttérfólia szerkesztőben módosíthatjuk a betöltött DXF és PDF fóliák elemeit valamint rajzelemeket 

helyezhetünk el saját fóliáinkon. A háttérfólia elemei csak rajzi információként jelennek meg, a statikai vázban 
nincs szerepük. 

  
  

 

Fóliakezelő indítása lásd… 3.3.3 Fóliakezelő   

 
  

Szerkesztendő 
fólia neve 

Válasszuk ki a szerkesztendő fólia nevét.  

Új fólia létrehozásához kattintsunk a Fóliakezelő ikonra és hozzuk létre az új fóliát. Ezt követően a listában ez a 

fólia is megjelenik. 
  

 

Ha a gomb megnyomása után egy fólia valamely rajzelemére kattintunk, a megfelelő fólia szerkeszthetővé válik.  

 

 

 

 

Rajzelemek módosítása. 

A módosításhoz kattintson a módosítandó elem kontúrjára és a megjelenő 

ablakban állítsa be a megfelelő paramétereket.  

Amennyiben több elemet szeretne egyszerre módosítani, akkor használja a 

kijelölő-keretet, majd kattintson az egyik kijelölt elem kontúrjára.  

Összetettebb kijelölések elvégzéséhez a módosító funkció indítása előtt 

használja a kijelölő palettát, majd a kijelölés befejezése után kattintson a 

módosító ikonra. 

Valamely háttérfólia rajzelemére jobb gombbal kattintva a helyi menüből 

választhatjuk a Fólia elkülönítése szerkesztésre funkciót, illetve törölhetjük a 

rajzelemet tartalmazó fóliát (Fólia törlése). 

 
  

 

Kijelölő paletta indítása. Használatát lásd… 2.16.1 Kijelölés 

Abban az esetben, ha egyszerre több elemet szeretne módosítani vagy törölni, és az elemek kijelöléséhez nem 

elegendő a kijelölő-keret, használja a kijelölő palettát. 
  

 

Tulajdonság felvétele 

A kijelölő ikon mellett található tulajdonság felvevő gombbal egy rajzelemre kattintva annak összes 

tulajdonságát feltöltheti a szerkesztő ablakba majd ezekkel a tulajdonságokkal rajzolhat új elemeket. 
  

 

Statikai váz vonalak generálása a kijelölt rajzelemekből 

A háttérfólián kijelölt elemekből közvetlenül statikai váz vonalakat generálhat (a létrehozás során  a háttérfólia 

elemei is megmaradnak).  
  

[Del] Kijelölt elemek törlése 

Több elem kijelöléséhez használja a kijelölő palettát. 
  

 

Tollszín kiválasztása 

 

 

Szín kiválasztás a fólia színe alapján. 

 

 

Szín kiválasztás színpalettáról. 

 

 

Szín felvétele egy rajzelemről. 

  

Vonaltípus 
beállítása 

A lenyíló listából válassza ki a megfelelő vonaltípust. A vonal-

típus a kitöltött rajzelemekre nincs hatással.  Vonalstílus felvétele pipettával 
   

Toll vastagság 
beállítása 

A lenyíló listából válassza ki a megfelelő vastagságot. A vonal 

vastagsága a kitöltött rajzelemekre nincs hatással.  Tollvastagság felvétele pipettával 

   

 

 

Vonalas alakzatok rajzolása a beállított paraméterekkel (szín, 

tollvastagság és vonaltípus). 
   

 

 

Kitöltött alakzatok rajzolása a beállított színnel. 
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2.16.13. Átnevezés, átsorszámozás 

 
 

 

A modell csomópontjai, rácsrúdjai, rúdjai, 

bordái, tartományai valamint fa és acél 

méretezési elemei átsorszámozhatóak, illetve 

névvel láthatók el (a program ezeket az 

objektumokat alapértelmezésben a létrehozás 

sorrendjében számozza meg).  

Átnevezéshez, átsorszámozáshoz ki kell jelölni 

az érintett csomópontokat vagy elemeket, majd 

az Ikontáblán a funkció ikonjára kell 

kattintani. 

 

 
 

 A megjelenő dialógusablak bal oldalán egy lista mutatja, miből hány elem van kijelölve.  

A listából kiválaszthatjuk, a mit akarunk átsorszámozni. 
  

Kezdő sorszám Meg kell adnunk a kezdő sorszámot. A kijelölt elemek geometriai elhelyezkedésük sorrendjében, a kezdő 

sorszámtól induló, egyesével növekvő sorszámot kapnak. Figyelem: az átsorszámozás ki nem jelölt elemek 

sorszámát is érintheti, mert két elemnek nem lehet azonos sorszáma! 
  

Név A névben a mindenkori sorszámot az aláhúzás jel helyettesíti. Ha pl. a kezdő sorszám 1, a Név mezőbe pedig azt 

írjuk: N_, akkor a kijelölt elemek neve rendre N1, N2, N3, ... lesz. 

Ha csak egy elem van kijelölve, a névnek nem kell feltétlenül sorszámot tartalmaznia.  

Ha egynél több elem van kijelölve a névnek tartalmaznia kell a sorszámot, mert két elemnek nem lehet azonos 

neve. 

Ha a Név mezőbe semmit sem írunk, az elem neve a sorszáma lesz. 
  

Átszámozások törlése Az Átszámozások törlése kijelölőnégyzet bekapcsoljuk és úgy kattintunk az OK gombra, akkor a listában 

kiválasztott elemtípus kijelölt elemein visszaállnak az eredeti sorszámok és törlődnek a megadott nevek. 
  

 A sorszámok illetve nevek megjelenítéséhez a Megjelenítés dialógusablakon (2.16.18 Megjelenítés) vagy a 

gyorskapcsolókkal be kell kapcsolni az elemek sorszámának megjelenítését. 

  

2.16.14. Részletek 

 
 

 

 

A részlet a szerkezet egy részének önálló megjelenítését teszi lehetővé. 

Ezáltal lehetőség van arra, hogy a teljes szerkezet egy részét külön 

szerkeszthessük vagy eredményeit külön megjelenítsük, lekérdezzük, 

nyomtassuk.  

A dialógusablak a megjelenítendő részlet vagy részletek kiválasztását, 

definiálását, módosítását, törlését biztosítja. Egyszerre több részlet is 

aktívvá, illetve inaktívvá tehető. A megjelenítés későbbiekben az itt beál-

lított szerkezeti részletekre fog korlátozódni. 

A továbbiakban részlet alatt az itt bekapcsolt részletet, részleteket fogjuk 

érteni. 

A programban kétféle részletet különböztethetünk meg: egyedi és logikai 

részletet.  

Az egyedi részleteket a felhasználó definiálja a részlethez tarozó elemek 

kijelölésével.  

A logikai  részleteket ezzel szemben a program hozza létre automatikusan, 

különböző tulajdonságok (pl. anyag, szelvény, vastagság, elemtípus, szint, 

optimalizálási csoport, excentricitási csoport) szerinti csoportokba 

rendezve az elemeket. 
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 A részlet vagy részletcsoport neve előtti kijelölőnégyzetre kattintva a részlet illetve csoport ki-/bekapcsolható. A 

részletek egyébként a dialógusablak megnyitása nélkül, a Részletek gyorskapcsolónál (a képernyő jobb alsó sarká-

ban) is ki-/ bekapcsolhatók. 

A kinyitott csoportok mélységét az ablak jobb szélén található számokra kattintva állíthatjuk. 
  

Új 

 

Egy új egyedi részlet definiálása 

Minden új részlethez hozzá kell rendelni egy nevet, és a későbbiekben ez alapján választhatjuk ki. Új részlet a 

kijelölő-paletta segítségével adható meg. 

Az aktuális részlet neve az Info ablakban látható. Amennyiben egyszerre több részlet aktív, az Info ablakban az 

‘n részlet’ felirat jelenik meg, ahol n a bekapcsolt részletek száma. 
  

Módosítás 

 

A kiválasztott egyedi részletet módosíthatjuk. A kijelölés kezdetén a részlethez tartozó elemek láthatók kivá-

lasztva.  

Egyedi részlet nevét a kijelölt részletre még egyszer kattintva átírhatjuk. 
  

Törlés 

 

Egy – már definiált – részletet törölhetünk. A törlés alkalmával a szerkezetet felépítő elemek nem törlődnek. 

(Logikai részlet nem törölhető) 

 

 

 

A eredmények metszetszakaszokon táblázatos megjelenítésekor csak azok a metszetszakaszok jelennek meg a táblázatban, 
melyek a bekapcsolt részletekben  láthatóak. 

Lásd... 6.1.5.1 Metszetszakasz eredménytáblázatok 
  

Logikai műveletek 

 
 

 

 

A modell felhasználó által definiált részletei között tet-

szőlegesen összetett műveleteket végezhetünk. Ehhez 

meg kell adnunk azt a logikai kifejezést, mely a létre-

hozni kívánt részletet definiálja. A listából a részlet neve 

dupla kattintással bemásolható a kifejezésbe. A % jel a 

teljes szerkezetet jelenti, tehát pl. %–Oszlopok a teljes 

szerkezetet adja az Oszlopok nevű részlet elemei nélkül. 

A Létrehozás gombra kattintva a Név mezőben megadott 

néven jön létre a kifejezéssel megadott új részlet. 

Ha a részlet neve a +, -, , (, ) műveleti jelek bármelyikét 

tartalmazza, a részlet nevének " karakterek közé kell 

kerülnie (pl. "födém +12.00"). 

 

 
  

Új mappa létrehozása 

 

Új mappák létrehozása lehetővé teszi, hogy a definiált egyedi részleteket strukturáltan, áttekinthetően tároljuk. A 

részletek az egyedi részleteken belül egérrel áthúzhatók máshová, [Ctrl] vagy [Shift] billentyűk lenyomása mellett 

kattintva a részletekre csoportos kijelölés is végezhető. A mappát ki/bekapcsolva a mappában található vala-

mennyi részlet egyszerre ki / bekapcsolható. 
  

Logikai részletek 

 
 

A megjelenő dialógusablakban beállíthatjuk, hogy a program milyen kritériumok alapján hozzon létre logikai 

részleteket.  

Az építészeti objektumok típusát a geometriájuk dönti el: a függőleges rúd, borda és rácsrúd elemek oszlopok, a 

vízszintesek gerendák. A vízszintes síkú tartományok födémek, az erre merőleges síkban lévők falak. 

Acél és fa optimalizálási csoportok is megtalálhatóak a logikai részletek között. A funkcióval egyszerűen kije-

lölhető illetve megjeleníthető egy-egy optimalizálási csoport összes eleme, ami segítség abban az esetben, ha 

manuálisan szeretnénk a szelvényeket utólag kicserélni. 

Tartományok excentricitási csoportjai is felvehetők a logikai részletek közé. Lásd… 4.9.5 Tartomány 
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Ha definiáltunk a modellben szinteket (lásd... 3.7.9 Szintek), a részleteket szintekre is szétbonthatjuk. 
  

 Ha a modell tartalmaz Raszterhálókat (lásd...  2.16.8 Raszterhálók), a rasztervonalak alapján is generálhatóak 

logikai részletek. Ezek mindig a rasztervonalak raszterháló síkjára merőleges kihúzásával kapott 

síktartományokba eső elemeket tartalmazzák. Vonalak és tartományok csak akkor jelennek meg, ha valamennyi 

pontjuk a síktartományba esik. A sík tolerancia minden rasztervonalhoz külön-külön beállítható, az alapérték a 

szerkesztési pontosság (lásd...  2.16.19 Szerviz). Több rasztervonal is kijelölhető (Ctrl+kattintás vagy 

Shift+kattintás a rasztervonal nevére), ilyenkor közös érték adható meg. 
  

Megjelenítést 
befolyásoló kapcsolók 

A dialógusablak kapcsolói a következőképpen befolyásolják a megjelenítést: 

Részletek 

Bekapcsolásakor a fában bekapcsolt részletek kerülnek megjelenítésre, kikapcsolásakor pedig a teljes 
szerkezet. 

 

Logikai részletek 

Bekapcsolásakor a listában bekapcsolt részletek kerülnek megjelenítésre, kikapcsolásakor pedig a teljes 
szerkezet. 

 

Azonnali frissítés 

A KI/BE kapcsolásokat azonnal követi a megjelenítés. Ellenkező esetben csak az OK gomb megnyomásakor 
frissül a rajz. 

 Összes ablakban 

Ha a munkaterületet több ablakra osztottuk, bekapcsolt állapotban valamennyi ablakban megjelennek a 
változások. Ellenkező esetben csak az aktív ablakban szerepelnek. 

 Részleten kívüli elemek halványan 

Részletek ábrázolása esetén a teljes szerkezet is megjelenik halvány szürke színben, segítve a tájékozódást. 
  

2.16.15. Metszet 

 

A metszetek, metszősíkok felületszerkezet (lemez, tárcsa, héj) esetében az elmozdulások, igénybevételek, 

feszültségek és vasmennyiségek ábrázolására használhatók. 

Amennyiben egy rúd, borda vagy rácsrúd egy bekapcsolt metszősíkban van és olyan eredménykomponenst 

ábrázolunk, amely ezeken az elemeken megjeleníthető akkor az eredmény diagram az elemeken megjelenik. 

 A metszetszakaszok eredményei táblázatos formában is megtekinthetők a táblázatkezelőben.  

Lásd… 6.1.5.1 Metszetszakasz eredménytáblázatok 
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 A metszetek, metszősíkok és metszetszakaszok a dialógusablak megnyitása nélkül, a Metszetek és metszősíkok 

gyorskapcsolónál egy kattintással ki-/ bekapcsolhatók. Eredmény megjelenítésnél a bekapcsolt metszetekre, 

metszetszakaszra illetve metszősíkokban történik a diagram ábrázolása. 

A program automatikusan külön mappákba csoportosítja a létrehozott metszetszakaszokat, metszősíkokat és 

metszeteket.  
  

  Elemeket áthúzni egyik típuscsoportból a másikba nem lehet ! 

 Az eredmények metszetszakaszokon táblázatos megjelenítésekor csak azok a metszetszakaszok jelennek meg a 
táblázatban, melyek a bekapcsolt részletekben láthatóak 

  

Metszetszakasz -
csoport létrehozása 
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 Lehetőség van egyszerre ki/bekapcsolható metszetszakasz-csoportok kialakítására. 
  

 Az Új metszetszakasz-csoport gombra kattintva a metszetszakasz-csoport nevének (név) megadása  után a definiáló 

funkció lesz aktív. Egymás után tetszőleges számú metszetszakasz megadható, amíg az [Esc] gombbal be nem 

fejezzük a tevékenységet. A létrehozott metszetszakaszok sorszámot (xx) kapnak, és név_xx elnevezéssel a név 

azonosítóval létrejövő mappába kerülnek. 

  

Új mappa 
létrehozása 

 

Az új mappák létrehozása lehetővé teszi, hogy a már definiált metszeteket áttekinthető struktúrában tároljuk. Az 

új mappa az alá a mappa alá kerül, amelyen a létrehozás pillanatában állunk. A metszet egérrel másik mappába 

áthúzható (természetesen csak a metszettípuson belül), a [Ctrl], [Shift] billentyűk és egér bal gomb használatával 

csoportos kijelölés is lehetséges. 
  

Új metszetszakasz A szakasz kijelöléséhez két pontot kell megadnunk, de ez a két pont csak olyan tartományokon lehet, melyek egy 

síkban vannak. 

Rádiógombok segítségével bekapcsolhatjuk, hogy a szakaszon az igénybevétel diagram vagy annak átlagértéke 

illetve az integrált diagramok eredője jelenjen meg. A szakaszhoz rendelhetünk jobb és baloldali sávot is. Ebben 

az esetben a diagram formában látjuk a keresztirányú eloszlás átlagértékét. 

A diagram alapesetben az elemek síkjára merőlegesen jelenik meg, de a Megjelenítés az elemek síkjában ki-

jelölésével az elemek síkjába forgatható. Ez a kapcsoló az Eredményábrázolási paraméterek ablakban valamennyi  

metszetszakaszra egyszerre ki/bekapcsolható 
  

 

              Eredő ábrázolása 
  

 

             Átlag ábrázolása 
  

 

 
   Teljes szakaszon integrált eredő ábrázolása 
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A metszetszakasz két részre osztja a tartományt, amelyek közül az egyiket a számításhoz gondolatban 

eltávolítjuk. Az a rész marad meg, amelyből a metszetszakaszra merőleges lokális tengely (az ábrán a sárgával 

jelölt a lokális y) kifelé mutat. Az eredő igénybevételeket jelképező nyilak a tartomány eltávolított része által a 

megmaradó részre kifejtett erőket és nyomatékot szemléltetik. A metszetszakasz kontúron látható nyilak a 

metszetszakasz irányát jelzik, ami a definiáláskor megadott első ponttól a második felé mutat. Az 

igénybevételkomponensek pozitív iránya a következő ábrán látható. 
 

 
  

  Teljes szakaszon integrált eredő eredmény csak olyan metszetszakaszon jeleníthető meg, amelyik párhuzamos a lokális x 
vagy y tengellyel. 

  Burkoló és mértékadó eredő igénybevételek csak min vagy csak max beállításban jeleníthetők meg. A három 
komponenshez tartozó érték nem egyidejű. 

  
Új metszősík Itt mindig egy síkot kell definiálnunk, megadva egy azonosító nevet, majd valamelyik nézetben két pontjával 

rögzítve kell a metszősík helyzetét. Perspektív megjelenítés esetén a metszősík helyzetét három pontjával kell 

rögzíteni. Eredménymegjelenítéskor a metszősíkot az ábrán egy szaggatott vonallal határolt téglalap jelöli (ennek 

megjelenítése tetszés szerint ki-/ bekapcsolható). A metszősík a modell egészét elmetszi, s a felületeken kialakult 

metszésvonalak mentén ábrázolja a kiválasztott eredménykomponenst. 

 A metszet megjelenítését praktikusan alkalmazhatjuk azokban az esetekben, mikor a teljes szerkezetet szeretnénk 

megjeleníteni, de igénybevételeket a modellnek csak bizonyos részein szeretnénk ábrázolni. 
 

 
  

Új metszet 

 

 

Egy metszet definiálásakor meg kell adni egy azonosítót, majd ki kell jelölni a metszethez tartozó felületelem-

széleket. A metszet definiálást rúdszerkezet esetén is alkalmazhatjuk. Ebben az esetben ki kell jelölnünk azokat 

az elemeket melyeket az adott nevű metszetben egyidejűleg kívánunk megjeleníteni. A kijelölt vonalaknak nem 

kell összefüggő hálózatot alkotniuk. 
 

 
  

 A metszetvonal iránya nincs összefüggésben az ábrázolt eredménykomponensekkel. 
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2.16.16. Virtuális rúd  

 Virtuális rudak definiálásával a tarto-

mányokon (és a hozzájuk csatlakozó 

bordákon) fellépő igénybevételeket 

egyetlen rúd igénybevételeivé alakítva 

jeleníthetjük meg. A program ilyenkor 

először meghatározza az egyes szer-

kezeti elemek belső erőit, majd a vir-

tuális rúd tengelyére merőleges véges 

sok metszetben a számított dinám-

rendszert az elmetszett szerkezeti ele-

mek síkmetszetének súlypontjába redu-

kálja. 

A virtuális sáv annyiban különbözik a 

virtuális rúdtól, hogy a rúdtengelyre 

merőleges metszetszakaszok nem ter-

jednek ki a tartomány pereméig, széles-

ségük állandó érték. 

Ha a bekapcsolt részletekben szere-

pelnek olyan tartományok, melyekhez 

virtuális rudat definiáltunk, akkor a 

Virtuális rúd igénybevételek (lásd… 6.1.9 

Virtuális rúd igénybevételei) vala-

melyik eredménykomponensét kivá-

lasztva a virtuális rúd tengelye mentén 

láthatjuk a redukált eredményt. 

A virtuális rudak eredményei táblázatos 

formában is megtekinthetők a táblázat-

kezelőben.  

Lásd… 6.1.5.1 Metszetszakasz 

eredménytáblázatok   

 

 

  

Új virtuális rúd Virtuális rúd definiálásakor adjuk meg a nevét, majd jelöljük ki azokat a tartományokat, melyeken a virtuális rúd 

végigfut. Több tartomány kijelölése esetén a virtuális rúd nyomvonala nem feltétlenül lesz folytonos. A virtuális 

rúd tengelye alapértelmezésben a kijelölt tartományok globális térben meghatározott befoglaló téglatestjének 

leghosszabb oldalával lesz párhuzamos. A virtuális rúd irányát (lokális rendszerét) a lokális x és z irányokat 

kijelölő referenciavektorokkal tetszőlegesen változtathatjuk. 
  

Új virtuális sáv Sávos megadási mód választása esetén a rúdtengely megadása kezdő és végpont kijelölésével történik, de ez a két 

pont csak olyan tartományokon lehet, melyek egy síkban vannak. Újonnan definiált virtuális rúdhoz automa-

tikusan kétoldali 0,5 m sávszélesség kerül definiálásra, az értékek utólag módosítható. 
  

 Elemeket áthúzni egyik típuscsoportból a másikba nem lehet ! 

Új mappa 

létrehozása 

 

Az új mappák létrehozása lehetővé teszi, hogy a már definiált virtuális rudakat áttekinthető struktúrában tároljuk, 

illetve a mappákba sorolt virtuális rudak együtt kapcsolhatóak be- és ki. Az új mappa az alá a mappa alá kerül, 

amelyen a létrehozás pillanatában állunk. A virtuális rúd egérrel másik mappába áthúzható (természetesen csak a 

típusán belül), a [Ctrl], [Shift] billentyűk és egér bal gomb használatával csoportos kijelölés is lehetséges. 

  



Felhasználói kézikönyv  v13r3 8. kiadás 85   

 

2.16.17. Keresés 

  

  

Megkeresi a megadott sorszámú csomópontot vagy végeselemet, és rápozícionálja a kurzort. A Talált elem 

kijelölése kijelölőnégyzet bekapcsolt állapotában a program a megtalált elemet lila színnel ki is jelöli.  
  

 

 
  

2.16.18. Megjelenítés 

 
 

 

 
  

Szimbólumok A kiválasztott szimbólumok megjelenítése 

A leggyakrabban használt szimbólumok ki/be kapcsolását gyorskapcsolón -  - is elérheti.  

A szimbólumok megjelenítése módosítható a Beállítások/Alapbeállítások/Szimbólumok menüpontban. 
  

Grafikus szimbólumok Hálózat 

A végeselem hálózat belső vonalainak megjelenítése  

 
 Kikapcsolt állapot esetén a generált hálóvonalak nem jelennek meg. 

 Csomópont  

A csomóponti pontok (kisméretű fekete négyzet) megjelenítése 
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Felületközéppont 

A felület-végeselemek középpontjának (azonosító pontjának) megjelenítése 

  lemez = piros  tárcsa = kék  héj = zöld 

 

 Kör középpont 

  A kör vagy ív középpontját kereszt szimbólummal jeleníti meg 

 Tartomány 

A tartományt a kontúron belül futó körvonal jelzi. 

  A körvonal színe a felület típusára utal:  

lemez = piros tárcsa = kék  héj = zöld 

 Támaszok 

  Csomóponti támasz: támasztengely irányú vastag vonal 

  Vonalmenti támasz: élirányú vastag vonal 

Az eltolódási támaszok sárgák, az elfordulási támaszok narancsszínűek. 

  Felületi támasz: világos barna sraffozással jelzi a program. 

 Alaptestek ábrázolása 

  A Vasbeton méretező oldalon tervezett alaptestek a számított/beállított alakjukkal és méretükkel 

jelennek meg. 

  Kóták 

   Az alaptest főbb méretei az alaptest kóták beállításának megfelelően jelennek meg. 

Lásd… 2.16.11.10 Alaptest kóták beállítása 
 

 Kapcsolati elem 

  Pont-pont kapcsolati elem esetén a pontokat zöld vonal köti össze, a kapcsolat helyét a nyílhegy 

mutatja. 

Vonal-vonal kapcsolati elem esetén a vonalak középpontját folytonos, a végpontokat pedig szaggatott 

zöld vonal köti össze. A kapcsolat pozícióját itt is a nyílhegy mutatja. 

 Merev test 

  A merev testek vastag fekete vonallal jelennek meg a képernyőn. 

 Diafragma 

  A diafragmák vastag lila szaggatott vonallal jelennek meg a képernyőn. 

 Referencia 

  Jelölésük: piros vektor, kereszt, háromszög 

 Szelvényalak 

  A szelvény alakjának ábrázolása méretarányos.  

Egyedi típusú szelvények esetén a befoglaló téglalap jelenik meg. 
  

 Csuklók  

 Rúdvégi csuklók megjelenítése: 

  kék kör:          rúdvégi csukló / görgő 

kék kör kereszttel:   rúdvégi félmerev csukló 

piros kör:   rúdvégi gömbcsukló 

kék, kitöltött kör:  rúdvégi képlékeny csukló 

 Élmenti csuklók megjelenítése: 

  A peremre rajzolt karikákkal jelzi a program 

 Szerkezeti elemek 

  Jelölésük: narancssárga vonal a szerkezeti elem mentén, rajta a szerkezeti elem sorszáma. 

 Vasalási paraméter 

  A felületelemek középpontjára rajzolt barna csillag jelzi, hogy a felülethez hozzá van rendelve 

vasalási paraméter . 

 
Vasalási tartomány 

  A hálófüggetlen vasalási tartományt szaggatott barna 

körvonal jelzi. A tartomány közepén megjelennek az x és y 

irányú alsó és felső vasmennyiségek is, a szimbólumot foly-

tonos barna vonal köti össze a tartomány két csúcspontjával. 

 
   

 Tömeg 

A csomópontokon definiált koncentrált tömegek megjelenítése. 

  Jelölés: piros színnel kitöltött körrel 

 Szint tömegközéppontja 

A program a földrengés-vizsgálathoz használt rezgésalakok teheresetének terheit tömegekké alakítja, majd ez 

alapján meghatározza az egyes szintek tömegközéppontjait. 

  Fekete körbe rajzolt + jel, Gmi felirattal, ahol i a szint sorszáma 
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 Szint nyírási középpontja 

A program a szintet jellemző magasságon a falak metszeteit meghatározva állapítja meg a szint nyírási 

középpontját, a vékonyfalú szelvényeknél használt módszerrel. 

  Piros + jelre rajzolt kereszt, Si felirattal, ahol i a szint sorszáma 

 ARBO-CRET elemek 

A modellben elhelyezett Aschwanden ARBO-CRET elemek 

  Az elem vázlatos rajza. 

 COBIAX/AIRDECK elemek 

A modellben elhelyezett COBIAX/AIRDECK elemek megjelenítése 

  A kitöltő elemek drótváz-nézetben körként, látványtervben gömbökként jelennek meg. 

 Vastagság referenciapontok 

Változó vastagságú tartományok megadásakor megjelölt referenciapontok, a hozzájuk tartozó vastagságérté-

kekkel. 

  Narancssárga keresztek, az összetartozó pontok között narancssárga szaggatott vonalak. 

  
  

Lokális rendszerek A kiválasztott típusú végeselemek lokális koordinátatengelyeit jeleníti meg. 

 

   

 Rúd lokális koordináta-rendszere Felületelemek lokális koordináta-rendszere 

Terhek megjelenítése 

 
 

A teherszimbólumok  megjelenítését tehertípusonként szabályozhatjuk.  

A következő tehertípusok között választhatunk:  

koncentrált erő, vonalmenti megoszló teher, felületi megoszló teher, 

hőmérsékleti teher, önsúly, mozgó teher fázisai, egyéb (hosszváltozás, 

feszítőerő).  

Felületi terhek eloszlásának ábrázolását rúdszerkezeten (lásd a jobboldali 

ábrát) a Teherosztáskép kapcsolóval állíthatjuk be. 

 
  

Teherpanel A teherpanelek kontúrját zöldeskék, vastag, szaggatott vonal jelzi. Tartományhoz rögzített teherpanelek esetén 

a tartománykontúr szakaszain kis téglalapok jelzik, hogy nem önállóan megadott teherpanelről van szó. 
  

Csatlakozó fal vagy 
attika 

Hóteher megadásakor megjelölhetők azok a peremek, ahol a teherpanelhez fal vagy attika csatlakozik, ezeket 

az él mentén végigfutó világosbarna téglalap jelzi. 
  

Származtatott 
rúdteher 

A rúdon szétosztott felületi teher megjelenítése 

  

Mozgó teher fázisai Bekapcsolása esetén a mozgó terhek összes fázisa megjelenik szürke színben. 

Kikapcsolása esetén a mozgó teher mindig az aktuális tehereset szerinti fázisban látható. 

  

Objektumok 3D-
körvonallal 

 

Ezzel a kapcsolóval a vonal-és felületelemek tényleges geometriáját (a szelvény, a vastagság, az excentricitás 

ismeretében) drótváz ábrázolási módban is láthatóvá tehetjük. A körvonalak színe az elem építészeti típusa 
szerint (oszlop, gerenda, fal, födém) változik. 

  

Azonnali frissítés Bekapcsolása esetén a változások azonnal megjelennek az ábrán.  

  

Összes ablakban 
frissítés 

Bekapcsolása esetén a frissítés minden ablakban megtörténik. 

  

Ez legyen az 
alapbeállítás 

Bekapcsolása esetén minden új modellnél a beállított szimbólumok, feliratok és kapcsolók lesznek érvényben. 
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Feliratozás 
 

 
  

Számozás 

 
 

  
   

 

A csomópontok, elemek, anyagok, szelvények, 

referenciák sorszámait jeleníti meg. 
Behálózott vonalelemek esetén a Végeselem-sorszámok hasz-

nálata kapcsolóval feliratozható az elemet alkotó 

végeselemek száma. 
   

Végeselem sorszá-mok 
használata 

A kapcsoló hatására a rajzon a végeselemek sorszáma jelenik meg, a táblázatkezelőben pedig a táblázatok is 

végeselemekre bontva szerepelnek.  Kikapcsolt állapotban a sorszámok szerkezeti elemekre vonatkoznak (egy 

szerkezeti elem több végeselemből is állhat) és a táblázatokban is a szerkezeti elemek láthatóak.  

Szerkezeti elemek összeállítása lásd… 3.2.13 Szerkezeti elemek összeállítása 

Szerkezeti elemek szétbontása  lásd… 3.2.14 Szerkezeti elemek szétbontása 
   

Tengelyirányból nézett 
vonalak feliratozása 

A Tengelyirányból nézett vonalak feliratozása kapcsolóval ki/be kapcsolható a feliratozás azokon a vonalakon, 

melyeket a tengelyük irányából láthatunk (vagyis pontként jelennek meg a képernyőn).  
  

Szint 
tömegközéppontja 

Ha a modellben megadtunk földrengés-szinteket, bekapcsolható a szintek tömegközéppontjának 

jelölése: fekete kereszten fekete kör, mellette Gm<szint indexe>. 

 

  

Szint nyírási 
középpontja 

Ha a modellben megadtunk földrengés-szinteket, bekapcsolható a szintek nyírási közép-

pontjának jelölése: piros kereszten piros x, mellette S<szint indexe>. 
  

Tulajdonságok 

 

Feliratozhatóak az elemek és terhek különböző paraméterei: anyag, szelvény, rúdhossz, vastagság, 

teherintenzitás, tömegintenzitás, nyírási merevségcsökkentés, földrengés merevségcsökkentő tényezők, stb. Ha 

a Mértékegységek jelölőnégyzete bekapcsolt állapotú, akkor az értékek után az aktuális mértékegységek is 

megjelennek. 
  

Alkalmazott  
vasalás 

 

Az x és y irányú alsó és felső vasmennyiségek szimbólumai, feliratozása kapcsolható be komponensenként  

illetve beállítható a feliratozás módja.  

A megjelenített eredménykomponens függvényében jelölőnégyzet bekapcsolásakor az éppen ábrázolt irányú, 

számított vasmennyiségekhez tartozó tényleges vasalás jelenik meg. 
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Kapcsolók 

 
  

Információs paletták 

 
Koordináta-paletta Lásd... 2.18.3 Koordináta-paletta 

Info-paletta Lásd... 2.18.1 Info-paletta   

Színkódolás Lásd…2.18.2 Színkódolás 

Színskála-paletta Lásd... 2.18.4 Színskála-paletta 
  

Megjelenítés Részletek Egyedi és/vagy logikai részletek megjelenítésének bekapcsolása  

Vonalzók  Vonalzók megjelenítésének bekapcsolása 

Raszterháló Raszterháló bekapcsolása 

 

DXF/PDF fóliák DXF/PDF fóliák bekapcsolása  

Építész modell fóliák       Építész modell fóliák bekapcsolása  

AxisVM fóliák AxisVM fóliák bekapcsolása  
  

2.16.19. Szerviz 

 
 

 

 

 

 
  

Grid & Kurzor  
Segédháló A grid (segédháló) a kurzormozgatás vizuális segédeszköze. Beállítástól függően vonalháló vagy pontrács 

formájában jelenik meg. 
  

 Háló A tengelyeket sárga egyenesek jelzik, a hálóvonalak szürkék 

 Pontrács A tengelyeket sárga keresztek jelzik, a hálóosztásokat szürke pontok 
  

 A gridnek az alábbi jellemzőit adhatjuk meg: 

 Megjelenítés A grid megjelenítése kapcsolható ki és be. 

     ΔX, ΔY, ΔZ A grid osztástávolsága állítható be a tér három iránya szerint. 

 Típus A grid típusa választható ki (vonalháló vagy pontrács). 
  

 A segédhálót a kurzorlépés (snap) méretére beállítva olyan rácsrendszert alakíthatunk ki, ahol csak a hálóvonalak metszés-
pontjaiba tehető csomópont, ami modulrendszerre épülő geometriánál jól áttekinthető szerkesztést tesz lehetővé. 

  

Kurzor lépésköze ΔX, ΔY, ΔZ  

A kurzor billentyűzetről történő mozgatásának lépésközét szabályozza. Egy nyílbillentyű lenyomására a beállí-

tott ΔX, ΔY, ΔZ lépésközzel mozdul el a kurzor az adott irányba.  
Ctrl x 

Beállítható, hogy a [Ctrl] gombbal együtt lenyomva a kurzor billentyűket az alap mozgatási érték hányadára 

csökkenjen vagy hányszorosára növekedjen, a kívánt beállítási pontosságnak megfelelően. 
 Egér rács aktív 

Az itt szerepelő kapcsoló beállításával a kurzort (szálkeresztet), a billentyűzettel és az -rel azonos módon 

mozgathatjuk. Ez a mód csak a geometriai szerkesztésben aktivizálható, ha valamelyik parancsikon aktív. 

A [Ctrl] billentyűt az -rel is használhatjuk, ha az  rács aktív bekapcsolt állapotban van. 
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 A kurzor-lépésköz inaktívvá válik, ha egy nem a globális koordinátatengelyekkel párhuzamos vonalra ráállunk. Ez esetben a 
kurzor a vonalon mozog.  

 Ha a szerkesztési pontosság értékét nagyobbra állítjuk, mint a kurzor-lépésköz, akkor az egér a beállított kurzor  lépésköz 
helyett a szerkesztési pontosság értékével mozog. 

 A kötött irányok használatánál a kurzor-lépésköz a rögzített irányban van értelmezve, tehát a kurzor a kijelölt 

irányban fog a megadott kurzorlépéssel mozogni, mégpedig a három érték közül (X, Y, Z) az elsőnél 

megadott értékkel. Lásd részletesen... 4.7.4 Kötött irányok 
  

Szerkesztési 
paraméterek 
beállítása 
 
 

 
  

Kényszerek szöge Itt adhatók meg a és az egyedi értékei. Lásd részletesen... 4.7.4 Kötött irányok 
  

Automatikus A bekapcsolt funkciók a szerkesztés alatt automatikusan végrehajtásra kerülnek. 

 Összemetszés 

Ha az automatikus összemetszés aktív állapotú, akkor új hálózati elem létrehozásakor az egymást metsző 

vonalak metszéspontjába automatikusan csomópont generálódik, és az elemek kettéosztódnak. Aktiválása ill. 

kikapcsolása a Beállítások / Szerviz / Szerkesztés / Automatikus / Metszés menüpontban történhet. A felületelemként 

definiált elemeket felületelemekre osztja. Ha olyan elemeket metszünk, amelyekhez már végeselemeket is defi-

niáltunk, akkor az így kapott új elemek öröklik az eredeti végeselem jellemzőit és a végeselemre definiált 

terheket. 
  

 Részletkezelés  

Ha az automatikus részletkezelés aktív állapotú, akkor egyedi részletek megjelenítésekor az újonnan létrehozott 

elemek automatikusan bekerülnek az aktív részletekbe. Logikai részletek esetén az elemek kezelése mindig 

automatikus. 

 Rajzfrissítés 

Automatikus rajzfrissítés minden művelet után. 

  

Szerkesztési 
pontosság 

Az itt megadott távolságon belüli pontokat a hálózatellenőrző összeolvasztja. Rúdhosszak vizsgálatánál szintén 

ezen a pontosságon belül tekinti egyezőnek a program az értékeket. 
  

Aura (kurzor 
környezet) 

 

A kurzor érzékelési környezetének (aurájának) méretét állít-

hatjuk be.  

 

 
 A kurzorral való rámutatás során azt az elemet (csomópontot, vonalat) találja meg, amely az auráján belülre esik. 

Ha több elem van az aurán belül, akkor a középponthoz legközelebbi lesz kiválasztva.  

Mértékegysége pixel (képpont). Lásd részletesen... 4.7.1 Vonzáskör (aura) 
  

Síktolerancia A tartományok és a felületelemek csomópontjainak egy síkban kell elhelyezkedniük. Ha a tartomány vagy 

felületelem egy pontja az itt beállított értéknél nagyobb mértékben eltér az elem többi pontja által meghatározott 

síktól, akkor az elem törlődik. 

A toleranciát az alábbi módokon adhatjuk meg: 

Relatív [%] : az elem poligonjának legnagyobb kiterjedésének %-ában 

Abszolút [m]  : egy adott értékkel 
  

Segédkoordináták Henger / Gömb,    Lásd részletesen... 4.3.2 Segéd- (henger-, gömb-) koordináta-rendszerek 
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Rajz 
 
 
 
 
 

 
  

Teherrajz-szorzók A terhek grafikus megjelenítési szorzóit állíthatjuk be.  

A terheket egy minimális és egy maximális ábrázolási érték között arányosan jeleníti meg a program. A szorzókkal 

a minimális és a maximális ábrázolási értékeket tudjuk befolyásolni. A szorzó csak a megjelenítést befolyásolja, a 
teher értékét nem. Típusai a következők: 

Koncentrált erő   A koncentrált teher megjelenítési szorzója.  

Koncentrált nyomaték A koncentrált nyomaték megjelenítési szorzója.  

Vonalmenti teher   Az élmenti teher megjelenítési szorzója.  

Felületi teher   A megoszló teher megjelenítési szorzója.  

Metszetszakasz eredő Ez a szorzó a metszetszakaszon ábrázolt mennyiség metszetszakaszra 

számított eredő értékét jelölő nyíl nagyságát befolyásolja. 

  
Kontúrvonal-

határszög 
 
 
 

 

Két vagy több szomszédos felületelem közös éle 

nem rajzolódik, ha a normálvektoraik által bezárt 

szög kisebb az itt beállított értéknél. 

  

Nagyítási szorzó A nagyítás/kicsinyítés léptékét állíthatjuk be, melyet a [+], [-] billentyűkkel aktivizálhatunk. 
  

Diagram síkja Az AxisVM a normálerő és csavarónyomaték eredménydiagramokat a 12-es verzióig mindig az elem lokális x-z 

síkjában rajzolta, itt beállítható az x-y sík is. 
  

2.16.20. Információ 

 

Információt ad az aktuális modell adatairól, mint például: csomópontok száma, végeselemtípusonként az elemek 

száma, teheresetek és teherkombinációk száma. 

A Számítási paraméterek gombra kattintva számítási idők és egyéb számítási adatok is  lekérdezhetőek, ha a modell 

számítása AxisVM10 vagy későbbi programverzióval történt. 

  

Ábrázolt él 

Nem ábrázolt él 
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2.17. Gyorskapcsolók  

 A gyorskapcsolók a képernyőn megjelenő rajzi elemek 

(szimbólumok) gyors ki-/ bekapcsolását, valamint a szerkesztés 

során gyakran használt eszközök ki/bekapcsolását segítik. A 

munkasíkok közötti váltás itt is helyet kapott. 

 

 

 

A képernyő jobb alsó sarkában jelenik meg a következő ikonsor: 
 

   

 
 

Automatikus metszés  

 
Egér rács  

 
Szintek  

 
 

Részletek fastruktúrában megjelenítve 

 
Kijelölteket tartalmazó  

 
Csak a kijelölt elemek megjelenítése 

 
Munkasík váltás 

 
Metszet  

 
Hálózat  

 
Teherszimbólumok 

 
Szimbólumok 

 
Lokális rendszerek 

 
Elemszámozás 

 
Háttérfólia 

 
Háttérfólia érzékelés 

 Ezek a beállítások a Megjelenítés illetve a Szerviz ikonokról is elérhetők. 
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2.18. Információs paletták 

  

 Az információs paletták a rajzterületen helyezkednek el. Minden paletta elhelyezése megváltoztatható a képernyőn. 

A fejlécre ráállva, a bal  gombot lenyomva tartva a paletta áthelyezhető. 

  

2.18.1. Info-paletta 

 

 

Az Info-paletta az aktuális teheresetről, szabványról, eredménykomponensről, beállí-

tásokról nyújt tájékoztatást.  Az E(U), E(P), E(W), E(EQ) paraméterek értelmezését 

lásd... 5 Számítás és 5.1 Statika fejezetek. 

Ha egy részletet kapcsoltunk be a modellben, az ablakban az aktív részlet nevét 

olvashatjuk. Több részlet bekapcsolás a esetén a bekapcsolt részletek nevei jelennek 

meg, ha a részletek száma nem halad meg egy adott értéket.  Ez az érték módosítható, 

ha jobb gombbal az info ablakra, majd a helyi menüben a Beállítások menüpontra 

kattintunk. 

  

2.18.2. Színkódolás 

 

 

Ez a paletta a színkódolás bekapcsolásakor jelenik meg – hacsak az Ablakok menüben (lásd 

3.5.2 Információs-paletták) ki nem kapcsoltuk a megjelenítését. 

A fekete csíkon mindig az aktuális színkódolás szempontja jelenik meg. 

  

 Lásd részletesen... 2.16.5 Színkódolás 

  

2.18.3. Koordináta-paletta 

 

 
  

 Lásd részletesen... 4.4 Koordináta-paletta  

  
  

2.18.4. Színskála-paletta 

Színskála-paletta 

 

 
 

Eredmények lekérdezésekor a szintfelületi vagy szintvonalas ábrák rajzolása esetén a színekhez tartozó aktuális 

értéket mutatja. 

A szintek számát a paletta alsó részén található szövegdobozban megadhatjuk vagy a paletta alsó részét 

megfogva fel-le húzással szabályozhatjuk. 

A szintekhez tartozó értéket egyenként is beállíthatjuk, ha a színskála ablakra az egér bal gombjával kattintunk. 
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 A jobb oldalon látható színskála-paletta az aktuális intervallum-határokat jeleníti meg, a bal oldalon pedig az 

igényeknek megfelelően állíthatók be az intervallum-értékek. 
  

 Az intervallum beállítás módjai : 
  

Értékskála Min/max (teljes) 

A teljes szerkezetből meghatározza a legkisebb, valamint a legnagyobb értéket, és ezeket állítja be alsó ill. 
felső szinthatárnak.  

 Min/max (részlet)  

Az aktív részletből meghatározza a legkisebb, valamint a legnagyobb értéket, és ezeket állítja be alsó ill. 
felső szinthatárnak.  

 

 

Abs.max (teljes) 

A teljes szerkezetből meghatározza az abszolút értékben legnagyobb értéket, és ezt előjelesen állítja be alsó 
ill. felső szinthatárnak.  

Abs.max (részlet)  

Az aktív részletből meghatározza az abszolút értékben legnagyobb értéket, és ezt előjelesen állítja be alsó ill. 
felső szinthatárnak.  

  

 A közbenső értékek valamennyi esetben lineáris interpolációval adódnak. 
  

Számított értékek 
kerekítése 

Ha az intervallumértékek két szinthatár közötti interpolációval jönnek létre (tehát nem adtunk meg egyedi 

értékeket vagy lépésközt), akkor beállítható a közbenső (számított) értékek kerekítése. A program ilyenkor olyan 

felosztást választ, hogy az értékhatárok kerek értékek legyenek. 
  

  Intervallumbeállítás 
módja 

 
 
 

Egyedi beállítás 

A FEL és LE billentyűkkel is mozoghatunk a listában. A lista egy elemére kattintva a szintérték egyedileg 

beállítható. Az OK gomb lenyomásakor a szintértékeknek fentről lefelé monoton csökkenőknek kell lenniük. 

Automatikus interpoláció 

Az Automatikus interpoláció bekapcsolt állapotában új érték beírásakor valamennyi szintérték frissül. Ha a 

legfölső vagy a legalsó értéket változtattuk meg, az értékek a két határ közötti lineáris interpolációval 

adódnak. Új közbenső érték megadásakor a program bilineáris interpolációt alkalmaz, azaz az értékek line-

árisan változnak a fölső határ és az új érték, illetve az új érték és az alsó határ között, de a kétféle lépésköz 
eltérő lehet. 

Lépésköz alapján 

A szintértékeket a megadott  lépésköz határozza meg. Új szintérték megadásakor a többi szint értékét a 

program a lépésköz alapján határozza meg. Ha más beállításról kapcsolunk át a lépésköz szerinti megadásra, 
a skála a legalsó szintről indul a legutóbb beállított lépésközzel. 

  

Kívül eső értékek 
sraffozása 

Beállítható, hogy a sávhatárokon kívül eső értékek sraffozása átlátszatlan vagy átlátszó legyen. 

  

beállítható 
intervallum-

értékek 

színskála jelenlegi 
beállításának mentése 

 

lementett színskálák 

megtekintése, törlése 

intervallumbeállítás 
módja 
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Színátmenet iránya A színátmenet iránya lehet: 

 Eredeti  – az eredetileg beállított színátmenet szerint  

 Fordított  – az eredetileg beállított színátmenet ellenkezője 
  

Szintfelület 
határvonalak 

A jelölőnégyzet bekapcsolásakor minden szintfelület határán egy kontúrvonal is megjelenik. 

  

Szintvonalak 
feliratozása 

A jelölőnégyzet bekapcsolása esetén a szintvonalakat a program automatikusan feliratozza. 

 
  

 A színskála numerikus értékei a Mentés más néven gomb lenyomásával lementhetők és később visszatölthetők. A 

program a lementett beállítással együtt tárolja azt is, hogy milyen eredménykomponenshez tartozott az értéksor. 

A lementett beállítások közül a legördülő lista segítségével választhatunk, beállítások törléséhez a ... feliratú 

gomb lenyomásakor megjelenő dialógusablak használható. 
  

 A nem egyedi jellegű értéktartományok közvetlenül is beállíthatók a színskála ablak gyorsmenüjéből, melyet az ablakon 
jobb egérgombra kattintással hívhatunk meg. 

  

 A színskála beállítások a következő fájlba mentődnek: 

C:\Users\<felhasználó_név>\AppData\Roaming\AxisVM\13\COLORMAP.DAT. Másolja a fájlt a megfelelő könyvtárba, ha a 
beállításokat másik felhasználó részére vagy másik számítógépen szeretné hozzáférhetővé tenni. 

Számítás kiosztásból  Egyedi értékbeállítás választása esetén a számított vasmennyiség megjelenítésekor a szinteket beállíthatjuk vas-

kiosztás megadásával is. Ebben az esetben a vasalás kiosztása és átmérője alapján számított vasmennyiség kerül 

be az érték mezőbe. 

 Alkalmazott vasalás megjelenítésekor a program a színskála színeihez nem számértékeket, hanem vasalástípusokat rendel. 
Ilyenkor beállítható, hogy a skála csak a bekapcsolt részletek vasalásait tartalmazza vagy az összeset. 

  

Színátmenet 
eredmény-

komponenshez 

A színskála színeit úgy módosíthatjuk, 

hogy a skálához egy színátmenetet 

rendelünk. Beállíthatjuk, hogy az aktuális 

színátmenet mely eredménykomponensek 

esetén jelenjen meg, így mód van rá, hogy 

például az elmozdulásokat más színekkel 

ábrázolja a program, mint az 

igénybevételeket. Beállíthatóak így olyan 

színátmenetek is, melyek világos színek 

felől haladnak a sötétek felé, ezzel például 

szürkeskálás nyomtatás esetén egyér-

telműbbé válhat a diagram. 

 

  

 

 

Új színátmenet 

Új átmenetet hozhatunk létre az átmenet kezdő és végértékének beállításával. 

 

Színátmenet  megfordítása 

Az átmenet irányát az ellenkezőjére változtatja. 

 

Színátmenet  mentése a könyvtárba 

A létrehozott színátmenetet könyvtárba menthetjük. 

 

A jelenlegi színskála hozzárendelések mentése alapértelmezettként 

Ezt követően az aktuális beállítás lesz az alapértelmezett minden modell esetén. 

 

Eredeti alapérték visszaállítása  

  

 A Színátmenetek könyvtára valamely elemére kattintva betölthetjük annak színeit. 
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Ez az oldal szándékosan üres. 
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3. Menü 

3.1. Fájl 

 

    
  

3.1.1. Új 

 
 

 
  

 Egy új modell kiinduló adatainak megadása. 

A programrendszert az indítási állapotnak megfelelően beállítja.  

Az adatfájlok a háttértárolóra a modellnév azonosítóval kerülnek felírásra. 

Amennyiben a nyomtatott oldalak fejlécéhez logót választottunk ki, az az Új modell dialógusablakon is 

megjelenik. A logót a logóra kattintva  módosíthatjuk, de menüből is elérhető a riport paraméreteit tartalmazó adatlapon 

(Beállítások / Alapbeállítások / Dokumentáció / Céglogó).)  
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3.1.2. Megnyitás 

       [Ctrl]+[O] 

 

Egy már létező modell betöltését teszi lehetővé.  

  

 A bemenő adatokat tartalmazó fájlok kiterjesztése .AXS, az eredmény adatokat tartalmazó fájloké .AXE. A program 
mentéskor mindkét fájlba kiír egy azonosítót és a modell betöltésekor ezek segítségével ellenőrzi, hogy az AXS és AXE fájlok 
a modellnek ugyanahhoz a változatához tartoznak-e. 

 Windows XP típusú dialógus ablak: 
  

 

 
  

 Vista/ Windows 7/ Windows 8 típusú dialógusablak: 
  

 

 

aktuális 
meghajtó 

a modell adatai 

 a modell rajza 

  a modell rajza 

 a modell adatai 
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3.1.3. Mentés 

      [Ctrl]+[S] 
 

 

 

Az aktuális modell adatait menti el. A mentett adatok ugyanazzal az azonosító névvel tárolódnak, mint 

amilyennel betöltéskor hivatkoztunk rájuk. Amennyiben az aktuális modellnek még nem adtunk nevet, úgy a 

Mentés névvel funkció aktivizálódik. Amennyiben a Beállítások/Alapbeállítások menüpontjában a Mentéskor biztonsági 

másolat bekapcsolt állapotú, mentés előtt a modell adatairól másolat készül, mely az alábbi fájlba kerül : 

modellnév.~AX. Az axs fájl tárolása tömörítve is történhet a Beállítások/Adatbiztonság/Tömörített AXS fájl kapcsoló 

bekapcsolásakor. A tömörítés hatására a fájlméret kb. az eredeti méret tizedére csökken. Mennél nagyobb a 

modell, a tömörítés annál hatékonyabb. 

  

3.1.4. Mentés névvel 

 Az aktuális modell adatait menti el egy új modellnévvel. 
  

 A régi modell (ha volt ilyen) az utolsó mentés állapotának megfelelően megmarad. 

Mentéskor választhatjuk valamely korábbi AxisVM verzió és kiadás fájlformátumát is, illetve kikapcsolhatjuk az 

eredmények mentését. 

  

3.1.5. Export 

 

 

  

DXF fájl Az aktuális modell geometriai hálózatát (vonalak, csomópontok) DXF formátumú fájlba menti a megadott 

fájlnév.DXF névvel. A hálózat térben, valós méretekkel kerül mentésre. Amennyiben a modell felületelemeket is 

tartalmazott, akkor azok is a DXF fájlba kerülnek. 

A program három különböző DXF fájlkimenetet biztosít az AutoCAD vagy más CAD programok számára: 

   - AUTOCAD 2004 DXF fájl  

- AutoCAD 2000 DXF fájl 

- AutoCAD R12 DXF fájl 

- AutoCAD vasbetonszerkesztő fájl 

Lehetőség szerint használja az AutoCAD 2004 DXF formátumot, mert más formátumok esetén az alkalmazott 

színeknél és szövegeknél adatvesztés történhet. 

Korábbi DXF formátumok csak 256 színű palettát és ASCII karaktereket támogatnak. 
  

Tekla Structures fájl A program kétféle fájlformátumba képes menteni az adatokat: 
Tekla (TS) ascii fájl (*.asc) 

Az Tekla (TS) program által beolvasható adatfájlt hoz létre, amely tartalmazza a rácsrúd és rúdelemek i vég, j 

vég koordinátáit, a hozzátartozó keresztmetszeti adatokat, valamint a rúd térbeli elhelyezkedését meghatározó 

referenciát. 
Tekla (TS) DSTV fájl (*.stp) 

Szabványos DSTV formátumú fájlba menti a rács és rúdelemek adatait (végpontok, anyag, keresztmetszet, 

referencia). Ezt a formátumot több acélszerkezet-tervező CAD program is támogatja.  
  

BoCad fájl A BoCad acélszerkezet- konstruáló program által beolvasható adatfájlt hoz létre, amely tartalmazza a rácsrúd és 

rúdelemek i vég, j vég koordinátáit a hozzátartozó keresztmetszeti adatokat, valamint a rúd térbeli elhelyez-
kedését meghatározó referenciát. 

  

StatikPlan fájl A SatikPlan program számára egy DXF formátumú vasbetonszerkesztő fájlt exportál, mely tartalmazza a 

vasbetonlemez kontúrvonalát, a számított vasmennyiségeket szintvonalas formában, valamint az értékfeliratokat 
külön fóliákon. 

  

PianoCA fájl A PianoCA program számára állít elő egy interface állományt *.pia kiterjesztéssel. Tartalmazza a kijelölt 
rúdelemek adatait, támaszait, terheit valamint a számított eredményeket. 

  

IFC 2x, 2x2, 2x3 fájl IFC formátumú fájl hozható létre, amelybe az építész modellekre jellemző szerkezeti objektumokat (fal, födém, 
oszlop, gerenda) ír ki a program. 

IFC fájlok átvihetők a következő alkalmazásokba: ArchiCAD, AutoDesk ADT, Revit, Nemetscheck Allplan és 

Tekla (TS). 
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13R1 verzió óta lehetőség van a felhasználó által 

megadott vasalás .ifc fájlba történő 

exportálására.A megadott intenzitáson felül a 

program beépített algoritmusai segítenek a 

kiegészítő vasak (szegélyvasak, felhajtások) 
kiírásában is. 

 

A program a számolt vashosszakat minden 

esetben kerekíti az alábbi listából legközelebb 

eső értékre: 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 
2.4, 3.0, 4.0, 6.0, 12.0 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Beállítási lehetőségek a dialógusablakban: 

  szabad lemezszélek szegése: a beállított szabvány előírásai, vagy felhasználói beállítás alapján kiszámolt 

átfedési hosszal készített hajtűvasak kerülnek a szabad lemezszélekre a vasalás intenzitásának megfelelően. 
Tetszőlegesen ki-be kapcsolható. 

 konkáv sarkok erősítése: a beállított szabvány előírásai, vagy felhasználói beállítás alapján kiszámolt 

lehorgonyzási hosszal készített erősítő szálvasak kerülnek a konkáv lemezsarkokhoz. Tetszőlegesen ki-be 
kapcsolható. 

 túl rövid szálvasak kengyelként: ha az adott felület méretei alapján számolt szálvas hossza kisebb, mint a 

megadott szorzóval felszorzott lehorgonyzási hossz, a program két szálvas helyett egy darab zárt kengyelt 
készít a felesleges vashalmozás elkerülése végett. Tetszőlegesen ki-be kapcsolható. 

 vasleszegés csatlakozó lemezeknél: a felhasználó választhat, hogy nem síkban csatlakozó régiók csatlakozási 

éle mentén a régiók szálvasait milyen módon kösse össze a program. Az első esetben két hajtűvasat forgat 

össze, a második esetben három darab vinklivassal köti össze a lemezeket. Az alakos vasak geometriája 

természetesen a csatlakozás tényleges geometriájától függ, esetenként a program felülbírálja a megadott 
preferenciát. A méretek minden esetben a lehorgonyzási hossz alapján kerülnek meghatározásra. 

 egymásba ágyazott régiók vasalása: a tényleges csatlakozás geometriai adottságai alapján a felhasználó 

választása szerint a régiók közötti vasátvezetés, leszegés kialakítása 

 födémszélek, ahova kettőnél több régió csatlakozik: az ilyen esetekben a program nem tud automatikus 

megoldást adni. Ha a felhasználó azt választja, a program minden csatlakozó régiót külön-külön leszeg, 
ellenkező esetben ezen él mentén nem történik meg a vasátvezetés, leszegés. 

  

Statikai váz mentése 
 

Lehetőség van a számítás során használt terheket, tehereseteket, tehercsoportokat illetve teherkombinációkat IFC 

fájlba menteni. Az export során az alkalmazott végeselem háló is lementésre kerül. Statikai modell exportálása 

esetén a dinamikus, hatásábra, illetve mozgó terhek kivételével a tehercsoportok és  teherkombinációk szintén 

kiírhatók az IFC fájlba. 
 

  

CADWork fájl DXF formátumú fájlt készít a CADWork vasbetonszerkesztő programhoz. 

A fájl létrehozása előtt ki kell jelölni a  kiírandó tartományokat.  

Mivel a CadWork program síkbeli felületek vasalására képes, ezért a kijelölt tartományoknak egy síkban kell 

lenniük. A program a DXF fájlban minden tartományt egy lokális X-Y koordinátarendszerbe transzformál, a Z 

koordinátához pedig a számított vasmennyiséget rendeli. A vasbetonszerkesztő program ezeket az adatokat 

használja fel a szerkesztés során. 
  

Nemetschek AllPlan A fájl exportálásához szükség van az ALP modulra, amelyik Allplan ASF formátumú fájlt készít, ez tartalmazza 

a kiválasztott tartományok számított vagy hozzárendelt vasalási adatait. A vasalási adatok tartományonként külön 

fájlokba kerulnek (Név_001.asf, …), melyeket később egyszerre is beolvashatunk az Allplan-ba (batch 

üzemmódban). Az Allplan ASF import korlátai miatt a tartományok mindig az X-Y vagy X-Z síkba transzformá-

lódnak, attól függően, hogy melyik sík van közelebb az egyes tartományok síkjához. 

A fájlok csak a tartományok vasalás eredményeit tartalmazzák, a külön definiált felületelemekét nem.  

Az Origóhoz illesztés bekapcsolásakor a tartományok eltolódnak, úgy, hogy a tartomány origóhoz legközelebb 

eső pontja kerüljön az origóba. 

Kiválasztható, milyen típusú vasálási eredmények íródjanak ki: a szükséges (számított), a tényleges (alkalmazott) 

vagy amelyik nagyobb ezek közül. 
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ASF file importja 
AllPlan programban 

. asf fájl(ok) importálásához  válassza a menüből a Create/Interfaces/Import FEA files menüpontot. 

 
 

 Válassza ki a bal felső ablakban megjelenő könyvtárstruktúrából a megfelelő mappát.  

A bal alsó ablakban jelennek meg a mappában található asf fájlok. Válasszon ki egy vagy több asf fájlt, 

majd a jobb oldali listában (Destination files) jelölje ki a beolvasandó fájlok helyét (kattintson a megfelelő 

sorra). 

 Kattintson a Transfer-> feliratú gombra. A kiválasztott asf fájlok megjelennek a jobb oldali listában. 

 Nyomja meg az Import gombot. A kiválasztott asf fájlok beolvasása következik. 

 Zárja le az ablakot az OK gombbal 

Vasalás megjelení-tése 
AllPlan programban 

Például: 

 Kattintson a menüben a Create/Engineering/Bar Reinforcement/FEA reinforcement Color Image 

menüpontra 

 Kattintson a kívánt asf fájlra 

 Válassza ki a vasalás rétegét (alsó/felső) és típusát (húzás/nyomás). 

 Kattintson az OK gombra 
  

SDNF 2.0, 3.0 fájl SDNF (Steel Detailing Neutral Format) fájlba menti a modellt, melyet acélszerkezeti programok (Advance Steel, 

SDS/2, Tekla Structures, PDMS) tudnak beolvasni. 
  

Glaser -isb cad-  

*.fem fájl 

A Glaser -isb cad-program számára exportálhatóak a vasalási tartományok információi.  

  

AxisVM Viewer AxisVM Viewer formátumban (*.axv) menti le a modellt.  

Lásd...  8. AxisVM Viewer és Viewer Expert 
  

AXS fájl 
 

A teljes szerkezet, a bekapcsolt részletek, vagy a 

kijelölt elemek AxisVM fájlba  is exportálhatóak.  

Az Export dialógusablakban a Beállítások  gombra 

kattintva szabályozhatjuk, mi kerüljön ki a fájlba. 

Az AXS export opciói hasonlók, mint a vágólapra 

másolás opciói. 

Lásd...  3.2.7 Másolás/beillesztés beállításai. 

 

 
  

Kijelölt elemek 
exportálása 

Beállítható, hogy vagy csak a kijelölt elemek kerüljenek ki az exportált fájlba, vagy a teljes modell. 

  

Koordináták 
mértékegysége 

Itt választható ki az exportált fájlban lévő koordináták mértékegysége. 

Alapértelmezés a méter [m]. 
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3.1.6. Import 

 

Az AxisVM más CAD rendszerek és alkalmazások különböző típusú adatállományait képes beolvasni és 

feldolgozni az Import funkción keresztül. 
  

AutoCAD *.dxf fájl 
 

 

 

Egy DXF formátumú fájlból beolvassa a vonal 

hálózatot. A DXF fájl lehet AutoCAD 12, 13, 14, 

2000-es és 2004-es formátumú. A betöltött fájl a 

benne található fóliákkal együtt bekerül a fólia-

kezelőbe (Lásd... 3.3.3 Fóliakezelő ), amely 

nyilvántartja a fájl adatait. Ha a DXF-fájl dátuma 

megváltozott, a program indításakor a 

Fóliakezelő ezt felismeri, és eldönthetjük, 

frissítjük-e a modellben tárolt fóliákat. 

 

 

 Az ellipszis íveket a program poligonná konvertálja, 
amennyiben aktív hálózatként töltjük be, illetve 
ellipszisként kezeli, ha háttérábraként helyezzük el. 

  

Paraméterek Koordináták mértékegysége: 

Megadható, hogy a DXF fájlban megadott értékek milyen mértékegységben legyenek értelmezve.  
  

 Maximális eltérés az ellipszis-ívtől [m]:  

Ha a DXF fájlt aktív hálózatként töltjük be, az ellipszis ívek poligonokká konvertálódnak, ahol a poligon 

sűrűségét ez a távolság határozza meg.  
  

 

 
  

 
Hálózat ellenőrzési intervallum [m]: 

A hálózatban (esetlegesen) meglévő kettős csomópontok, vonalak kiszűrésre kerülnek. Az ellenőrzés során a 

megadott intervallum értékénél közelebb levő kettős csomópontokat, vonalakat egyesíti. Az új csomópont 

koordinátája az eredeti csomóponti koordináták átlaga lesz. 
  

Betöltött rajz típusa A hálózatot (vonalak, poligonok, ívek, csomópontok) a programban kétféleképpen használhatjuk fel, aktív háló-

zatként és háttérfóliaként: 

Aktív hálózat: 

Az így betöltött hálózat teljesen azonosan felhasználható/tovább szerkeszthető, mintha a program saját 

geometria szerkesztőjében készült volna.  Fóliákból automatikusan részletek is generálhatók. 
Háttérfólia: 

Az így betöltött hálózat a képernyőn megjeleníthető, de a modell statikai vázához közvetlenül nem használható 

fel. Olyan háttérábraként használhatjuk, mely segíti a tájékozódást az adatbevitel során (pl.: valamely építész 

programból átvehetünk födém alaprajzokat, épület metszet rajzokat, stb.). A háttérábra pontjait, vonalait a 

kurzor érzékeli, így a szerkesztés során mint segédpontok, illetve segédvonalak felhasználhatók. 
  

Rajz betöltés módja Két lehetőség közül választhat: 

Felülírás   (felülírható az előző geometria) 

Hozzáadás  (új geometria adható az előzőhöz) 
  

Elhelyezés Megadható a betöltendő DXF fólia alapsíkja. Az Elhelyezés gombot alkalmazva a DXF rajzot grafikusan 

elhelyezhetjük a koordináta-rendszer tetszőleges helyére 
  

Importált DXF 
bekapcsolása a Rajztár 

ábráin 

Ha szeretnénk, hogy a Rajztárba korábban lementett ábrákon is jelenjen meg a betöltött DXF fóliák tartalma, 

kapcsoljuk be ezt a funkciót. 

  

Csak a látható fóliák Bekapcsolása esetén DXF fájlból csak a „Látható” fóliákat importálja a program. 
  

Sraffozások vona-
lainak betöltése 

A DXF fájlban a sraffozás egyedi vonalakból áll (nagy mennyiségű információ írja le), ezért általában nem 

célszerű betölteni. Ha mégis szükség van erre az információra, a Sraffozások vonalainak betöltése bekapcsolásával a 

DXF fájlból ezt a vonalhalmazt is beolvassa a program.  
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IFC 2x, 2x2,  2x3, 2x4 
*.ifc fájl 
 
 

Ehhez a funkcióhoz szükség van az IFC modulra, 

amelyik egy IFC formátumú fájlból beolvassa egy épí-

tész modell szerkezeti objektumait (fal, födém, oszlop, 

gerenda, tető). Az itt beolvasott objektumok 3D háttér-

ábraként megjeleníthetők, az objektum pontjai, vonalai 

szerkesztéskor felhasználhatók. Objektumalapú épí-

tész-modellek átvétele a következő programokból 

lehetséges: ArchiCAD, Autodesk Architectural Desk-

top, Revit Structure, Revit Building, Nemetschek 

Allplan, Bocad és Tekla (TS).   

A program IFC fájl importálásakor építész objektu-

mok, statikai váz illetve a szerkezeti elemekhez rendelt 

anyagok beolvasására ad lehetőséget (felülírással vagy 
frissítéssel). 

 
  

Statikai váz betöltése Az IFC 2x3-as formátumtól kezdődően  lehetőség van statikai vázak közvetlen átadására is IFC fájlok 

segítségével. Ezt a betöltési módot csak akkor választhatjuk, ha az IFC állományban ezek az adatok 

(csomópontok, valamint a statikai vázat leíró topológia, támaszok, terhek, teherkombinációk) ténylegesen 

szerepelnek is. Ha a megnyitott fájl csak építész elemeket tartalmaz (oszlop, gerenda, fal, födém, tetőelem), 

akkor az AxisVM-en belül kell kérnünk a statikai váz automatikus generálását a betöltött építész objektumok 

alapján. 
  

Építész objektumok 
betöltése 

Ha van már betöltött építész modell, akkor azt a beállítástól függően felülírja vagy frissíti a betöltött új modell. 

Az AxisVM oszlop, gerenda, fal, födém és tetőelem objektumok beolvasására alkalmas. A program az importált 

fájlból az oszlop- és gerenda objektumok geometriai adatainak felhasználásával automatikusan generálja a 

megfelelő szelvényeket. A kijelölt építész- objektumok tulajdonságai alapján automatikus statikai váz- generálás 

kérhető. Az így generált statikai váz az AxisVM modell részévé válik.  

Lásd... 4.9.21 Építész modellből statikai váz generálása 
  

Tartomány kontúrjára 
illeszkedő nyílások 

 

Beolvasás nyílásként 

 

Nyílás kivágása a kontúrból 

  

 IFC modell importálásakor új/módosult/törölt objektumok automatikus felismerése és listába gyűjtése. A listában 

a felhasználó bejelölheti, hogy mely elemekre hajtódjon végre a művelet (így nem szükséges az IFC fájlból 

minden módosítást átvenni). 

A lista elemére kattintva a program azonnal mutatja, hogy a modellben hol található megváltozott objektum. 
  

Objektumok szűrése 

 

 
  

 ADT (Architectural Desktop) programnál az IFC mentés előtt a falak összemetszését ki kell kapcsolni. 
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Import Revitből A program képes Autodesk Revit 2015-ben (vagy újabb változatában) felépített modell átvételére a Revit API 

segítségével, mely lehetőséget ad arra, hogy egy másik program az alkalmazásból adatokat nyerjen ki. 

Az AxisVM telepítése során a telepítő létrehoz egy RevitImport nevű almappát a telepítés könyvtárában, és 

odamásolja a szükséges fájlokat. A két program közötti együttműködéshez szükséges .addin kiterjesztésű fájlt a 

c:\Felhasználók\<Felhasználónév>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Addins\yyyy nevű mappában helyezi el, 

ahol yyyy értéke 2015, vagy annál nagyobb szám, a Revit verziójától függően.  

Ez a fájl és a RevitImport mappa teljes tartalma szükséges a két program közötti kommunikációhoz. 

 

Az AxisVM két módon tud együttműködni a Revittel: 

1. Egy köztes fájl segítségével 

2. Az AxisVM COM interfészén keresztül. 

 

 A Revit 2017-es verziója óta a beépülő modulok inicializálásakor az alábbi felugró ablak jelenik meg. 

 
 
Ilyenkor "Load Once" / "Betöltés egyszer" gombra kattintva lehet a modul betöltését engedélyezni, vagy ha a közeljövőben 
nem szeretnénk látni ezt a felugró ablakot, akkor az "Always Load" / "Betöltés mindig" gombra kattintva érhetjük ezt el. 
Ellenkező esetben a modul nem töltődik be. 

 
A RevitImport modul 

használata 
Az adatforgalom sémája mindig a következő: 

 
  
 Vagyis a folyamatot mindig a Revitből kell indítani a következő módon:  

 

Add-Ins / External Tools / Revit-AxisVM Export  
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A megnyíló Statikai modell exportja AxisVM-be 

ablakban lehet a két módszer között választani, 

meghatározni az exportálandó elemek típusát. 

 

COM interfész alkalmazása esetén bizonyos geo-

metriai paramétereket is meg kell adni, illetve 

lehetőség van a kezelőfelület nyelvének 

módosítására is. 

 

Ha az "Analitikai modell használata" nevű 

rádiógomb van bekapcsolva, akkor a Revit-ben 

megadott statikai modell kerül exportálálásra, 

módosítások nélkül. Ellenkező esetben az építész 

modell alapján kiszámított statikai modellt 

exportálja a program. 
 

 
Import köztes fájl 
segítségével 

A köztes fájlt akkor célszerű 

választani, ha egy másik felhasz-

nálónak szeretnénk továbbítani az 

adatokat.  

 

Ebben az esetben meg kell adni a 

fájl nevét. Sikeres mentés után az 

így nyert állomány az AxisVM-be 

beolvasható, ekkor egy dialógus-

ablak jelenik meg: 

 

 

  
Munka A Revit-ben megadott projekt jellemzőket itt listázza a program. A jobb oldali képen pedig az export pillanatában 

aktuális projekt nézetet jeleníti meg. 

Betöltési mód Amennyiben az AxisVM-ben nem üres a modell, a felhasználó választhat, hogy a modellt törölve csak a 

beolvasott elemeket szeretné látni (Felülírás), vagy csak frissíteni akarja a modellt (Frissítés). 

Statikai modell Amennyiben az itt lévő pipa be van kapcsolva, a program a nyers geometriai adatok beolvasása után a statikai 

vázat módosítja annak érdekében, hogy például az összeharapó gerendák közé merev testeket helyezzen, az 

összeérő tartományokat és rúdelemeket összevonva bordás tartományokat állítson elő, stb. Ez az erőforrásigényes 

eljárás nagyobb modellek esetén lassíthat a beolvasáson, bekapcsolása azonban ajánlott. 

Ívek simítása Bizonyos geometriai eljárások megkövetelik, hogy a köríveket egyenesekkel közelítve kezeljük. Ez a közelítés 

történhet egy megadott középponti szög vagy a húroknak az ívtől való maximális eltérése alapján. 

Szerkesztési  
pontosság 

A geometriai számítások során alkalmazott tolerancia 

Objektumok 
összeillesztése 

Az elemek ütközésvizsgálata során adódó numerikus bizonytalanságok elkerülése érdekében célszerű a befoglaló 

téglatestek méreteit egy bizonyos mértékben megnövelni. Ennek mértékét lehet itt szabályozni. Csak akkor aktív, 

ha a Statikai modell panelon lévő pipa bevan kapcsolva. 

Alapértelmezett  
anyag 

Az AxisVM anyagtárából kiválasztható, milyen anyagot rendeljen azokhoz az elemekhez, melyek anyagára 

nézve a Revit nem szolgáltat semmilyen információt. 

Import COM-on 
keresztül 

Ezt a lehetőséget akkor érdemes választani, ha mi magunk szeretnénk a Revitből kinyert adatokat AxisVM-ben 

feldolgozni. Ekkor a modul az AxisVM COM interfészének segítségével automatikusan beolvassa az adatokat a 

programba. Ilyenkor a fenti beállításokat már a Revit export ablakában elvégezhetjük, a megnyíló AxisVM azok 

szerint fogja az importálást elvégezni. 
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Exportálandó  
elemek 

A felhasználónak lehetősége van a modellben fellelhető szerkezet típusok közül kiválasztani azokat, amelyeket 

ténylegesen exportálni szeretne. 

Szelvények  
felismerése 

A Revit API csupán bizonyos korlátozásokkal teszi lehetővé a modellben használt elemek szelvényeinek lekérde-

zését, ezért néha a felhasználó beavatkozására is szökség van. 

Első lépésként a modul megkísérli a Revitből kinyerni a szükséges szelvény információkat. Ha van olyan szel-

vény, ahol ez nem volt lehetséges, akkor a következő ablak jelenik meg. 

 

 
  

 A bal oldali listában a Revit modellben előforduló szelvényeket látjat felsorolva, mellettük egy kis ikon jelzi, 

hogy a felismerés sikerült-e, vagy beavatkozásra van szükség.  

A szelvény felismerés többféle módon történhet: 

 Automatikus - ilyenkor a modul sikerrel kérdezte le a Revit adatbázisából a szelvény jellemzőit 

 AxisVM könyvtárból - ilyenkor az automatikis felismerés nem sikerült, azonban a felhasználó az 

"AxisVM szelvény könyvtár" nevű panel legördülő menüi segítségével megadhatja, hogy pontosan mi 

az adott szelvény 

 Revit paraméterek megfeleltetése AxisVM paramétereknek - sajnos a Revit adatbázisában nem 

konzekvens módon vannak az egyes paraméterek tárolva, kezelve, ezért nem mindig tudunk 

egyértelmű megfeleltetést tenni egy kiolvasott paraméter Revitbeli és AxisVMbeli jelentése között. 

Ilyenkor a középen lent látható lista elemeit fel-le tudjuk mozgatni, ezzel egyfajta megfeleltetést tudunk 

a két program nevezéktana között létrehozni. 

Szelvény kihagyása - választhatjuk azt is, hogy az adott szelvénnyel nem kívánunk foglalkozni. Ilyenkor 

azonban a pontos statikai modell importálása nincs lehetőség, az ilyen szelvénnyel rendelkező elem csupán 

drótvázként fog tudni megjelenni. 

  

Automatikus Ilyenkor a modul sikerrel kérdezte le a Revit adatbázisából a szelvény jellemzőit 

  

AxisVM könyvtárból Ha az automatikus felismerés nem sikerült, az AxisVM szelvény könyvtár nevű panelen kiválaszthatja a megfelelő 

szelvényt. 

  

Szelvény paraméterek 
megfeleltetése 

 

A Revit sajnos nem konzekvens módon tárolja az egyes paramétereket, ezért nem mindig lehet egyértelműen 

megfeleltetni őket az AxisVM paraméterekkel. Ilyenkor a középen lent látható lista elemeit fel-le mozgatva 

tudunk megfeleltetést létrehozni a két program nevezéktana között.  

Ha a program későbbiekben hasonló szelvényre bukkan, az itt beállítottak szerint fogja értelmezni a paramétereket. 
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Szelvény kihagyása Ebben az esetben nincs mód az adott szelvény pontos statikai modelljének importálására, az elem csak mint BREP 

formátumban megadott geometriájú, azonosítatlan objektum jelenik meg. 

Anyagok megadása Hasonló okoknál fogva nem mindig lehetséges a Revit adatbázisából az anyag információk pontos kinyerése. 

Ahol ez nem sikerült, a felhasználó segítségét kéri a program. Ilyenkor az egyes szerkezeti elemek nevéhez kell 

AxisVM által ismert anyagneveket rendelnünk.  

 
 

 Azokhoz az elemekhez, melyek anyagát itt nem állítottuk be, importáláskor alapértelmezett anyagot rendel a program. 
 

Telepítés során fellépő 
esetleges hiba esetén 

A program telepítője elvégzi a szükséges fájlok bemásolását. Ha ez valami miatt meghiúsulna, és a Revit 

induláskor nem találná a szükséges dll-t, keresse meg az AxisVM könyvtárában a !REGISTER_Revit.BAT nevű 

fájlt és futtassa azt! 

 A két progam közötti kommunikáció alapja a Revit API-ja. Az egyes elemek statikai modelljét nem az AxisVM állapítja meg, 
hanem a Revit modellből kérdezi le. Olyan elem esetén, ahol ez az adat a Revitben nem áll rendelkezésre, csak az elem 
drótvázát tudjuk importálni – amennyiben a Revit közzéteszi azt az információt. Az így nyert statikai modell nem mindig 
pontos, módosításra szorul. Ezt az AxisVM (ha a fent említett kapcsoló be van kapcsolva) elvégzi az import során, azonban 
így is előfordulhat, hogy a helyes statikai modell elkészítéséhez felhasználói beavatkozásra van szükség. 

  
PDF *.pdf fájl PDF formátumú rajzot tölthetünk be háttérfóliára vagy aktív hálózatként. 

A program csak a vonalas és szöveges információkat dolgozza fel, képeket és egyéb dokumentációs elemeket 

nem.  
  

 

 
  

Beállítások Betöltés előtt állítsa be a rajz méretarányát és ha a dokumentum több oldalból áll adja meg a betöltendő oldal 

sorszámát is (egyszerre csak egy oldal importálható). 
  

 A további beállítások megegyeznek a DXF file importálásánál leírtakkal. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Boundary_representation
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AxisVM *.axs fájl Az aktuális modellbe betölti a kiválasztott AxisVM modell bemenő adatait. A betöltés során keletkező kettős 

csomópontok és hálózati vonalak a beállított ellenőrzési intervallumnak megfelelően kiszűrésre kerülnek. 

Azokon a helyeken, ahol különböző típusú vagy tulajdonságú elemek kerülnek fedésbe, a program az aktuális 

modellben definiált elem típusát és paramétereit tartja meg. Az anyagtípusok, szelvények, referencia pontok és 

vektorok közül csak azok kerülnek betöltésre, melyek az aktuális modellben még nincsenek definiálva. 

Amennyiben az importált modell tartalmaz tehercsoportot és kombinációt, akkor ezek új kombinációként 

kerülnek betöltésre, valamint a definiált teheresetek is új teheresetként jelennek meg. 

 Ha nincs tehercsoport és kombináció, és az importált modell olyan teheresetet tartalmaz, amely az aktuális 

modellben is létezik, akkor a két tehereset egyesítésre kerül.  

Amennyiben olyan teher szerepel egy elemen az összevonandó teheresetben, amely csak egyszer szerepelhet egy 

teheresetben (pl.: hőmérsékletváltozás), akkor csak az aktuális modellben megadott terhelést veszi figyelembe a 

program. A részlet, metszet és perspektíva beállítási paraméterek szintén betöltésre kerülnek. Az azonos nevű 

részleteket és metszeteket a program egyesíti. 
  

 Importáláskor megadható a geometria ellenőrzési intervallum. 
  

 Az Elhelyezés gombot alkalmazva az AxisVM modellt grafikusan elhelyezhetjük a koordináta-rendszer tetszőleges 

helyére. 
  

Stereo Lithography *.stl 
fájl 

Egy STL formátumú bináris vagy szöveges fájlból beolvassa a test felszínét leíró háromszöghálózat adatait. A 

hálózatban esetlegesen előforduló többszörös csomópontokat és elfajult háromszögeket beolvasás után kiszűri. 

Mód van háttérfóliaként való betöltésre is. 
  

BoCAD interface  
*.sc1 fájl 
 

A BoCad acélszerkezet- konstruáló program által létrehozott adatfájlt (*.sc1) nyit meg a program, amelyből a 

rúdszerkezetre vonatkozó komplex adatokat olvassa be (az elemek végkoordinátáit a hozzátartozó 
keresztmetszeti adatokkal). 

  

Glaser -isb cad- *.geo 
fájl 

A Glaser -isb cad- program által rúd- és felületszerkezetek leírására használt *.geo file olvasása.  

  

SDNF fájl 
(Steel Detailing 
Neutral Format) 

A Steel Detailing Neutral Format-nak megfelelő fájl beolvasása, melyet acélszerkezeti programok (Advance 

Steel, SDS/2, Tekla Structures, PDMS) használnak adatcserére. 

  

DSTV import 
*.stp fájl 

Az AxisVM jelenleg a "PSS_2000_04" sémának megfelelő, a "Standard Description for Product Interface Steel 

Construction 4/2000" nevű szabvány szerint felépülő stp fájlok importjára képes. A fájltípus acélszerkezetek 

adataink továbbítására szolgál. Elsősorban rúdelemekből álló szerkezetek írhatók le vele, de az acélszerkezetek 

lehetőségein belül felületszerkezetek is megadhatóak benne. Más programok által készített statikai számításokat 

is lehet ezen fájltípus segítségével importálni, bár ezen lehetőség meglehetősen korlátozott. 

Import esetén az alábbi ablak jelenik meg: 

 

Amennyiben a fájlban statikai modellről szóló adatok és építész modell adatok is vannak, lehetőség van a kettő 

között választani. Ha nem üres modellből indítjuk az importot, választhatunk annak felülírása illetve kiegészítése 

között. 
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3.1.7. Tekla Structures-AxisVM kapcsolat – TI modul 

Telepítés A két program közti kapcsolat  egy úgynevezett COM szerveren keresztül zajlik, mely képes az AxisVM külső 

vezérlésére. A kapcsolat létrejöttéhez egyrészt regisztrálni kell a COM szervert az operációs rendszer 

adatbázisában (Registry), másrészt jelezni kell a Tekla Structures program számára, hogy ez a szerver 

rendelkezésre áll. 

Az AxisVM ezeket a regsiztrációs műveleteket telepítéskor automatikusan elvégzi. Ha a gépen a Tekla 

Structures program ekkor még nincs telepítve, a regisztrációt a Tekla Structures telepítése után újból el kell 

végezni az AxisVM program könyvtárában található két batch file indításával: 

 !REGISTER_AXISVM.BAT 

 !REGISTER_TEKLA.BAT 

Ha a kapcsolat létrehozásával a későbbiekben problémák adódnak, ajánlatos ezt a regisztrációt megismételni. 
  

Kapcsolat Sikeres regisztráció után a Tekla Structures programban felépített modellt a következőképpen vihetjük át az 

AxisVM-be: az Analysis menüben az Analysis & Design models... menüpontra, majd a Properties gombra 

kattintva lehet beállítani számítómodulnak (Analysis engine) az AxisVM AD Engine-et. 
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 Ha a legördülő menüben nem jelenik meg az AxisVM AD Engine akkor a regisztráció nem volt sikeres és meg 

kell ismételni. 
  

 Az Analysis & Design models ablakba visszatérve a Run gomb lenyomására megindul az adatátvitel. A 

konverzió folyamatát egy ablakban kísérhetjük figyelemmel. Ha a konverzió sikeres volt, az OK gomb 

lenyomásával tekinthetjük meg a statikai modellt az AxisVM programon belül 

  

 A Tekla Structures-ben többféle lehetőség van a statikai váz generálás módjának beállítására.  

A szerkezeti elemek az alábbi tulajdonságokkal rendelkezhetnek, melyet a program a statikai váz generálásakor 

figyelembe vesz. A rúdelemek lehetnek egyenes vagy íves gerendák  

(önálló vagy födémmel együttdolgozó), rácsrudak (csak húzásra vagy csak nyomásra működők). Rúdvégi 

csuklók és megtámasztások szabadon megadhatók. Definiálható rúdvégi excentricitás, beállítható a szerkezeti 

elem végeselemekre bontásának darabszáma, valamint a rúdvégek csomópontokhoz kapcsolódásának módja. 
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A konvertált modell: 

  

 

 
  

 A Tekla Structures-ben megadott terhek teheresetek és teherkombinációk konverziója is megtörténik: 
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3.1.8. Fejléc 

 Minden modellhez hozzárendelhető egy kétsoros fejléc szöveg, mely a projekt és a tervező megnevezését, egy 

megjegyzés sort és a cég logóját tartalmazhatja.  Mindhárom szöveges mező tetszőlegesen kitölthető. A logóra 

kattintva  módosíthatjuk azt, de menüből is elérhető (Beállítások / Alapbeállítások / Dokumentáció / Céglogó). Az adatok 

valamennyi nyomtatott lap fejlécében megjelennek. 

 

 
  

3.1.9. Nyomtatóbeállítás 

 

Az alapértelmezett nyomtató paramétereinek beállítása. Itt standard Windows ablak jelenik meg, ezért a benne 

szereplő feliratok nyelve megegyezik az installált Windows programéval. 

  

3.1.10. Nyomtatás 

  

        [Ctrl]+[P] 

A nyomtatással kapcsolatos paraméterek beállítása. 

 

  

  
Nyomtatás beállításai 

 
  

 Kimenet 

A nyomtatás típusának megadása. Közvetlenül a nyomtatóra/plotterre, DXF fájlba,  
BMP fájlba, JPG, WMF/EMF fájlba. 

 Nyomtató 

A nyomtató típusának és paramétereinek beállítása. Nyomtatás fájlba esetén egy név.prn kiterjesztésű fájlba 

történik a nyomtatás. A példányszám megadható. A Beállítás gomb a Windows nyomtatóbeállító ablakát 
hívja. 

  

a kiválasztott nyomtató kimenet A nyomtatandó modell előnézete 
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Méretarány 

A nyomtatott rajz léptékének beállítása. Perspektív ábrán, látvány-terven és metafájl exportálása esetén a 
lépték nem állítható. 

 Margók (nyomtató/DXF) 

A margók mértékegységének és méretének beállítása. Az előzetes nyomtatási képen a fogópontok 
segítségével a margók módosíthatóak. 

 Bitmap méret (BMP) 

Megadható a bitmap felbontása dpi-ben (képpont/hüvelyk), illetve mérete képpontban, hüvelykben, mm-ben 
vagy cm-ben. 

 Megtekintés 

A nyomtatott kép előrajzolása. Ha nyomtató a kimeneti eszköz, akkor az előzetes nyomtatási kép területén 

belül a kurzor kézzé változik. A bal gombot lenyomva és az egeret elhúzva a kinyomtatandó ábrát eltolhatjuk 
a kereten belül. Ez az eltolás csak a kinyomtatott rajzot befolyásolja.  

  

 

  
  

 Fejléc 

A dátum, megjegyzés valamint a kezdő lapszám beállítása 

Ha az Oldalszámok jelölőnégyzetet kikapcsoljuk, az oldal előtt nem jelenik meg oldalszám, így lehetőség 

nyílik az utólagos oldalszámozásra. A Beállítások gombra kattintva elérhető a Fejléc dialógus ablak, ahol a 

céglogót is megváltoztathatjuk. 

 Tájolás 

Álló vagy fekvő formátum kiválasztása. 

 Színbeállítás 

Színes, szürkeskálás vagy fekete-fehér nyomtatás beállítása. Fekete-fehér nyomtatón színes nyomtatást 

választva a nyomtatómeghajtó végzi a színek szürke skálára konvertálását. Szürkeskála választása esetén a 

program végzi ezt az átalakítást. Ezért az első nyomtatás alkalmával célszerű megvizsgálni, hogy mely 

beállítással érhető el a kedvezőbb nyomtatási kép. Fekete-fehér nyomtatást választva a kép valamennyi 

rajzeleme fekete színnel jelenik meg. 

 Papírméret 

A megfelelő papírméret kiválasztása 

Betűtípusok 

A nyomtatott betűk típusának és méretének beállítása.  

 Tollvastagságok  

A rajz nyomtatásakor használatos a tollvastagságok beállítása. 

Vastag vonallal rajzolja a program a támaszokat, közepes vastagsá-

gúak a szintvonalak, a metszet diagramok (az elmozdulás kivéte-

lével) és a gerenda vasalás-diagramok. A rajz többi vonalához a 
vékony tollvastagság tartozik. 

 
  

 Ablakok 

Beállítható, hogy csak az aktív ablakban megjelenő ábrát akarjuk nyomtatni vagy – több részre osztott 
grafikus munkafelület esetén – valamennyi ablakot egyszerre. 

 
 

Nyomtatás fájlba 
 

Kérhetünk fájlba nyomtatást is. Ekkor egy 'név'.prn fájlba történik a nyomtatás, a prn-fájl a dialógus ablakban 

beállított könyvtárba kerül. A már meglévő kimeneti prn-fájl bővíthető vagy felülírható. 
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Táblázatok 
nyomtatása, 
tartomány nyomtatás 

A táblázatból indított nyomtatás esetén megadható, hogy a táblázat melyik oldala (páros / páratlan) vagy mely 

tartományai kerüljenek nyomtatásra. 

Például: A tartományok mezőbe az 1,3,7-10,20-18 kifejezést írva sorrendben a táblázat 1., 3., 7., 8., 9., 10., 20., 

19., 18. oldala kerül ki a nyomtatóra. 

 
 

 
  

 Kijelölés nyomtatása 

Csak dokumentáció nyomtatásakor érhető el ez a lehetőség. Bekapcsolása esetén csak a dokumentáció-

szerkesztőben kijelölt dokumentációs elemeket nyomtatja a program, míg kikapcsolt állapot esetén az egész 

dokumentációt. 

Table of contents 

A tartalomjegyzék nyomtatása is ki/bekapcsolható. 

Táblázatoszlopok magyarázatai 

Bekapcsolásakor minden táblázat végén megjelenik az oszlop fejlécek összefoglaló magyarázata.  

  

3.1.11. Nyomtatás fájlból 

 A fájlba nyomtatott ill. fájlban összefűzött dokumentáció az alábbi dialógusablakból nyomtatható ki. 
  

 

 
  

 Mód van több fájl egyszerre történő kinyomtatására is. A kinyomtatás sorrendjét a nyilak segítségével 

megválaszthatjuk, illetve az egérrel a fájlneveket új helyükre húzhatjuk a listában. 
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3.1.12. Modelltár 

 
 

Információt kérhetünk a lemezen lévő modellekről, valamint fájlműveleteket (másolás, átnevezés, törlés) 

végezhetünk rajtuk. A képernyőn megjelenő két ablakban az aktuális mappák külön-külön beállíthatók. A kijelölt 

fájlok az egyik mappából a másikba átmásolhatók. A kurzor mozgatásával bármely modell nevére rámutathatunk, 

és a „betöltés” ikonra kattintva betölthetjük. 

 
 

  

 

 
 

 

 
Új mappa 

Új mappa létrehozása adott névvel. 

 
Másol 

A kijelölt modell(-ek) másolása adott könyvtárba. Kérhető az eredményfájlok másolása is. 

 
Átnevez 

A kijelölt modell(-ek) átnevezése, vagy modell(-ek) mozgatása más könyvtárba. 

 
Töröl 

A kijelölt modell(-ek) törlése. Kérhető a modellhez tartozó mindkét fájl, vagy csak az eredményfájl törlése. 

 
Betölt 

A kijelölt modell betöltése. 
  

 Az AxisVM modell fájlokat  ábra jelöli. Amennyiben a modell fájlhoz eredmény is tartozik, annak a jobb alsó 

sarka kék    .  

 Megtekintés 

Az aktuális modell hálózati rajzának megjelenítése, annak dimenzióitól függően elölnézeti, felülnézeti vagy 
perspektív ábrázolási móddal. Az ábra mellett megjelennek a modell adatai is. 

 Bezárás 

Kilépés a modelltárból. 

aktuális modell  

aktuális mappa meghajtó beállítása 
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3.1.13. Anyagtár 

 
 

 

 
  

 Az anyagtár a Fájl/Anyagtár menüből vagy a táblázatkezelőn keresztül érhető el. Ezenkívül több 

dialógusablakban segíti a gyors anyagdefiniálást.  

Lásd... 4.9.8 Vonalelemek és 4.9.21 Építész modellből statikai váz generálása 

A táblázatkezelő részletes leírása a 2.9 fejezetben található. 

 Az anyag adatbázis a statikusi gyakorlatban előforduló anyagok jellemzőit tartalmazza az MSz, Eurocode, 

Eurocode (német), DIN-1045 (német), DIN-1045-1 (német), NEN (holland), SIA-162 (svájci), STAS (román) és 

olasz szabványok szerint. A felhasználó igénye szerint módosíthatja, bővítheti az anyagtárat.  

Több azonos nevű anyag megadása esetén az új anyag anyagnév_sorszám néven kerül be a táblázatba. Az itt 

szereplő anyagok bármely modellhez felhasználhatók. 
  

 Az anyagtárban történő módosításnak nincs hatása azokra a modellekre, ahol ezt az anyagtípust már használtuk. 

  

   [Ctrl+Ins], 
Új anyag megadása 
Anyagjellemzők 
módosítása 
 

 

Új anyag megadása esetén, vagy létező anyagtáblázat valamely közvetlenül nem szerkeszthető oszlopára (pl. 

nemzeti szabvány, típus) kattintva egy dialógusablak jelenik meg, ahol az anyag valamennyi jellemzőjét, 

számítási és tervezési paraméterét megadhatjuk, módosíthatjuk.  

A jellemzőket tartalmazó mezők közvetlenül is szerkeszthetők a táblázatban.  

Amennyiben még nem rendelt textúrát az anyaghoz, akkor a mintanégyzetre kattintva érheti el a textúra válasz-

tékot.  

Részletesen lásd... 2.16.4 Ábrázolási mód 
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Anyagjellemzők Az anyagok alábbi jellemzőit tartalmazza az adatbázis:  

 anyag neve,  

 anyag típusa:  acél, beton, fa, alumínium, téglafal, egyéb, 

 aktuális szabvány 

 nemzeti- és anyagszabvány, 

 anyag ill. kontúrvonal színe, 

 anyag textúrája a látványterven 
  

 
Az ikonra kattintva a Betöltés anyagtárból dialógusablak jelenik meg.  

Lineáris 
számítási paraméterek Az anyagmodell lehet izotróp vagy ortotróp tulajdonságú. 

 Ex [kN/cm2] Rugalmassági modulus a lokális x irányban 

 Ey [kN/cm2] Rugalmassági modulus a lokális y irányban 

  - Poisson- tényező 

 T [1/C] Hőtágulási együttható 

  [kg/m3] Sűrűség 
 

 Fa anyag esetén: 

𝜌 légszáraz (12% nedvesség) testsűrűség, E hajlítás vizsgálatokból származó rugalmassági modulus. A lassú 

alakváltozás nincs figyelembe véve. 
  

 A további anyagjellemzők számítása 
  

 

𝐸𝑧 = max{𝐸𝑥, 𝐸𝑦} ;    𝜈𝑖𝑗 = {
 𝜈    if  𝐸𝑖 ≥ 𝐸𝑗

𝜈
𝐸𝑖
𝐸𝑗
 if  𝐸𝑖 < 𝐸𝑗

 ;    𝐺𝑖𝑗 =
𝐸𝑖𝐸𝑗

𝐸𝑖 + 𝐸𝑗 + 2𝜈𝑖𝑗𝐸𝑗
 

where 𝑖𝑗 = {𝑥𝑦, 𝑥𝑧, 𝑦𝑧} 
  

Nemlineáris számítási 
paraméterek 

Paraméterek alapján 

 E [kN/cm2] Rugalmassági modulus a nemlineáris számításhoz (a - diagram első szakaszának 

meredeksége) 

 
ET [kN/cm2] A - diagram befejező szakaszának meredeksége 

 
σy [kN/cm2] Folyáshatár 

  

 Függvény alapján 
  

 
Szigma-epszilon 

diagram-szerkesztő 
 

Az ikontábla elemei nagyrészt 

megegyeznek a  4.10.28 

Dinamikus terhelések (Idő 

történet vizsgálathoz) – DYN 

modul fejezetben a függvények 

megadásánál leírtakkal. 

 
  

Szimmetrikus függvény  A függvény pozitív részét megadva a negatív rész is automatikusan generálódik. 
  

Anyag viselkedési  
jellemzők 

A programban alkalmazott anyagmodell csak a kicsiny alakváltozások tartományában érvényes. 

 Rugalmas  Nemlineárisan rugalmas anyagviselkedés. Az anyag állapotát leíró pont a teher növekedésekor 

és csökkenésekor is a - függvényen mozog. Nincs maradó alakváltozás. 

 Képlékeny Képlékeny anyagviselkedés. Növekvő teher esetén az anyag állapotát leíró pont a - függvény 

mentén, csökkenő teher esetén pedig a diagram kezdeti szakaszával párhuzamosan mozog. 
  

Merevség Kezdeti 
merevség  

A program a globális merevségi mátrix összeállításához az anyagilag lineáris kezdeti merevségi 

mátrixot használja. 

 Érintő 
merevség 

A program a globális merevségi mátrix összeállításához az anyagilag nemlineáris érintő 

merevségi mátrixot használja. 
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Alakváltozási 
keményedés 

A képlékeny alakváltozási keményedés típusa a folyási felület változásának jellege szerint lehet: 

(a) Izotróp: 1 , (b) Kinematikai: 0  

 
  

Méretezési 
paraméterek 

A paraméterezés a kiválasztott szabvány és anyagtípus együttes függvénye:  

 

acél 
EC, 

DIN 1045-1, 
SIA 26x, 

Olasz 

 

acél 

fy folyáshatár 

fu szakítószilárdság 

 fy* folyáshatár (40mm <t< 100mm) 

 fu* szakítószilárdság  

(40mm <t< 100mm) 

 

NEN acél 

fyd folyáshatár 

fyt szakítószilárdság 

 fyd*  folyáshatár (40mm <t< 100mm) 

 fyt* szakítószilárdság  

(40mm <t< 100mm) 

 

STAS acél 

Rc 
határfeszültség 

R 
szakítószilárdság 

 

MSz acél 

σH határfeszültség 

 σpH határfeszültség palástnyomásra 

 Ry szakítószilárdság 

beton 

EC, 

Olasz 

 

beton 

fck nyomószilárdság karakterisztikus értéke  

 γc biztonsági tényező 

 αcc nyomószilárdság-csökkentő tényező 

 Φt kúszási tényező 

 

DIN 1045-1 beton 

fck nyomószilárdság karakterisztikus értéke 

 fck, cube kocka nyomószilárdság karakterisztikus értéke 

 γc biztonsági tényező 

 α nyomószilárdság-csökkentő tényező 

 Φt kúszási tényező 

 

SIA 26x beton 

fck nyomószilárdság karakterisztikus értéke 

 γc biztonsági tényező 

 Φt kúszási tényező 

  
NEN beton 

fck’ nyomószilárdság karakterisztikus értéke 

 Φ kúszási tényező 

 

STAS beton 

Rck nyomási határfeszültség 

 Rbi húzási határfeszültség 

 Φ kúszási tényező 

  
MSz beton 

σbH nyomási határfeszültség 

 σhH húzási határfeszültség 

  

 1

A

B

O

A

B

(a)C

(b)C

(a)C

(b)C
A

A

B

B

A

2O 
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fa 

EC fa 

fm,k hajlítási szilárdság 

 ft,0,k száliránnyal párhuzamos húzószilárdság karakterisztikus értéke 

 ft,90,k szálirányra merőleges húzószilárdság  

karakterisztikus értéke 

 fc,0,k száliránnyal párhuzamos nyomószilárdság karakterisztikus értéke 

 fc,90,k,y szálirányra merőleges nyomószilárdság  

karakterisztikus értéke y irányban 

(Tömör fák és Glulam esetén fc,90,k,y  = fc,90,k,z  = fc,90,k) 

 fc,90,k,z szálirányra merőleges nyomószilárdság  

karakterisztikus értéke z irányban 

(Tömör fák és Glulam esetén fc,90,k,y  = fc,90,k,z  = fc,90,k) 

 fv,k,y y tengely irányú nyírási szilárdság 

karakterisztikus értéke 

(Tömör fák és Glulam esetén fv,k,y  = fv,k,z  = fv,k) 

 fv,k,z z tengely irányú nyírási szilárdság 

karakterisztikus értéke 

(Tömör fák és Glulam esetén fv,k,y  = fv,k,z  = fv,k) 
 

 E0,mean Száliránnyal párhuzamos rugalmassági modulus átlagértéke 

 E90,mean Szálirányra merőleges rugalmassági modulus átlagértéke 

fa E 0.05 Száliránnyal párhuzamos rugalmassági modulus  
5%-os küszöbértéke  

 Gmean Nyírási modulus átlagértéke 

 ρk Sűrűség karakterisztikus értéke 

 ρmean Sűrűség átlagértéke 

 γM Az anyag biztonsági tényezője 

 s Mérethatás tényező (LVL anyaghoz) 

téglafal 

EC téglafal 

fb Falazóelem nyomószilárdsága 

 fk Falazat nyomószilárdsága 

 fvk0 A kezdeti nyírószilárdság karakterisztikus értéke 

 
fxk1 

Hajlítószilárdság karakterisztikus értéke a fekvőhézaggal párhuzamos 

tönkremenetel esetén 

 
fxk2 

Hajlítószilárdság karakterisztikus értéke a fekvőhézagra merőleges 
tönkremenetel esetén 

     

3.1.14. Szelvénytár 

 

A programrendszerhez kapcsolódik egy acél szelvény és egy beton keresztmetszet adatbázis, mely a 

táblázatkezelőn keresztül érhető el. 

Az adatbázisban megtalálhatóak az MSz, Euronorm és más szabványok acélszelvényei is. 
  

 A Táblázatkezelő használatát lásd részletesen... 2.9 Táblázatok 
  

Új táblázat Új táblázatot hozhatunk létre a Fájl / Új szelvénytáblázat paranccsal. 

Meg kell adni a szelvénytáblázat nevét valamint hivatkozási nevét és típusát. A fájl az AxisVM program 

könyvtárban fájlnév.sec kiterjesztéssel néven kerül tárolásra. 
  

 Módosítható az aktív szelvénytáblázat hivatkozási neve és a szelvény típusa, vagy törölhető az adatbázisból. 
  

 

 
  



120  

 

  

 A visszaállít (Undo) funkció az adatbázison végzett módosításokra nem működik.  

  

Szelvényazonosító Minden új szelvényhez egy azonosító nevet rendelünk. 
 

 Név  

 Gyártási mód Hengerelt, hajlított, hegesztett, egyéb 

 Alak I, U, L, Cső, Kör, Téglalap, C, Z, S, J, T, Zárt, egyéb 
  

Keresztmetszeti 
jellemzők 

Táblázatos adat megadása esetén az elemekhez tartozó valamennyi keresztmetszeti jellemzőt meg kell adni. 

  

h z lokális tengelyirányú kiterjedés (méret) 
b y lokális tengelyirányú kiterjedés (méret) 

tw Gerincvastagság 
tf Övvastagság 

tf y lokális tengelyirányú kiterjedés (méret) 
Ax x lokális tengelyirányú felület 
Ay y irányú nyírási felület  

Az z irányú nyírási felület  
Ix x lokális tengelyirányú inercia (csavaró) 

Iy y lokális tengelyirányú inercia (hajlító) 
Iz z lokális tengelyirányú inercia (hajlító) 

Iyz centrifugális inercia 

I1, I2 Főinercia 1-es ill. 2-es tengelyre 
Iω torzulási inercia (I szelvények esetén acéltervezéshez felhasznált érték) 

W1, el,t Rugalmas keresztmetszeti modulus 
W1, el,b Rugalmas keresztmetszeti modulus 

W2,el,t Rugalmas keresztmetszeti modulus 
W2,el,b Rugalmas keresztmetszeti modulus 
W1,pl Plasztikus keresztmetszeti modulus 

W2,pl Plasztikus keresztmetszeti modulus 
iy, iz Inerciasugár y és z tengelyre 

Hy, Hz A keresztmetszet befoglaló mérete y, z irányban 
yG, zG  a súlypont y, z lokális tengelyirányú pozíciója a keresztmetszet befoglaló tégla-

lapjának bal alsó sarkához viszonyítva 

ys,zs Nyírási középpont relatív koordinátái a súlyponttól mérve 
r1, r2, r3 Lekerekítő sugár/sugarak 
Fp. feszültségpontok 

  

Szelvény megadása, 
módosítása, törlése 

A táblázatban grafikusan és numerikusan tetszőleges számú szelvény megadható, módosítható, törölhető. A 

szelvény táblázatok dBase formátumú fájlokból vagy a vágólapon keresztül feltölthetők. A Táblázatkezelőn belül 

a szelvényadatokat a grafikus információkkal együtt másolhatjuk egyik táblázatból a másikba. Más 

alkalmazásokba a vágólapon keresztül a numerikus szelvényadatok vihetők csak át.  

Új szelvényt bármely szelvénytáblázathoz hozzáadhatunk. Kérjünk új adatsort (Szerkesztés / Új adatsor) vagy 

[Ctrl+Ins] vagy az eszköztár [+] gombja), és adjuk meg sorra a paraméterek értékét. Új szelvényt a 

szelvényszerkesztővel is definiálhatunk (Szerkesztés/Új szelvény grafikus megadása, [Ctrl+G]). 

A szelvényszerkesztőben létező szelvény módosítására is van mód, ha van hozzá grafikus információ 

(Szerkesztés/Szelvény grafikus módosítása, [Ctrl+M]). 

A szelvénytáblázatban egy típusszelvény valamelyik méretét megváltoztatva a program automatikusan 

újraszámítja az összes paramétert valamint módosítja a szelvény rajzát. 

Szelvény törlése történhet a törlés ikon segítségével vagy a [Ctrl+Del] billentyűkombináció használatával. 

 Grafikus szelvényszerkesztő használatát lásd bővebben 3.1.14.1 fejezetben. 

Szelvények  
  

 A keresztmetszeti adatok számításakor valamint a szelvénypoligon ábrázolásakor a program a lekerekítő 

sugarakat (r1, r2, r3) is figyelembe veszi. A lekerekítő sugarak, magasság, szélesség, falvastagságok és átmérő 

adatok értelmezése az egyes szelvénytípusok esetén a szelvényszerkesztő parametrikus megadás 

dialógusablakainak ábráin láthatók. 
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Acél szelvények A szelvénytárban szelvénytípusok nagy választéka található, ezek közül néhány 

jellemző típus látható a táblázatban:   
  

  
Melegen hengerelt, párhuzamos övű  

I szelvény 
Melegen hengerelt, lejtős övű  

I szelvény 

 

 
Melegen hengerelt T szelvény Melegen hengerelt szögacél 

  
Melegen hengerelt, párhuzamos övű U szelvény Melegen hengerelt, lejtős övű  

U szelvény 

  
Hidegen hajlított körszelvény Hidegen hajlított illetve melegen hengerelt (RHS) 

zártszelvények 

 
 

Dunaújvárosi hidegen hajlított  
J szelvény 

Dunaújvárosi hidegen hajlított szögacél 
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Dunaújvárosi hidegen hajlított  

U szelvény 
Dunaújvárosi hidegen hajlított 

C szelvény 
  

  
Dunaújvárosi hidegen hajlított  

Z szelvény 
Dunaújvárosi hidegen hajlított  

S szelvény 

  
Hidegen hajlított LINDAB C szelvény Hidegen hajlított LINDAB Z szelvény 

  

Beton szelvények A leggyakrabban alkalmazott téglalap és kör keresztmetszetek szerepelnek az adatbázisban. 

20x20-tól a 80x80 cm-es szelvényekig 2 cm és 5 cm-es lépcsőkben.  
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3.1.14.1.  Grafikus szelvényszerkesztő 

  

 

A grafikus szelvényszerkesztő lehetővé teszi, hogy tetszőleges szelvényeket rajzoljunk meg A szabványos 

szelvénytípusokat (pl. I, T, U, L, Zárt, Téglalap) paraméterekkel is definiálhatjuk.  
  

 A Grafikus szelvényszerkesztő funkció a Szelvénytár ikonsorából illetve az Elemek / Vonalelemek megadásánál 

közvetlenül érhető el (rácsrúdelem, rúdelem, bordaelem definiálása). Lásd... 4.9.8 Vonalelemek. ArchiCAD 

modell statikai vázának generálásakor is megkönnyíti az adatmegadást (oszlop, gerenda szelvény megadása).  

Lásd... 4.9.21 Építész modellből statikai váz generálása 
  

Szerkesztő-billentyűk Használatuk megegyezik a 2.5 Billentyűzet és egérkezelés, kurzor fejezetben leírtakkal. 
  

Ikonmenü A legfontosabb műveletek a menüsorba kiemelt ikonokkal érhetők el. 
  

 

A megszerkesztett szelvény kinyomtatható. Lásd... 3.1.10.Nyomtatás 

 

 

A megszerkesztett szelvény elmenthető a képtárba. 

Lásd... 3.2.11 Ábra mentése képtárba  

   

Az utoljára végrehajtott művelet visszavonása (Vissza)  illetve a Vissza parancs visszavonása. 

 

 

A szelvényszerkesztőben látható ábrát a Vágólapra másolja. 

 

Szelvénytárból 

 

Szelvény betöltés szelvénytárból. Vastag illetve vékonyfalú szelvény választható ki, attól függően, hogy melyik 

definiálása közben nyitottuk meg a szelvénytárat. 
 

  

DXF fájlból 

 

Vastag falú szelvények esetén a szelvény kontúrja betölthető DXF fájlból. 

  

Feszültségpontok  

 

A keresztmetszeten feszültségszámítási pontokat jelölhetünk ki. A keresztmetszet súlypontja automatikusan 

felvételre kerül, ezt nem kell külön megadni. A megadható pontok száma maximum 8. A mozgatás funkciónál a 

feszültségpontok a keresztmetszettel együtt elmozgathatók. 

Vékonyfalú szelvény esetén a nyírófeszültségek csak a középvonal mentén értelmezettek, ezért értékük a 

levetített pontban lesz kiszámítva. Ha a feszültségpont több szakasz csatlakozásánál (sarokban) helyezkedik el, a 

levetítés mindkét szakaszra megtörténik, és a kedvezőtlenebb érték kerül kiszámításra. A program a levetített 

pontokat is megjeleníti. 
 

 A feszültségszámítást a program csak az itt előírt feszültségpontokban végzi el. Ha nem adunk meg feszültségpontot, 
akkor feszültség csak a súlypontban lesz meghatározva, azaz a hajlításból keletkező feszültség figyelmen kívül marad. 

  

Ikontábla A leggyakrabban használt szerkesztési és beállítási lehetőségek (kijelölés, nagyítás-kicsinyítés, teljes ábra, nézet 

vissza és újra, geometriai transzformációk, kótázás, szerviz beállítások) a baloldali ikontáblán találhatók. Az 

ikonok átrendezése a 2.16 Ikontábla fejezetben leírtak szerint történhet. Különbség, hogy az alsó, felső 

menüsorra ráhúzható az ikontábla, de oda nem illeszthető (nem dokkolható). 
  

 

 
  

Geometriai 
transzformációk 

 

  

Az AxisVM főablakában található valamennyi geometriai transzformáció (eltolás, forgatás, tükrözés, skálázás) 

használható, azzal a különbséggel, hogy minden művelet a szelvényszerkesztő y-z síkjában zajlik. 

  

Kótázás 

 

 
 

A paletta felső eszköztáráról választhatjuk ki valamelyik, a szelvényszerkesztőben alkalmazható kótatípust. 

Ezek lehetnek vetületi és hossz méretvonalak, szögkóták illetve íves szakaszoknál sugár és ívhossz kóták. 
 Az alsó eszköztáron találjuk a kótázás finombeállításait és a félautomata méretvonal opciót. Ennek 

bekapcsolásával a méretezendő szakasz két végpontja között elhelyezkedő valamennyi közbeeső szakaszt 

egyszerre méretezhetjük. 
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A szelvényszerkesztőből közvetlenül elérhető szervíz 

ablakban a kényszerek szögét és a szerkesztési 

pontosságot az Ikontábla /Szervíz funkcióknál leírtaknak 

megfelelően lehet beállítani. Lásd… 

Szervíz/szerkesztés. 
 

Automatikus ütközésvizsgálat esetén a szelvény elhe-

lyezésekor/mozgatásakor piros kerettel jelzi, ha a 

mozgatott szelvény a szerkesztési területen lévő másik 

szelvénnyel érintkezik vagy átfedésbe kerül. 
 

Automatikus újraszámítás esetén bármilyen módosítást 

követően a szelvény paramétereit azonnal újraszámolja. 

  

Szelvények definiálása A szelvényszerkesztőben megkülönböztetünk vékonyfalú és vastagfalú vagy tömör szelvényeket.  

Egy összetett szelvény csak azonos anyagú alkotóelemekből állhat. Az alkotóelemek lehetnek kör, téglalap, 

gyűrű, poligon és szelvénytári elemek. Az alkotóelemek elhelyezése után a program meghatározza a kereszt-

metszeti jellemzőket és a főirányokat. A szelvény alkotóelemeit mozgatni, másolni, forgatni, tükrözni lehet. A 

szelvényszerkesztő ablak lezárása után az új szelvény megadott névvel a táblázatban eltárolható. 
  

Vékony falú 
szelvények 

 

 

  
  

Bázis-pont Egy új alkotóelem a bázispontja segítségével helyezhető el. Az alkotóelem bázispontját egy piros kör jelöli. Az 

elem valamely pontjára kattintva a bázispont áthelyezhető.  
  

 Szabványos keresztmetszet megadása paraméteresen is történhet. 

A dialógusablakban a következő paramétereket kell megadni: 
  

Gyártási eljárás Három lehetőségből választhatunk (hengerelt, hajlított, hegesztett). 
  

Méretek A keresztmetszet típusától függő adatok (magasság, szélesség, falvastagságok, lekerekítő sugár, átmérő). 
  

Elfordulás Egy  szög megadásával írható elő az elfordulás. Alapértelmezése 0. 

  

keresztmetszeti 
jellemzők 

szerkesztő 
munkafelület 
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Téglalap 

 

 

 

 

Téglalap definiálása a b, v,  para-

méterekkel. 

A megadásnál a b > v feltételnek 

teljesülnie kell. 

  

I szelvény 

, 

Kiékelt I szelvény 

 
 

 

Az I és a kiékelt I szelvény definiálása 

magasság(ok), szélesség(ek), öv és 

gerincvastagság(ok) illetve lekerekítő 

sugár megadásával. 

  

Asszimetrikus  
I szelvény 

 
 

 

Asszimetrikus I szelvény defini-álása 

magasság, szélesség(ek), öv és gerinc-

vastagság(ok) illetve lekerekítő sugár 

megadásával. 

  

  

Körgyűrű 

 

Gyűrű definiálása a D (külső átmérő) és v (falvastagság) paraméterekkel. Ebben az esetben a program a gyűrű 

középvonalát automatikusan zárt tartományként kezeli, melyet szaggatott vonallal megjelenít. 

  

Egyéb szelvények 

   

   

Valamennyi szelvény definiálása magasság, szélesség, falvastagságok és hengerelt vagy hajlított szelvények 

esetén a lekerekítő sugár megadásával történik. 
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Kettős 

szelvénytípusok 

   

Az alapszelvény megadható paraméterekkel (szélesség, magasság, öv és gerincvastagság) vagy kiválasztható a 

szelvény adatbázisból.  

Definiáláskor a következő, egyedi adatok adhatók meg : 

szelvények távolsága  : a paraméter 

elhelyezkedés   : szemben vagy háttal (2U szelvény ) 
  

Körív szelvény 

 

 

 

Körív szelvény definiálása az átmérő (d), a 

középponti szög (α) és a falvastagság meg-

adásával. 

  

Poligon 

 

V vastagságú tetszőleges poligon definiálása. A szerkesztést az [Esc] vagy  jobb gombjának lenyomásával 

vagy a poligon bezárásával lehet befejezni.  

 Definiálás előtt kiválasztható hogy rajzoláskor az alkotólemez baloldala, tengelye vagy jobb oldala legyen a 

vezérvonal. A lemez vastagsága és a lekerekítő sugár értéke (R paraméter) is megadható. 
  

Falvastagság 
módosítása 

 

Vékonyfalú szelvényeknél a kijelölt szakaszok vastagságát módosíthatjuk. Típusszelvény esetén a falvastagságot 

a szelvény-paraméterek változtatásával kell módosítani. 

  

Törlés A [Del] gombot lenyomva megjelenik a kijelölő-paletta. A kijelölő-paletta lezárása után a kijelölt elemek vagy 

feszültségpontok törlődnek. 
  

Feszültségpont Törli a kijelölt feszültségpontokat.  
  

 A súlypontban lévő feszültségpont nem törölhető. 

  

Vastag falú szelvények 

 
  

Téglalap  

 

 

Téglalap elem definiálása a b (szélesség) és a h (magasság) paraméterekkel. 

  

Lekerekített téglalap 

 

 

Lekerekített téglalap definiálása a b (szélesség), a h (magasság) és az r1, r2 

(lekerekítési sugarak) paraméterekkel. 
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Vastag falú téglalap 

 

 

Vastag falú téglalap zártszelvény definiálása a b (szélesség), a h (magasság) és az v1, 

v2 (falvastagságok) paraméterekkel 

  

I keresztmetszet 

 

 

I alakú keresztmetszet definiálása az a1, a2, a3, b1, b2, b3 paraméterekkel.  

 

Az (a1, a3), (b1, b3) paraméterek közül egy-egy 0 értékűre is felvehető, így  

T, U, L keresztmetszetek is létrehozhatók. 

  

I hídszelvény 

 

 

I hídszelvény definiálása a bw (övszélesség) bt, bb (szélességek),  

a h (szelvénymagasság) ht, hth, hb, hbh (magasságok) paraméterekkel. 

  

TV hídszelvény 

 

 

TV hídszelvény definiálása a bw, bb, bt (szélességek), a h (szelvénymagasság) és a ht, 

(övmagasság) paraméterekkel. 

  

T hídszelvény 

 
 

 

T hídszelvény definiálása a bw, bt (szélességek), a h (szelvénymagasság) és a  

ht , hth (magasságok) paraméterekkel. 

  

 

 

Vastag falú csőszelvény definiálása a D (külső átmérő) és a v (falvastagság) 

paraméterekkel. 

  

Kör, félkör 

  

 

Körelem és félkör elem definiálása a d (átmérő) 

paraméterrel. 
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Szimmetrikus trapéz 

 

Szimmetrikus trapéz szelvény definiálása a bt, bb (alsó és felső szélességek) valamint a 

h (szelvénymagasság) paraméterekkel. 

  

Poligon 

 

Komplex poligonnal határolt keresztmetszet megadása. A poligonszerkesztés az [Esc] vagy  jobbgomb 

lenyomásával vagy a poligon zárásával befejezhető. Szerkesztés közben a következő paletta jelenik meg: 

  

 

  
  

 

 

Vonal 

 

Érintő 

 

Csatlakozó ív középponttal 

 

Csatlakozó ív 3 ponttal 

 

Érintő ív 

 

Ív rajzolás adott érintőhöz 

  

Csomópont beszúrása 

 

Új csomópont helyezhető el a szelvény kontúrján. Ezt egérrel elmozdítva a szelvény alakja változtatható. 

  

Kontúr 

 

A Kontúr kapcsoló bekapcsolt állapotában szelvény kontúr definiálható. Kikapcsolása esetén a Lyuk kapcsoló 

válik aktívvá. 

  

Lyuk 

 

A lyuk kapcsoló aktiválásával a keresztmetszetbe téglalap, kör és tetszőleges zárt poligon alakú lyukat 

illeszthetünk.  

   

Törlés A [Del] gombot lenyomva megjelenik a kijelölő-paletta. A kijelölő- paletta lezárása után a kijelölt elemek vagy 

feszültségpontok törlődnek. 
  

Elem Törli a kijelölt elemeket.  
  

Feszültségpontok Törli a kijelölt feszültségpontokat.  
  

 A súlypontban lévő feszültségpont nem törölhető. 

Számítás Az alábbi keresztmetszeti jellemzőket számítja a program: 
  

 Ax, Iy, Iz, Iyz paraméterek integrálással, Ay, Az, Ix, I, y, z, yz, 1, 2, A1, A2 paraméterek végeselem 

módszerrel kerülnek meghatározásra. 

 Két vagy több önálló részből álló keresztmetszet esetén Ay, Az, y, z, yz, 1, 2, A1, A2 nem kerülnek meghatározásra. 

  

 Ax x lokális tengelyirányú felület 

 Ay y lokális tengelyirányú nyírási felület 

 Az z lokális tengelyirányú nyírási felület 

 Ix x lokális tengelyirányú inercia (csavaró) 

 Iy y lokális tengelyirányú inercia (hajlító) 

 Iz z lokális tengelyirányú inercia (hajlító) 

 Iyz Centrifugális inercia 

 I1 (*) Főinercia 1-es tengelyre 

 I2 (*) Főinercia 2-es tengelyre 

 α 1-es tengely hajlásszöge az y tengelytől mérve 

 I Torzulási inercia (acéltervezéshez felhasznált érték) 
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 y y lokális tengelyirányú nyírási keresztmetszeti tényező 

 z z lokális tengelyirányú nyírási keresztmetszeti tényező 

 yz yz tengelykereszthez tartozó nyírási keresztmetszeti tényező 

 1 1-es tengelyirányú nyírási keresztmetszeti tényező 

 2 2-es tengelyirányú nyírási keresztmetszeti tényező 

 A1 1-es tengelyirányú nyírási felület 

 A2 2-es tengelyirányú nyírási felület 

 W1,el,felső (*) Rugalmas keresztmetszeti modulus 

 W1,el,alsó  (*) Rugalmas keresztmetszeti modulus 

 W2,el,felső  (*) Rugalmas keresztmetszeti modulus 

 W2,el,alsó  (*) Rugalmas keresztmetszeti modulus 

 W1,pl  (*) Plasztikus keresztmetszeti modulus (**) 

 W2,pl  (*) Plasztikus keresztmetszeti modulus (**) 

 i1 Inerciasugár 1-es tengelyre 

 i2 Inerciasugár 2-es tengelyre 

 yG  A súlypontnak y lokális tengelyirányú pozíciója  

 zG  A súlypontnak z lokális tengelyirányú pozíciója  

 ys,zs Nyírási középpont relatív koordinátái a súlyponttól mérve 

 Po Külső kerület (kontúrok) 

 Pi Belső kerület (lyukak) 
   

 (*) Ha az 1-es, 2-es főirányok egybeesnek a lokális y, z koordinátatengelyekkel, akkor a fenti 

értékek y, z indexszel kerülnek megjelenítésre. 
   

 (**) A plasztikus keresztmetszeti modulusok számításáról bővebben: Mérnöki kézikönyv, 2. kötet, 

249. oldal 
  

Főinerciák 

 

𝐼1 =
𝐼𝑥 + 𝐼𝑦

2
+ √(

𝐼𝑥 − 𝐼𝑦

2
)
2

+ 𝐼𝑥𝑦
2  

𝐼2 =
𝐼𝑦 + 𝐼𝑧

2
+ √(

𝐼𝑦 − 𝐼𝑧

2
)
2

+ 𝐼𝑦𝑧
2  

tg(2𝛼 ) =
2𝐼𝑦𝑧

𝐼𝑦 − 𝐼𝑧
 

−90° < 𝛼 ≤ +90°,  
a keresztmetszet lokális y tengelyéhez viszonyítva. 

 
Keresztmetszeti 

modulusok 𝑊1,𝑒𝑙,𝑓𝑒𝑙𝑠ő =
𝐼1

𝑒2,𝑚𝑎𝑥
 𝑊2,𝑒𝑙,𝑓𝑒𝑙𝑠ő =

𝐼2
𝑒1,𝑚𝑎𝑥

 

  

 
𝑊1,𝑒𝑙,𝑎𝑙𝑠ó =

𝐼1
𝑒2,𝑚𝑖𝑛

 𝑊2,𝑒𝑙,𝑎𝑙𝑠ó =
𝐼2

𝑒1,𝑚𝑖𝑛
 

  

Nyírási alakváltozások 𝐴𝑦 ≠ 0 és/vagy 𝐴𝑧 ≠ 0 nyírási felületek által a nyírási alakváltozások is figyelembe vehetők bordaelemeknél. 
  

 𝐴𝑦 = 𝐴𝑥/𝜌𝑦     𝐴𝑧 = 𝐴𝑥/𝜌𝑧       ahol 𝜌 a nyírási keresztmetszeti tényező 
  

3.1.15. Kilépés 

  

   [Ctrl]+[Q] Kilépés a programból. 
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3.2. Szerkesztés 

  

 

 

3.2.1. Vissza 

        [Ctrl]+[Z] 
 

 
 

Visszaállítja az utolsó parancs előtti állapotot (undo). A visszaállítható lépések száma beállítható a főmenü 

Beállítások / Alapbeállítások /Adatbiztonság / Visszaállítás menüpontjában (maximum 99). 

A legördülő listában, ami az elvégzett műveletek időpontját is tárolja, kijelölhetjük, meddig lépjünk vissza. 
  

3.2.2. Újra 

 
[Shift]+[Ctrl]+[Z]  

Hatástalanítja a Vissza parancsot (redo).  

A legördülő listában, ami a visszavont műveletek időpontját is tárolja, kijelölhetjük, meddig lépjünk előre. 
  

3.2.3. Mindent kijelöl 

       [Ctrl]+[A] 

Lásd részletesen... 2.16.1 Kijelölés 

  

3.2.4. Előző kijelölés visszaállítása 

 
[Shift]+[Ctrl]+[R] 

Előző parancsnál alkalmazott kijelölés újrahívása. 

  

3.2.5. Másolás 

     [Ctrl ]+[C] 

Másoláskor a kijelölt szerkezetrészt vágólapra helyezi. Ha nincs semmi kijelölve, de vannak bekapcsolt részletek, 

akkor a bekapcsolt részletek kerülnek a vágólapra. Kijelölés és bekapcsolt részletek hiánya esetén a teljes modell 

kerül a vágólapra. A modellel együtt az aktív ablakban látható kép grafikaként is a vágólapra kerül (mint a 

korábbi verziókban), de ez a funkció kikapcsolható. 



Felhasználói kézikönyv  v13r3 8. kiadás 131   

 

3.2.6. Beillesztés 

       [Ctrl ]+[V] 

Beilleszti a másoláskor vágólapra helyezett szerkezetrészt. A Másolás/Beillesztés funkciók részletes leírása a 

következő Másolás/beillesztés beállításai fejezetben található. 

  

3.2.7. Másolás/beillesztés beállításai 

 A Másolás/beillesztés beállításai dialógusablak a Szerkesztés menüből érhető el. 
  

Másolási beállítások 
 

Ha vannak kijelölt elemek, azok másoláskor minden esetben felkerülnek a vágólapra. 

Tartományok, rudak, bordák, rácsrudak esetében az elemekhez kapcsolódó egyéb objektumok (támaszok, terhek, 

kóták, vasalási tartományok) is másolódnak. Ha ezek közül csak a kijelölteket szeretnénk vágólapra másolni, 

válasszuk a Kijelölt támaszok, Kijelölt terhek, Kijelölt kóták vagy Kijelölt vasalási tartományok opciókat. 
   

 

 

Az elemeken lévő terhekkel együtt másolódnak azok 

a teheresetek is, melyekbe a terhek tartoznak. Ha az 

összes teheresetet szeretnénk másolni, kapcsoljuk be 

az Összes tehereset másolása opciót. 

A modellben létrehozott tehercsoportokat és 

teherkombinációkat is másolhatjuk. 

Ha Az aktív ablak másolása rajzként opciót kijelöljük, 

akkor az aktív ablak grafikaként is felkerül a vágó-

lapra (mint a korábbi verziókban). 

 

 
  

Beillesztési beállítások 

 

 

Teheresetek: 
A vágólapról bemásolt szerkezethez tartozó teherese-

tek beillesztése a következőképpen szabályozható: 

Beillesztés új teheresetként: a vágólapon talált teherese-

tek új teheresetként kerülnek be a modellbe.  

Ha az Azonos nevű teheresetek összeolvasztása opciót 

bekapcsoljuk, és a modell tartalmaz  a vágólapon 

szereplő teheresettel egyező nevű teheresetet, a vágó-

lapon szereplő tehereset terhei az azonos nevű teher-

esetbe kerülnek.  

 
  

 Ezt a működést modellen belül végrehajtott másolás/beillesztés esetén tanácsos bekapcsolni, hogy ne hozzunk 

létre fölösleges tehereseteket. 

A teheresetek terheinek beolvasztása az aktuális teheresetbe: Ha ezt az opciót választjuk, a vágólapon szereplő 

teheresetek összes terhe az aktuális teheresetbe másolódik. 

 
Részletek:  

Másoláskor a vágólapra kerülnek azok az egyedi részletek is, melyek a kijelölt elemeket tartalmazzák. 

Beállíthatjuk, hogy a  vágólapról beillesztett szerkezetrész a meglévő bekapcsolt részletekbe kerüljön, vagy 

magával hozza az eredeti részleteket. Ez utóbbi esetben a beillesztett elemek az átvett részletekbe kerülnek. 
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Elhelyezés:  

A beillesztendő szerkezetrész pozícióját háromféleképpen szabályozhatjuk: 

Elhelyezés az eredeti pozícióba: a szerkezet oda kerül, ahol az eredeti modellben volt. 

Elhelyezés a relatív origónál / a szerkezet sarkánál fogva: Ezekben az esetekben kattintással jelölhetjük ki, hová 

kerüljön a vágólap tartalma. A kattintási pontra az egyik esetben az eredeti szerkezeten másoláskor beállított 

relatív origó kerül, a másikban a szerkezet egyik, automatikusan kiválasztott sarokpontja. 

  

3.2.8. Törlés 

             [Del] 

Kijelölt elemek törlése. Ha nem volt kijelölt elem, akkor megnyitja a kijelölő-palettát majd a törlés dialógust. 

  

 A törlés az alábbi lépésekben történhet: 

1. A [Shift] gomb lenyomva tartása mellett jelöljük ki a törlendő objektumokat. Kijelöléshez használhatjuk a 

kijelölő keretet vagy a kijelölő-palettát. 

2. Nyomjuk le a [Del] billentyűt. Amennyiben nincs még kijelölve egyetlen objektum sem, a kijelölő menü 

jelenik meg, ahol a már ismert módon (lásd... 2.16.1 Kijelölés) jelölhetjük ki a törlendő objektumokat. 

3. A megjelenő dialógusablakban kapcsoljuk be a törölni kívánt tulajdonságokat. 

4. OK gombbal zárjuk le a dialógusablakot. 

  

 

 

  
  

 Törlésnél az alábbiak közül választhatunk: 
  

Geometria Amennyiben a törölt geometriai elemhez már végeselem-jellemzők is hozzá voltak rendelve, és teher volt rá 

megadva, akkor mind a hozzá rendelt végeselemek, mind a terhek törlődnek.  

Elemek Amennyiben a törölt végeselemhez más elem is hozzá volt rendelve, (pl. lemezelemhez támasz vagy borda) vagy 

teher volt rá megadva, akkor mind a hozzá rendelt elemek, mind a terhek törlődnek.  

Referencia A törölt referenciákkal együtt megszűnnek azon végeselemek definíciói és terhei is, melyekhez a referenciák 

tartoztak. 

Terhek Törli a kijelölt terheléseket. 

Háló Törli a kijelölt tartományokról vagy vonalelemekről a hálót. 

Vasbetontervezés Megszünteti a kijelölt elemekhez rendelt vasalási paramétereket és törli az alapozási adatokat. 

Tervezési paraméterek Megszünteti a kijelölt elemekhez rendelt acéltervezési paramétereket 

Kóták Megszünteti a kijelölt kótákat, szövegdobozokat, eredményfeliratokat. 
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3.2.9. Táblázatkezelő 

             [F12] 

Lásd részletesen... 2.9  Táblázatok 

  

3.2.10. Dokumentáció-szerkesztő 

            [F10] 

Lásd részletesen... 2.10 Dokumentáció-szerkesztő 

  

3.2.11. Ábra mentése képtárba 

Ábra felvétele a 
képtárba 

               [F9] 

Ábrák mentése a programban több helyen lehetséges: a főablakban, a rúdelmozdulási és -igénybevételi 

diagramok, az acélméretezés diagramok, a nemlineáris eredmények diagramjának ablakában, a vasbetonoszlop-

ellenőrzés, a gerendavasalás és a csavarozott kapcsolat méretező ablakban. A képtárba mentéskor megadhatjuk a 

fájl nevét. A főablak osztott megjelenítése esetén választhatunk, hogy az teljes ablakot mentsük vagy csak az 

aktuális ablakot. 
  

 Az ábrák képtárba mentése helyett használhatjuk a Rajztárat is. A képtárba mentett ábrák képfájlokba kerülnek, míg 

Rajztárba mentett rajzok követik a modellen végzett változtatásokat. Lásd... 3.5.8 Rajztár 
  

Milyen formátumban 
mentsük le a képet? 

A bitmap formátumok (.BMP, .JPG) a rajz képpontjait tárolják, ezért nyomtatáskor kisebb felbontást 

nyújtanak, mint a metafájlok. A tömörített JPG kis minőségromlás árán mintegy harmincszor kisebb helyet 

foglal, mint a BMP. 

 A Windows metafájlok (.WMF, .EMF) a Windows rajzutasítások sorozatát tárolják, ezért minőségromlás 

nélkül skálázhatók és nyomtathatók. Látványterv vagy takartvonalas ábrázolás esetén azonban az OpenGL rajzok 

a metafájlban csak bitmapként tárolódnak. Nagyfelbontású látványterv- vagy takartvonalas ábra készítése az 

ablakok tartalmának közvetlen nyomtatásával lehetséges. 

 A lementett képek a program által a modellfájl könyvtára alatt létrehozott /Images_modellnév könyvtárba 

kerülnek és a dokumentációszerkesztő segítségével a dokumentációba beilleszthetők. Mivel a dokumentáció RTF 

fájlba mentésekor a bitmapként létrehozott képek csak csatolva kerülnek a fájlba (nem lesznek beszerkesztve), 

ezért a képtár tartalmát az RTF fájlhoz mellékelni kell. A csatoláskor az eredeti modellkönyvtár név 

(Images_modellnév) kerül bejegyzésre, ezért ezt módosítani nem szabad. 
  

3.2.12. Súlyelemzés 

              [F8] 

A teljes modell, a kijelölt elemek vagy a részletek súlyát lehet táblázatos formában megjeleníteni anyagok, 

szelvénytípusok illetve felülettípusok szerint. 

  
 

3.2.13. Szerkezeti elemek összeállítása 

 

Az AxisVM a vonalelemeket szerkezeti elemként kezeli, azaz a Háló fülön található Hálógenerálás vonalelemekre 

funkcióval végeselemekre felosztva a vonalelemek megmaradnak egyetlen elemnek. A Szerkezeti elemek 

megkeresése menüpontban mód van egymáshoz csatlakozó vonalelemek egyesítésére. A szerkezeti lánc ott szakad 

meg, ahol eltérés van a lokális rendszerek x vagy z irányaiban, az elemek anyaga, keresztmetszete vagy 

excentricitása eltérő, ahol a közös pontban csukló vagy tartomány pereme van. Az egyenes vonalaknak egy 

egyenesen, az íveseknek egy köríven kell elhelyezkedniük. 
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3.2.14. Szerkezeti elemek szétbontása 

 

A Szerkezeti elemek szétbontása menüpont meghívása után a szerkezeti elemek szétesnek az őket alkotó 

végeselemekre. 

  

3.2.15. Rúdelemek helyettesítése héjmodellel 

 A funkció segítségével a kijelölt rúdelemeket héjmodelljükkel 

helyettesíthetjük. A héjmodell a rúd hosszának és kereszt-

metszetének megfelelően összeállított, egymáshoz kapcsolódó 

héjtartományokat jelent. Paraméterablakban megadható, hogy 

a program a keresztmetszetben található íves szakaszokat 

illetve íves elemek esetén a rúdelem ívét milyen finomsággal 

alakítsa poligonná. 
 

  

Terhek átalakítása Ha a Terhek átalakítása opciót is kiválaszt-

juk, akkor a rúdelemekre helyezett terheket 

átvihetjük a héjmodellre is. Ehhez meg kell 

adnunk az egyes terhek keresztmetszeti 

pozícióját (A szelvény befoglaló tégla-

lapjának kilenc pontja közül olyan pontot 

válasszunk, hogy a teher ténylegesen a 

szelvényre essen!). 

A Pozíciók megadása történhet egyenként 

(vonalelemenként) vagy kerülhet minden 

teher azonos pozícióra. 

 

 

 
  

 Válasszuk ki a Vonalelemek listájából, melyik rúd terheit konvertáljuk, majd válasszuk ki az átalakítandó terhet. 

Szükség esetén a teherkomponensek értékén is változtathatunk. Ha az összes terhet a kívánt módon beállítottuk, 

zárjuk be az ablakot. 

  

3.2.16. Csomóponti kapcsolat héjmodelljének generálása 

 Ez a funkció az egy csomópontba kapcsolódó rúdelemek végeit alakítja héjmodellé. 

A paraméterek hasonlóak, mint a teljes rúdelemek helyettesítése esetében, de itt meg kell adni, hogy a 

csomóponttól számítva milyen hosszon alakítsa át a csatlakozó rudakat héjmodellé. 

Az átalakított héjmodell csomóponttal ellentétes végét a program automatikusan merev testtel összefogja. 

A Terhek átalakítása kapcsoló az előző fejezetben  leírtak szerint működik.  

  

3.2.17. Rudakra szétosztott felületi terhek konvertálása 

   A menüpont meghívása után a rudakra szétosztott felületi terhekből a rúdelemeken külön-külön megoszló 

vonalmenti terhek keletkeznek. 

  

3.2.18. Kijelölt teherpanelekre helyezett terhek konvertálása egyedi terhekké 

 A teherpanelekre helyezett terhek alapján az elemekre generált terhek egyedi terhekké alakíthatóak, ezután 

szabadon módosíthatjuk, törölhetjük őket, de automatikus újragenerálásuk már nem lehetséges. 

 

3.2.19. Automatikus referenciák konvertálása 

   A menüpont meghívása után az automatikusan felvett referenciák tényleges referenciavektorokká alakulnak. 
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3.3. Beállítások 

 

3.3.1. Megjelenítés 

   
 

 

 
Szimbólumok  

[Ctrl]+[Y] Lásd részletesen... 2.16.18 Megjelenítés 

Feliratozás  

[Ctrl]+[L] Lásd részletesen... 2.16.18 Megjelenítés 

Kapcsolók  

[Ctrl]+[D] Lásd részletesen... 2.16.18 Megjelenítés 

  

3.3.2. Szerviz 

  
 

 
  

 Lásd részletesen... 2.16.19 Szerviz 
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3.3.3. Fóliakezelő 

        [F11] 

 

 

 
  

 A fóliakezelőben együtt találhatóak az AxisVM-ben létrehozott, illetve a betöltött DXF és ArchiCAD-fóliák. A 

modellbe egyidejűleg csak egy Archi-CAD modellt tölthetünk be, DXF-fájlból többet is. A program a kótázás 

indításakor – ha még nincs a modellben létrehozva AxisVM-fólia – automatikusan létrehoz egy Kóták nevű 

fóliát. 
  

 A bal oldali fában kiválasztott fólia színe, vonaltípusa, vonalvastagsága, láthatósága és érzékelhetősége a jobb 

oldali mezőkben állítható. Ha egy DXF-fájl nevét választjuk ki, akkor valamennyi, a DXF-fájlban található fólia 

jellemzőit egyszerre módosíthatjuk. Az AxisVM szerkezeti fóliák tulajdonságai nem változtathatók. A Minden 

elemre alkalmaz... gomb lenyomása után megjelenő dialógusablakban beállíthatjuk, hogy a DXF-fólián lévő 

elemek mely tulajdonságaikat vegyék fel a fólia jellemzői szerint. 
  

 A fóliák és teljes DXF-fájlok láthatóságát illetve érzékelhetőségét a fában a fólia neve előtt álló villanykörte 

illetve kurzor-ikonra kattintva is módosíthatjuk. 
  

Új AxisVM fólia Fólia létrehozásakor megadható a fólia neve, színe, vonalvastagsága. 
  

Törlés A listában (fa-struktúrában) több fólia vagy fóliacsoport kijelölhető és [Del] billentyűvel vagy a Törlés... gombbal 

törölhető. 
  

Üres AxisVM fóliák 
törlése 

A létrehozott AxisVM-fóliák közül törli azokat, amelyek nem tartalmaznak elemeket. 

  

Üres DXF fóliák törlése Az importált DXF fóliák közül törli azokat, amelyek nem tartalmaznak rajzelemeket. 
  

Üres PDF fóliák törlése Az importált PDF fóliák közül törli azokat, amelyek nem tartalmaznak rajzelemeket. 
  

Minden elemre 
alkalmaz… 

A rajzi elemek egységesítésére használható funkció. A gombra kattintva beállíthatjuk, hogy a fólián található 

elemek a fólia mely tulajdonságait vegyék át (szín, vonalstílus, vonalvastagság). 
  

Látható 

 

A fólia megjelenítésének ki-/bekapcsolása. Az 

izzólámpa ikonra kattintva is állítható. 

 

Érzékelhető 

 

Beállítható, hogy az egérkurzor érzékelje-e a fólia 

elemeit. A nyíl ikonra kattintva is állítható. 

Zárolt 

 

Zárolt fólia tartalma nem módosítható.  

A lakat ikonra kattintva is állítható. 

  

Fájlnév  
teljes elérési úttal 

Beállítható, hogy a fában az importált fájlok nevei teljes elérési úttal jelenjenek-e meg. 

  

Azonnali frissítés A fóliák ki-/bekapcsolása, tulajdonságaik változtatása azonnal érvényre jut. 
  

Összes ablakban Bekapcsolása esetén a változtatások az összes ablakban érvényre jutnak, kikapcsolása esetén csak az aktív 

ablakban. 
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3.3.4. Szintek 

    [Ctrl] + [R] 

 

 


 
  

 A szerkesztés megkönnyítése és a modell jobb áttekinthetősége érdekében definiálhatunk szinteket. Szinteket 

megadhatunk még a modellépítés előtt, de akár utólag is. 

A szint egy globális X-Y síkkal párhuzamos,  Z magasságon  elhelyezkedő  speciális munkasík. 

Amikor egy szintet kiválasztunk, a szerkesztés során az egér automatikusan a szint síkjában mozog. Ez még abban 

az esetben is igaz, ha nem az aktuális szint magasságában található elemre mozgatjuk az egeret. Ebben az esetben 

a program az azonosított pont koordinátáját rávetíti a szint síkjára. Így felülnézetben könnyedén átrajzolhatjuk egy 

másik szint fontos elemeit. 

A szintek sorrendje a „Z” koordinátájuk szerint automatikusan alakul ki. (legalsó szint a legkisebb „Z” 

koordinátájú lesz). A szintek elnevezése automatikus, átnevezni nem lehet, de hogy melyik szint legyen a 

földszint, az beállítható. A dokumentációs nyelv megváltoztatásának hatására a szint elnevezések is megváltoznak. 

A szinthez tartozó elemek besorolása automatikusan az elhelyezkedésük szerint történik.  

 Az elem akkor tartozik a szinthez, ha a legkisebb Z koordinátája nagyobb vagy egyenlő, mint az adott szint 

síkjának Z Koordinátája és kisebb, mint a következő szint Z koordinátája.  

Az alkalmazott logika szerint előfordulhat, hogy egy elem több szinten keresztül is megjelenik, ha az elem nincs 

szintenként szétvágva (pl. egy oszlopot több szint magasságban egy vonallal rajzolunk, vagy egy falat több szinten 

keresztül egy tartományként adunk meg). 

Ezen utólag is könnyen segíthetünk az „objektumok szétvágása sík mentén” funkcióval. Új elem létrehozása során 

az elem megfelelő szinthez besorolása  automatikusan megtörténik. 
  

 A létrehozott szintek a „Részletek” ablakban a logikai részletek között is megjelennek, de ott a törlésre nincs 

lehetőség 
  

 Az itt megadott szintek csak megjelenítési és szerkesztési célokat szolgálnak, a kiszámított eredményekre semmilyen 
hatásuk nincs.  

A földrengésszámítás során a csavaróhatás számításához figyelembevett szinteket a földrengés paramétereknél kell 
megadni. 
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A szintek megadásánál az alábbi beállítási lehetőségek közül választhat: 

  

Szint megjelenítés 
kikapcsolása 

 

Az ikon bekapcsolt állapotában megszüntethetjük a szintek megjelenítését. Ebben az esetben a teljes modell vagy 

a felhasználó által egyedileg bekapcsolt részletek jellenek meg a rajzon. 

Ebben a helyzetben is vehetünk fel vagy törölhetünk szinteket. 

Szint megjelenítés 
bekapcsolása 

 

Az ikonra kattintva  bekapcsolhatjuk a szintek megjelenítését. A szinteket tartalmazó listában az aktuális szintet a 

neve előtti fekete karika jelöli. Másik szintet egyszerűen a lista megfelelő elemére kattintva választhatunk ki. A 

bekapcsolás hatására a képernyőn (aktív ablakban) csak az aktív szint elemei jelennek meg.   

 Egyszerre csak egy szint lehet aktív, de egyidőben látható több is lehet. A szerkesztés azonban mindig az itt beállított aktív 
szinten történik. 

Szint létrehozása 
grafikusan 

(felvesz)  

 

Az ikonra kattintva több csomópontot megjelölhetünk, amelyek magasságában szinteket szeretnénk felvenni. A 

kijelölés végén kattintsunk a képernyő üres területére. Ezt követően a szintek listája automatikusan kibővül a 

megjelölt pontok magasságával. 

Szint létrehozása 
numerikusan 

 

Írjuk be a szerkesztő mezőbe a szint magasságát és kattintsunk a „+” gombra. Ennek hatására az adott magasságon 

új szint jön létre.  

Szintek felvétele 
automatikusan 

 

Ezt az üzemmódot akkor használhatjuk, ha a modell már tartalmaz födémeket. Ebben az esetben a program 

automatikusan meghatározza a szinteket a modellben található födémek magassága alapján. A keresés során 

minden födém (vízszintes tartomány) figyelembevételre kerül, így előfordulhat, hogy olyan helyen is megjelenik 

szint, amit a szerkesztés során nem kívánunk külön szintként kezelni. Ezeket utólag törölhetjük. 

 Egy felvett szint magassága utólag nem módosítható. Ezt a szint törlésével egy egy új definiálásával adhatjuk meg.  

Szintek törlése 

 

A kijelölt szinteket törölhetjük. A kijelöléshez kattintsunk a listában egy elemre vagy a CTRL illetve SHIFT gomb 

lenyomásával jelöljük ki egyszerre az összes törlendő  szintet. 

A törlés hatására a megmaradó szintek elvenezése és az elemek besorolása automatikusan megváltozik. A törölt 

szintek későbbiekben a logikai részletek között sem jelennek meg. 

 Szintek törlése esetén a szinten található elemek nem törlődnek.. 

Aktív szint alatti szint 
megjelenítése 

 

Ki/ be kapcsolhatjuk, hogy az aktív szinttel együtt az alatta található szint elemei is jelenjenek meg. Praktikusan 

használhatjuk ezt az opciót, amikor a szint szerkesztése során az alatta található szint elemeit is szeretnénk 

felhasználni. 

Aktív szint feletti szint 
megjelenítése 

  

Ki/ be kapcsolhatjuk, hogy az aktív szinttel együtt a felette található szint elemei is jelenjenek meg. Praktikusan 

használhatjuk ezt az opciót, amikor a szint szerkesztése során a felette található szint elemeit is szeretnénk 

felhasználni. 

Amennyiben az aktív szint szerkesztése során a teljes modellt, vagy az itt megadhatón kívül más szinteket is 

szeretnénk látni, a Részletek dialógusablakban kapcsoljuk be a kívánt szinteket, esetleg a teljes modell 

megjelenítését szürkén.  

 Új szint kiválasztása esetén a megjelenítés mindig az itt megadható opciók szerint történik. Az ettől eltérő eltérő egyedi 
részletbeállítás elvész. 

  

 
Új  szint megadása 

  

Szintek számozása 

  

Az itt található kapcsolókkal szabályozhatjuk, hogy a „földszint” a legalsó szint vagy a 0 magassághoz 

legközelebbi szint legyen. 

  

Szintek elnevezése 

 

 

A kijelölt szinten állva jobb egér gomb hatására jelenik meg a helyi 

menü, mellyel az adott szint átnevezhető illetve valamennyi szint 

alapértelmezett neve visszaállítható. 
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 További beállítási lehetőségek jelölőnégyzetek ki- és bekapcsolásával: 

Azonnali frissítés A beállítások a rajzon azonnal megjelennek 

Összes ablakban Az összes ablakban ezt a beállítást alkalmazzuk. 

Minden vonal és elem 
láthatóvá tétele 

Egy adott szint megjelenítését bekapcsolva a szinthez tartozó födémeket, falakat, oszlopokat és gerendákat 

láthatjuk. Ha másfajta elemeket (független csomópontokat, egyéb vonalakat, rugókat, kontakt vagy kapcsolati 

elemeket) is szeretnénk megjeleníteni, itt ezt bekapcsolhatjuk. 

Szomszéd szintekből 
csak falak és oszlopok 

Egy adott szinten végzett munka során, bekapcsolható, hogy az alatta/felette lévő szintből csak az 

oszlopok/gerendák és falak jelenjenek meg. 

Ha egy szinten oszlopot vagy falat kezdünk rajzolni, az oszlop ill. fal magassága automatikusan felveszi a 

szintmagasságot 

Szintre vetítés Ezzel a funkcióval elérhetjük, hogy szerkesztés közben a program minden azonosított pontot vetítsen a szint 

alapsíkjára. Ha például bekapcsoltuk a szint alatti falakat, oszlopokat, ezeket azonosításkor át tudjuk rajzolni az 

alapsíkra. 
  

3.3.5. Raszterháló  

    

 

 Lásd részletesen… 2.16.8 Raszterhálók 
  

3.3.6. Vonalzók 

    [Ctrl]+[G] 

 

 Lásd részletesen... 2.16.9 Vonalzók 
  

3.3.7. Szabvány 

   
 

A program szabványfüggő részei az itt kiválasztott szabványnak 

megfelelően működnek. 

Szabványváltáskor a mértékadó teherkombinációk eltérő számítási 

módszerei miatt a tehercsoportok paraméterei a biztonsági tényezők ki-

vételével törlődnek. Törlődnek a földrengésvizsgálat paraméterei és a 

földrengés teheresetek is. 

Mivel az anyagjellemzők és bizonyos vasalási paraméterek értékét a 

különböző szabványok eltérően rögzítik, ajánlatos szabványváltáskor a 

megadott értékeket újra ellenőrizni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Legyen ez az alapértelmezett beállítás bekapcsolásával elérhetjük, hogy 

az új modellek a most beállított szabvánnyal jöjjenek létre. 
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3.3.8. Mértékegységek 

 

 
  

 Itt lehetséges a programban alkalmazott mértékegységek és azok kiírási formátumainak beállítása. A jobb oldalon 

mindig a bal oldali listából választott kategóriába tartozó mértékegységeket látjuk. Választhatók az SI-ben 

rögzített mértékegységek vagy azok többszörösei (pl.: erő [N, kN...], hossz [m, cm, ...]) vagy brit ill. USA -

mértékegységek (pl.: erő [pound], hossz [feet, inch], stb.). 
  

 Az egyedi beállítások egy megadott névvel elmenthetők, és a későbbiekben visszatölthetők.  

A mértékegységek melletti legördülő listán beállítható a kiírás során megjelenő tizedesjegyek száma. 
  

3.3.9. Gravitáció 

 A gravitáció hatásirányának beállítása.  

Az alapérték –Z, azaz a gravitáció a Z tengely mentén, negatív irányban hat. 

A gravitáció iránya lehet valamely globális koordinátatengely  

(X, Y, Z) iránya, de megadható tetszőleges más irány is, ekkor az irányvektor 

X, Y, Z komponenseit kell megadni a globális koordináta-rendszerben. 

Itt állítható be a nehézségi gyorsulás értéke is.  

Az Ez legyen az alapérték bekapcsolásával elérhetjük, hogy új modellekben a 

nehézségi gyorsulás az itt beállított értékre álljon.  
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3.3.10. Merevségcsökkentés válaszspektrum-analízishez 

 

 

 

 

 

 

Eurocode szerinti, válaszspektrum-analí-

zissel végrehajtott földrengésvizsgálathoz 

építészeti elemtípusonként (oszlopok, ge-

rendák, falak, födémek, egyéb elemek) 

megadhatóak a merevséget csökkentő té-
nyezők (k).  

A merevségcsökkentés beállítása önmagában 
még semmilyen hatással nincs a statikai, dina-
mikai számítások eredményeire.  

 
   

 Rezgésvizsgálatnál azonban eldönthetjük, hogy csökkentett merevségekkel számolunk-e, s ha a válaszspektrum-

analízist csökkentett merevségekkel számított rezgésalakokkal végezzük, a program a lineáris statikai számítás 

során automatikusan csökkentett merevséggel veszi figyelembe az elemeket (nem csak a földrengés teheresetek-

ben). 

Felületelemek esetén  a szorzó az elem számított merevségét  módosítja, vonalelemek esetén külön megadható, 

milyen szorzóval csökkenjen a figyelembe vett  keresztmetszeti terület illetve inercia (kA ill. kI).  

Ha bekapcsoljuk a Legyen ez az alapértelmezett beállítás opciót, a szorzók értékét a program tárolja és új modell 

esetén automatikusan beállítja a merevségcsökkentést. 

A földrengés merevségcsökkentő tényezők feliratozhatóak valamint a tartomány táblázatban is megjelennek. 

  

3.3.11. Alapbeállítások 
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Adatbiztonság 
 

 
  

Utoljára megnyitott 
fájlok listája 

Itt állítható be a Fájl menülap alján látható, utoljára megnyitott fájlok száma és az utoljára használt fájl 

automatikus betöltése. A nyitó képernyő (lásd ... Installálás, indítás, verziócsere, kapacitás, nyelv) újból 

használható ha a Nyitó képernyő használata jelölőnégyzetet bekapcsoljuk. 
  

Mentés Automatikus mentés időköze 

Az automatikus mentés időközének beállítása 1-99 perc között. A beállított időközönként automatikus mentést 

végez. Az adatokat az operációs rendszer által ideiglenes fájlok tárolására használt könyvtárba (többnyire c: \ 

Documents and Settings \ username \ Local Settings \ Temp) egy ~modellnév.avm fájlba menti. Ha a program 

futtatása közben valamilyen hiba következett be, és a program leáll, a modellfájlt előtte lementi egy 

$modellnév.avm fájlba. A következő indításnál a program felkínálja az utolsó mentett állapot visszaállítását. 
  

 Tömörített AXS fájl 

A tömörítés hatására a fáljméret kb. az eredeti méret tizedére csökken. Az axe eredményfájl nem tömöríthető. 
  

 Biztonsági másolat 

Mentés előtti biztonsági másolat készítésének beállítása. Biztonsági másolat csak az adatbemeneti fájlról készül. 

Mentés előtt a felülírandó fájlról másolatot készít. A létrehozott fájl neve: modellnév.~AX. 
  

 A Származtatott eredmények mentése jelölőnégyzetet bekapcsolva a feszültségek, burkolók, mértékadó 

kombinációk valamint méretezési eredmények is mentésre kerülnek 
  

Visszaállítás A visszaállítás történhet Merevlemezről vagy Memóriából.   

Nagyobb modellek és/vagy kevés rendelkezésre álló memória esetén tanácsos az első opciót választani. 

A Visszaállítható műveletek számát határozhatjuk meg 1-99 között.  

A Csoportos visszaállítás funkció kikapcsolása esetén az egy szerkesztési paranccsal létrehozott geometriai 

objektumok vonalelemenként állíthatók vissza.  

Beállítható, hogy a program hol tárolja a modell korábbi állapotait: a memóriában vagy a merevlemezen. Az 

előbbi gyorsabb visszaállítást tesz lehetővé, az utóbbi kíméli a program számára rendelkezésre álló memóriát, 

aminek nagy modellek esetén lehet jelentősége. 
  

Munka a hálózati 
fájlok lokális 

másolatán 

 

Hálózaton keresztül megnyitott modellek esetében a hálózat átviteli sebessége korlátozhatja a program 

működésének sebességét. Ez a jelenség elkerülhető, ha beállítjuk, hogy a program automatikusan készítsen 

lokális másolatot a hálózati fájlokról. Az ideiglenes másolatok oda kerülnek, ahová a számításkor használt 

munkafájlok – kivéve ha ezeket a modell könyvtárába irányítottuk. Ebben az esetben a másolat a Windows 

ideiglenes fájljai közé kerül. A hálózati fájlok a modell minden mentésekor frissülnek. 
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Hálózati time-out 

 

Hálózati hardverkulcs használata esetén az itt beállított időérték lejárta után az adminisztrált AxisVM futtatást 

kilépteti, amennyiben ezen idő alatt hardverkulcs-kezelés nem történt. Ez általában abban az esetben fordul elő, 

ha például egy hosszabb telefonhívás miatt a Hálózati time-out idő elteltéig nem használjuk a programot, majd ezt 

követően egy másik felhasználó szeretne a hardverkulcshoz hozzáférni. Ekkor a hardverkulcs kezelő szerver az 

új bejelentkező felhasználó számára kiad egy új licencet. Ezt követően, ha megpróbálunk tovább dolgozni, a 

következő hardverkulcs olvasáskor a program hibajelzéssel leáll. 

  
Színek 
 

 
  

 A program főablakának háttérszínét választhatjuk ki (fekete, sötétszürke, világosszürke vagy fehér). A feliratok, 

számok, szimbólumok, elemek színeinek alapértéke a beállított háttérszínhez igazodik. 

A Video hardvergyorsítás bekapcsolásával – amennyiben a videokártya és a driver ezt támogatja – jelentősen 

megnövelhető a modellek gyors forgatásához és nagyításához szükséges rajzolási teljesítmény.  

A Színezés gyorsítása kapcsolóval egy OpenGL által biztosított, gyorsabb színezési módot aktiválhatunk. 

Ha bármelyik funkcióval problémát tapasztalunk, frissítsük a kártya driverét vagy kapcsoljuk ki a funkciót. 

A Zoom gyorsítás kapcsolóval a nagyítás / kicsinyítés funkció gyorsítható. 

  
Grafikus szimbólumok 

 
Módosítható a program grafikus szimbólumainak színe illetve mérete / vonalvastagsága. 

Az Egyedi érték oszlop kikapcsolt állapotában a szimbólum megjelenése az alapértékre áll vissza. Bekapcsolt 

állapotban a Vastagság / méret számértékére vagy a Szín téglalapjára kattintva módosíthatunk a beállításokon. Az 

új értékeket névvel elmenthetjük, illetve a legördíthető listából kiválaszthatunk egy másik beállítást. 
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Betűtípusok 

 

 
  

 A képernyőn megjelenő feliratok, számok betűtípusának és méretének és az információs ablakokban megjelenő 

feliratok, számok betűtípusának és méretének beállítása. A minta-mezőbe kattintva a megjelenő 

dialógusablakban a beállítások elvégezhetők 

Az alapbeállítás a minta-mező jobb oldalán külön-külön, illetve alul, az Alapbeállítások gombbal valamennyi 

feliratra vonatkozóan visszaállítható. 

A képernyő és a nyomtató eltérő felbontása miatt a nyomtatott változatban más a feliratok és a rajz aránya.  

A Betűméretek korrekciója nyomtatáskor kapcsolóval a nyomtatott ábrák feliratainak méretén módosíthatunk. 

  
Dialógusablakok 

 
  

 A programban megjelenő dialógusablakok működését szabályozhatja.  

A Mentés/Betöltés ablakokat a gépen futó operációs rendszerre jellemző formátumban jeleníthetjük meg. 

Windows XP választása esetén minden esetben a hagyományos szerkezetű betöltő ablak jelenik meg a 
megszokott előnézeti lehetőséggel. 

Vista/Windows7 választása esetén a Vista operációs rendszertől elérhető, újszerű betöltő ablak jelenik meg. 

Ebben az ablakban az előnézet csak abbak az esetben működik megfelelően, ha a telepítés során sikerült 

regisztrálni a megjelenítést biztosító kiegészítő DLL fájlt.  

Ha a program telepítését adminisztrátori jogokkal végzi, a regisztrálás automatikusan megtörténik. 

Adminisztrátori jogok nélkül a regisztrálás nem lehetséges, és ebben az esetben az előnézet funkció sem 

működik. A regisztrálást utólag is elvégezheti, ha adminisztrátori jogokkal futtatja a program mappájában 

található !REGISTER_PreviewLib.BAT fájlt. 

Az Egér automatikus pozícionálása a dialógusablakra kapcsoló automatikusan a dialógusablak OK gombjára helyezi 

a kurzort, meggyorsítva ezzel a munkát. Néhány egér meghajtó program  külön is biztosítja ezt a funkciót. 

 
Nagy pixelsűrűségű monitorok használata esetén érdemes az eszköztárak, paletták és dialógusablakok és 

kurzorok méretét megnövelni. 

A Fő eszköztárak és paletták panelen kétféle méret közül választhatunk. Ha a Nagy ikonok opciót választjuk, egyes 

kurzoralakok mérete is megnő. 

A Dialógusablakok mérete panelen a dialógusablakok 75–200% között skálázhatók, illetve átvehető a 

Windowsban a Vezérlőpult Megjelenítés funkciójánál beállított érték. 
  

Minta-mező 
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Szerkesztés 

 
  

Kör zárási határszög Ha a rajzolt ív középponti szöge kisebb, mint α vagy nagyobb mint 360°– α, akkor teljes kör jön létre.  

Vetítővonal a 
munkasíkra 

A vetítővonal megjelenítését kapcsolhatjuk KI/BE. Szemlélteti a kurzor munkasíktól való távolságát. 

Tartományok 
automatikus össze-

metszése esetén  

Beállítható, hogy tartományok automatikus összemetszésekor törlődjenek-e a tartománykontúrok feleslegessé 

vált szakaszai. 

Hálózatlan szerkezeti 
elemek automatikus 

szétbontása 
csomópont 

beszúródásakor 

A program a szerkesztés során ún. szerkezeti elemekkel dolgozik. Szerkezeti elemnek tekintjük azt a 

vonalszakaszt, melyet a szerkesztés során egy elemként adtunk meg. Ha a szerkesztés során egy ilyen vonalra új 

csomópontot illesztünk be vagy felosztjuk, a vonal továbbra is egy szerkezeti elem marad, de az elemen belül 

több végeselem jön létre. Ebben az esetben a szerkezeti elemre kattintva az őt alkotó összes végeselem 

automatikusan kijelölődik.  

A kapcsoló bekapcsolásával ezt a működést módosíthatjuk. Bekapcsolt állapotban ha egy szerkezeti elemre új 

pontot szúrunk be, mindig új szerkezeti elemek jönnek létre. 

A több végeselemből álló szerkezeti elemeket a „Szerkezeti elemek szétbontása” menüben alkotóelemekre 

bonthatjuk. 

Vonal végeselemek is 
kijelölhetőek 

Bekapcsolása esetén a szerkezeti elemek egyes végeselemei külön-külön is kijelölhetőek, egyébként csak a 

teljes szerkezeti elemet tudjuk kijelölni. 

Méretezési elemek is 
kijelölhetőek 

Bekapcsolása esetén szerkezeti elemek helyett méretezési elemeket tudunk kijelölni. Méretezési elemnek olyan, 

egyetlen egységként méretezhető végeselemelemcsoportot nevezünk, melyekhez azonos acél vagy fa méretezési 

paramétereket rendeltünk. 

Kikapcsolt hálóelemek 
is kijelölhetőek 

Ha ezt a funkciót kikapcsoljuk (ez az alapértelmezés), akkor a kikapcsolt (azaz nem látható) háló pontjait, 

vonalszakaszait nem jelöli ki a program, és ezek táblázatokban sem jelennek meg. 

Ha a funkciót bekapcsoljuk, a nem látható hálópontokra és szakaszokra is kerülhet kijelölés, és ezek a 

táblázatokba is bekerülnek. 

Segítő feliratok a 
kurzor mellett 

A szerkesztés során a kiválasztott funkcióhoz tartozó tájékoztató szövegek jelenjenek meg a cursor mellett. 

Kikapcsolt állapotban a tájékoztató szöveg csak a program alsó „üzenet” sorában jelenik meg. 

Összes fólia 
szerkeszthetővé tétele 
a fólia-szerkesztőben 

Bekapcsolt állapotban a háttérfólia szerkesztőt indítva a fóliák zárolása automatikusan megszűnik, így minden 

fólia szerkeszthetővá válik. 

Kikapcsolt esetben nem történik automatikus feloldás, így megakadályozhatjuk a véletlen módosítást. Ha mégis 

módosítani szeretnénk valamelyik fólián, akkor a zárolást kézzel is feloldhatjuk a gyorskapcsolóknál. 

Geometria ellenőrzése 
a számítás előtt 

Bekapcsolása esetén minden számítás előtt automatikusan meghívódik a geometria ellenőrzése. Lásd… 4.8.15 

Ellenőrzés 

Rasztervonalak 
figyelembevétele a 

teljes ábrához  

Az opció bekapcsolása esetén a teljes ábra meghatározásakor a program a raszterhálókat is figyelembe veszi. 
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A nézet megőrzése 
undo műveleteknél 

Bekapcsolása esetén a modellen végrehajtott módosítások visszavonásakor a modell nézete változatlan marad. 

Kikapcsolása esetén a visszavonás a modell korábbi nézetét is visszaállítja. 
  

Hálógenerálás 

 

 

 
  

Hálókezelés Két beállítási mód lehetséges: 

Automatikus hálótörlés és generálás 

Ha a tartományon valamilyen szerkesztést végzünk, a program automatikusan törli a tartományról a hálót. A 

számítás indításakor lehetőség van a törölt hálók automatikus újragenerálására.  
 Szerkeszthető háló  

A generált háló egyedileg módosítható. 
  

A kontúr követésének 
módja 

 

Egyenletes elemméret alkalmazása  

A tartomány kontúrjától, alakjától függetlenül a felhasználó által megadott elemmérettel készül a hálózat 

(kevesebb végeselem-felhasználás) 
Elemméret rugalmas változtatása  

A tartomány alakjának figyelembevételével a program optimalizális hálózatot alakít ki. Azokon a helyeken, 

ahol megfelelő a felhasználó által megadott elemméret, azt alkalmazza, ahol pedig sűrűbb háló szükséges , ott 

automatikusan azt generálja. 

Alapértelmezett 
hálóméret 

Ha olyan tartományra adjuk meg a hálózási paramétereket, melyre korábban még nem generáltunk hálózatot, a 

dialógusablakban az itt megadott érték jelenik meg alapértelmezésként.  
  

Háló oszlopfejekhez 
illesztése 

A Háló oszlopfejekhez illesztése opció új tartományok hálózásakor az oszlop keresztmetszetek konvex burkoló 

poligonjait is figyelembe veszi Ennek alkalmazása szükséges a későbbi nyomatéki csúcs simításának 

használatához. Lásd még 4.11.1.2 Hálógenerálás tartományokra. 
  

Számítás után  a 
hálózat... 

Ha a Számítás után a hálózat automatikus kikapcsolása opciót választjuk, a számítás után a háló megjelenítése 

automatikusan kikapcsolódik. 
  

Eszköztár 
 
 

 
  

Eszköztár 
megjelenítése 

Ha a Vizszintes eszköztárak kibontva rádiógombot választjuk, akkor az eszköztáron található valamennyi ikon 

egymás mellett jelenik meg. Az eltérő funkciókat kis határolóvonal különíti el egymástól. 

A Lenyitható gombok rádiógomb kiválasztása esetén az azonos funkcióhoz tartozó ikonokat egy-egy kiemelt ikon 

reprezentálja az ikonsorban. Ezek jobb alsó sarkán a nyílra kattintva egy ikonpaletta jelenik meg, amely már a 

funkció összes ikonját tartalmazza. 
  

Segédpaletta 
megjelenítése 

Elhelyezése lehet  

     Relatív  A dx és dy távolságot pixelekben adhatjuk meg. 

     Az előző pozíción A segédpaletta a korábban beállított pozícióban jelenik meg 
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Ábrázolás 
 
 

 
  

Nyomaték-diagram Beállítható, hogy a nyomatékdiagram a Húzott oldalra vagy a Nyomott oldalra kerüljön. 
  

Ívek simítása Az ívek megjelenítése tört vonalakkal történik, ezért megadható a poligonszakaszok sűrűsége. 

 Beállítása egy skála segítségével történik, amely a durvától a finom felé mozdítható el. Minél finomabb a 

beállítás, annál inkább közelíti a megjelenített poligon az ív kontúrját (ez a paraméter csak a megjelenítést 

befolyásolja, a számításra nincs hatása). 
  

Kapcsolók Objektumok 3D körvonalának bekapcsolása objektumrajzoláskor:  

Objektumok rajzolása közben (lásd…  4.9.3  Objektumok rajzolása) lehetővé teszi a rajzolt objektum 3D 

körvonalának megjelenítését akkor is, ha éppen nem látványtervet kapcsoltunk be.  

Vonalmenti teher kirajzolása az összes kapcsolódó elemen:  

Pl. két lemez és egy fal találkozásánál az él mentén elhelyezett vonalmenti teher kirajzolását szabályozza. Ha 

egy részlet bármelyik elemet tartalmazza, akkor bekapcsolt állapot esetén  a részletben a  teher is megjelenik. 

Kikapcsolt állapotban a teher csak annál az elemnél jelenik meg, amelyikhez rendeltük (így ellenőrizhető  

például, hogy a teher komponenseit melyik elem lokális rendszerében adtuk meg). 

Képlékeny csuklók 
színezése 

Az Elfordulás szerint opció a csuklót az elfordulás mértéke szerint színskála alapján színezi.  

A másik lehetőség, A karakterisztika aktuális szakasza szerint, az alapján színezi a csuklót, hogy a nyomaték-elfordulás-

karakterisztikának mely szakaszán tartózkodik. Ha meg akarjuk különböztetni, hogy a kérdéses szakasz a karakterisztika 
pozitív vagy negatív oldalára esik, kapcsoljuk be a   

Pozitív/negatív oldal megkülönböztetése kapcsolót. 
  

Részletek 
 

 
  

 Beállítható, hogy régebbi (logikai részleteket még nem kezelő) verzióval készült modellek betöltésekor auto-

matikusan kapcsolódjanak-e be a logikai részletek, illetve, hogy a tartományok belső vonalai automatikusan 

bekerüljenek-e azokba a részletekbe, ahol a tartomány szerepel. Itt szabályozható az is, mi történjék, ha a 

részletek megjelenítését kértük, majd minden részletet kikapcsoltunk. 

Beállítható, hogy a teherpanel mikor jelenjen meg egy adott részletben. 
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Tehercsoportok 
 

 
 

Az újonnan létrehozott tehercsoportok alapértékét állíthatjuk be, illetve itt kaptak helyet a burkolókkal és 

kombinációkkal kapcsolatos beállítások. 

Szabályozhatjuk, hogy az eredmények kiértékelésekor valamennyi burkoló kiválasztható legyen, vagy csak az 

egyedi burkolók kerüljenek a legördülő listába, esetleg csak az Ábrázolási paraméterek ablakban (lásd… 6.1 

Statika) éppen kiválasztott burkoló jelenjen meg. 

Szabályozható, hogy a kombinációk leírásában szerepeljen-e a kombináció típusa (hogy pontosan milyen ULS 

vagy SLS kombináció). 
  

Számítás 
 
 
 

 
  

 A számításkor a program meghatározza a rendelkezésre álló szabad memóriaméretet és az egyenletrendszert 

ennek megfelelő blokkokra tagolja. Ez megfelelő hatékonyságot biztosít, viszont a program lefoglalhatja a 

memória jelentős részét. Ha a számítás közben más alkalmazásokat is szeretnénk használni, lehetőségünk van a 

felhasználható memória korlátozására. 
  

Kiterjesztett memória 
használata 

Ha a gépben 4GB-nál több fizikai memória van, a Kiterjesztett memória használata funkció bekapcsolásával 

lehetővé válik a többletmemória felhasználása számítás céljára. 

Ehhez be kell állítani az operációs rendszerben a memóriaoldalak zárolását. 

Lásd… 2.1 Hardverszükséglet 
  

Munkafájlok helye 

 

A számításkor létrehozott munkafájlok helye adható meg. 

Három lehetőség közül választhatunk, eszerint a munkafájl helye lehet : 

  A modellfájl könyvtára  

 Az operációs rendszer beállítása szerinti könyvtár  

 A felhasználó egyedi beállítása szerinti könyvtár  

Naplófájl készítése a a számítás folyamatáról: 

Ha ez az opció bekapcsolt állapotban van, akkor a számítás technikai részletei (számítás lépései, az egyes lépések 

futásideje) naplózásra kerülnek és a modellnév_log.txt fájlba mentődnek. 
  

Egy szálon működő 
program 

/ 

Több szálon/ több 
magon futó  program 

 

A Több szálon működő program funkció  bekapcsolása esetén a számítás az egyenletrendszer megoldást több szálon 

futtatja,  amennyiben a felhasználó gépe erre lehetőséget nyújt. Ehhez olyan processzorra van szükség, amely 
rendelkezik HT-Hyperthread vagy DualCore (többmagos)  technológiával.  

A futási idő lerövidül. A gyorsulás mértéke függ a memória méretétől, a feladat nagyságától, a szerkezeti elemek 

összetételétől. Statikai számítás esetén 1,5-2 szeres, míg rezgésszámítás esetén 4-5 szörös sebesség is elérhető. 

Az Egyidejűleg futtatott szálak száma kapcsoló lehetővé teszi, hogy a program működését a gépben dolgozó 

processzor képességeihez igazítsuk. 

  



Felhasználói kézikönyv  v13r3 8. kiadás 149   

 

  

Hangjelzések 
számításkor 

Amennyiben ez az opció aktív, a számítás befejezésekor vagy hibaüzenet esetén hangjelzés figyelmeztet. 

Működéséhez hangkártya és hangszórók szükségesek.  
  

Dokumentáció 
 
 

 
  

A dokumentálás 
nyelve 

A nyomtatott táblázatok, rajzok feliratozási nyelvének kiválasztása. Jogosultságtól függően az alábbi nyelvek 

választhatók: magyar, angol német, francia, olasz, holland,orosz, portugál, román,spanyol, szerb. 
  

Táblázat nyomtatása Ha egy táblázatban kevés oszlop található, akkor a helytakarékosság érdekében a program egymás mellett több 

hasábot tud megjeleníteni. 

A kapcsoló segítségével szabályozható, hogy legyen-e tördelés, illetve beállítható, hogy a tördelés csak akkor 

történjen meg, ha a táblázatnak a megadott sorok számánal több sora van. 
  

Nyomtatási puffer Nagyméretű dokumentáció nyomtatásakor előfordulhat, hogy a program számára nincs elegendő memória az 

oldalak tárolásához. Ha a rendelkezésre álló memória növelésére nincs lehetőség, az oldalak tárolásra 

átirányítható merevlemezre. 
  

Oldalszám  
nyomtatása 

kikapcsolt 
fejlécnél is 

Itt szabályozhatjuk, hogy a kinyomtatott oldalakra akkor is kerüljön-e oldalszám, ha a nyomtatás dialógusablakon 

kikapcsoltuk a fejléc nyomtatását.  

  

Automatikus 
elnevezések fordítása 

Ha ezt az opciót bekapcsoljuk, akkor dokumentációs nyelv váltása esetén  a dokumentációba bekerült 

automatikus elnevezéseket a program lefordítja az új dokumentációs nyelvre. 
  

Céglogo 
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A dokumentációban alkalmazott céglogó a szokásos tallózó ablak segítségével betölthető, lementhető és 

törölhető. A logó megjelenhet a nyomtatott oldalak fejlécében és/vagy a dokumentáció borítóján. Mindkét 

területen meg kell adni  a logó elhelyezkedését (pozíció, méret, margók). 

RTF-be nyomtatásra ezeknek a beállításoknak nincs hatásuk, a céglogot ott a template fájl módosításával 

illeszthetjük be a dokumentációba. 

  

Frissítés 
 
 

 
  

Új kiadás  keresése Választható lehetőségek: naponta, hetente, havonta, soha. 
  

AxisVM frissítése az 
internetről 

A gomb megnyomása után elindul az AxisVM Internet Frissítés Varázsló és végigkalauzol a letöltés lépésein. Ha 

a letöltés sikerült, és a befejező oldalon beállítottuk A letöltött frissítés elindítása opciót, automatikusan bezárja a 

futó programot és elindítja az új kiadás telepítését. 
  

 

 
  

Proxy beállítások Ha a hálózat proxy szerveren keresztül csatlakozik az internethez, a Proxy beállítások gombra kattintva 

megadhatjuk a proxy szerver adatait. 
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3.3.12. Billentyűparancsok 

 Itt a különböző menüpontokhoz, eszköztár-elemekhez lehet saját billentyűkombinációt rendelni, a meglévőt 

módosítani vagy törölni. 

Szerkesztés 

 
 

A bal oldali fa-struktúra tartalmazza a program valamennyi parancsát az elérésük szerinti csoportosításban. A 

jobb oldali listában a megfelelő sor kiválasztása után a billentyűkombináció leütésével a gyorsgomb rögzítésre 

kerül. A Backspace billentyűvel a hibásan bevitt adat törölhető. 

Már használatba vett billentyűkombináció leütésekor hibaüzenet jelenik meg: 

 

 

A program jelzi, hogy melyik másik parancsnál 

fordul elő az adott billentyűkombináció. 

A Válasszon másik billentyűparancsot jelölőnégyzet 

bekapcsolásakor a még használatba nem vett 

kombinációk listájából kiválasztható egy másik 

billentyűparancs. 

Ha üresen hagyjuk, akkor a Módosítás gombra 

kattintva felülbírálhatjuk a billentyűparancs 

korábbi funkcióját. 

 
A definiált billentyűparancs-kiosztás lementése egy saját axsc állományba 

 
Egy korábban lementett billentyűparancs-kiosztást tartalmazó axsc állomány betöltése 

 
Alapértékek visszaállítására szolgáló gomb 

 
Váltási lehetőség az angol és német billentyű elnevezések között 
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Lista 

 
 

Valamennyi definiált billentyűparancs megtekinthető a Billentyűkombinációk listája fülön.  

A legördülő listából választhatunk, hogy a Parancsok listáját vagy a Billentyűkombinációk listáját kérjük (azaz a listát 

a parancsok vagy a hozzájuk rendelt billentyűkombinációk szerint rendezzük). 

A teljes listát tartalmazza a 2.6 Billentyűparancsok fejezet. 

 

3.3.13. Nyelv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ha a program konfigurációjában szerepel a 

DM (idegen nyelvű dokumentáló) modul, itt 

beállítható a program (menük, 

dialógusablakok) nyelve. 
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3.3.14. Dokumentálási nyelv 

 Ha a program konfigurációjában szerepel a DM (idegen nyelvű dokumentáló) modul, itt beállítható a doku-

mentálás nyelve. 

   

3.3.15. Eszköztárak alaphelyzetbe 

 A menüpont segítségével az áthelyzett ikontábla illetve hozzá tartozó ikonpaletták a kiinduló helyzetbe kerülnek. 

Az Ikontábla a képernyő bal szélén fog megjelenni. Az ikonpaletták is visszakerülnek a megfelelő ikon mellé. 
  

3.3.16. Dialógusablakok alappozícióba 

 A program megjegyzi, hogy az egyes dialógusablakokat hová mozgattuk, és legközelebb ugyanazon a pozíción 

jeleníti meg. Ha – például többmonitoros rendszeren – ebből valamilyen zavar adódna, és valamelyik 

dialógusablak nem látható helyen jelenne meg, a probléma az alaphelyzetbe állítással orvosolható. 

  

3.4. Nézetek 

 

 
Elölnézet  

         [Ctrl]+[1] 
Lásd részletesen... 2.16.3 Nézetek, perspektíva beállítás  

Felülnézet  

         [Ctrl]+[2] 
Lásd részletesen... 2.16.3 Nézetek, perspektíva beállítás 

Oldalnézet  

         [Ctrl]+[3] 
Lásd részletesen... 2.16.3 Nézetek, perspektíva beállítás 

Perspektíva  

         [Ctrl]+[4] 
Lásd részletesen... 2.16.3 Nézetek, perspektíva beállítás 

Perspektíva beállítása 
Lásd részletesen... 2.16.3 Nézetek, perspektíva beállítás 
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Egy szinttel feljebb/ 
Egy szinttel lejjebb 

A szerkezetben definiált szintek között lehet egyszerűen navigálni, amennyiben a gyorskapcsolóval 

kiválasztottunk egy definiált szintet vagy a Szintek dialógusablakban az Aktuális szint megjelenítése aktív és 

kiválasztottunk egy szintet a listából. 
Munkasíkok  

  
Lásd részletesen... 2.16.7 Munkasíkok 

Nagyítás  

         [Ctrl]+[ü] 
Lásd részletesen... 2.16.2 Nagyítás, kicsinyítés 

Kicsinyítés  

           [Shift]+ 
                   [Ctrl]+[ü] 

Lásd részletesen... 2.16.2 Nagyítás, kicsinyítés 

Teljes ábra  

        [Ctrl]+[W] 
Lásd részletesen... 2.16.2 Nagyítás, kicsinyítés 

  

Eltolás  

 

Lásd részletesen... 2.16.2 Nagyítás, kicsinyítés 

Forgatás  

  
Lásd részletesen... 2.16.2 Nagyítás, kicsinyítés 

Nézet vissza 
 

 

             
Lásd részletesen... 2.16.2 Nagyítás, kicsinyítés 

Nézet újra  

             
Lásd részletesen... 2.16.2 Nagyítás, kicsinyítés 

  

Drótváz Lásd részletesen... 2.16.4 Ábrázolási mód 
  

Takartvonalas 
ábrázolás 

Lásd részletesen... 2.16.4 Ábrázolási mód 

  

Látványterv Lásd részletesen... 2.16.4 Ábrázolási mód 
  

Textúra Lásd részletesen... 2.16.4 Ábrázolási mód 
  

Látványterv 
beállítások 

Lásd részletesen... 2.16.4 Ábrázolási mód 

  

Szelvények 
drótvázként 

Látványterven a vékonyfalú szelvények csak a szelvényt leíró szakaszok középsíkjával jelennek meg. 

  

Szelvények kontúrral Látványterven a vékonyfalú szelvények a tömör szelvényekhez hasonlóan teljes kontúrjukkal jelennek meg. 
  

Mozgatáskor drótváz Bekapcsolt esetben a modell forgatása vagy mozgatása közben drótvázas megjelenítés történik. 
  

Mozgatás feliratok 
nélkül 

Bekapcsolt esetben a modell forgatása vagy mozgatása közben a feliratok nem jelennek meg. 
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3.5. Ablakok 

 

 
  

3.5.1. Tulajdonságszerkesztő 

 A Tulajdonságszerkesztő segítségével egyszerűen módosíthatjuk a kijelölt elemek tulajdonságait. A 

szerkesztőablakban a tulajdonság megváltoztatása azonnal érvényre jut. Eltérő típusú elemek kijelölése esetén 

lehetőség van a közös tulajdonságok beállítására is (rácsrúd, rúd, borda kijelölés esetén az anyag és 

keresztmetszet egyszerre módosítható). Adatmegadás közben a tulajdonságok szerkeszthetők, eredmény-

lekérdezésnél csak információként jelennek meg.  

Egyes numerikus adatokat tartalmazó mezőknél matematikai kifejezéseket is megadhatunk. A matematikai 

kifejezések a következő operátorokból illetve függvényekből épülhetnek fel +, –, * , /, (, ), SIN, COS, TAN, 

EXP, LN, LOG10, LOG2, SINH, COSH, TANH, ARCSIN, ARCCOS, ARCTAN, ARCSINH, ARCCOSH, 

ARCTANH, INT, ROUND, FRAC, SQR, SQRT, ABS, SIGN.  

Néhány gyors operátor: 

 ++8 8-at hozzáad az aktuális értékhez 

 – – 8 8-at kivon az aktuális értékből 
  

 
Kifejezésekben a # jel az aktuális értéket helyettesíti (pl. #/3 harmadolja azt). Csomópont-koordináták, 

teherintenzitás, felületvastagság módosításakor az X, Y, Z változókkal hivatkozhatunk a globális koordináta-

értékekre. Egyes tehertípusok esetében az aktuális teher egy másik komponensére is hivatkozhatunk: csomóponti 

vagy rúdon koncentrált erő esetén  az Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz változókkal, rúdon megoszló erő esetén a px1, py1, 

pz1, m1, px2, py2,  pz2, m2 változókkal (kis- és nagybetű egyenértékű).  

Ha például a kijelölt rudak X irányú megoszló terheit szeretnénk Y irányba fordítani az egyes teherintenzitások 

megőrzésével, írjuk a pY1 mezőbe: px1, a pY2 mezőbe: px2, majd a pX1 és pX2 mezőbe írjunk nullát. 
  

 Ha a szerkezet méretét szeretnénk X irányban a kétszeresére nyújtani, jelöljük ki az összes csomópontot, az X 

koordinátához pedig írjuk be: X*2.  

Az alkalmazható műveletek (operátorok és függvények) leírása a Tulajdonságszerkesztő Súgó részben található. 

 A listában + jellel jelölt tulajdonságra duplán kattintva, az alá besorolt tulajdonságok jelennek meg. Ismételt 

kattintásokkal a lista visszazáródik. 
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>> A program a dupla nyíllal (>>) jelölt mezők esetén lehetővé teszi, hogy a kijelölt elemek valamely 

tulajdonságához egy másik elem tulajdonságát vegyük fel, a dialógusablakoknál megszokott módon. 
  

 A tulajdonság-szerkesztőt nem csak adatmódosításra, hanem azonos tulajdonságú elemek kijelölésére, szűrésére  
is használhatjuk. 

  

Szűrő 

 

Egy elemtulajdonságra állva, majd a szerkesztőablak szűrő gombját megnyomva minden olyan elem kijelölhető, 
melynek tulajdonsága megegyezik az aktuális elemtulajdonsággal. 

Példa:  egy bizonyos szelvény lecserélése egy másikra a teljes szerkezetben. Egy ilyen szelvényű rúdelem 
szelvény tulajdonságára állva kijelöljük az összes ilyen rúdelemet, majd átállítjuk a szelvény típusát. 

  

3.5.2. Információs-paletták 

 

Az Info-, Színkódolás-, Koordináta-, Színskála- és Perspektíva-paletta megjelenítésének ki/bekapcsolása.  

Lásd részletesen... 2.18 Információs paletták 
  

3.5.3. Háttérkép 

 

Háttérképet tölthetünk be az AxisVM munkafelületére és így a modellt elhelyezhetjük leendő környezetébe.  

Egy böngésző ablak (Háttérkép betöltése... menüpont) segítségével kereshetjük meg a betöltendő képet vagy 

választhatunk a Legutóbbi háttérképek közül  (ha több munkaablakot megnyitottunk, akkor mindegyik ablakba 

más-más képet tölthetünk). A képeket a program az .AXS fájlban tárolja. 
  

 A háttérkép betöltése után az ismert funkciók – kicsinyítés, nagyítás, eltolás, forgatás – segítségével a szerkezetet 

a megfelelő pozícióba állíthatjuk. 

  

Tulajdonság-
szerkesztő Súgó 

Tulajdonság 
felvétele 

Elemszűrő 
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3.5.4. Vízszintes felosztás 

 
 

 

 
  

 Vízszintesen kettéosztja az aktív ablakot. Amelyik ablakba belekattintunk, az lesz az aktív ablak. 

Az így létrejött ablakokban a megjelenítési paraméterek külön-külön beállíthatók. Ez előnyösen felhasználható 

geometriai szerkesztésnél, eredménykiértékelésnél és dokumentálásnál. Az egyes ablakokban eltérő teheresetek 

is megjeleníthetőek. 

Az aktív ablak a jobb felső saroknál lévő ikon segítségével teljes képernyő méretűre felnyitható ill. 

visszacsukható. 

  

Inaktív ablak 

Aktív ablak 
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3.5.5. Függőleges felosztás 

 
 

 
  

 Függőlegesen kettéosztja az aktív ablakot. Amelyik ablakba belekattintunk, az lesz az aktív ablak. 

Az így létrejött ablakok használata megegyezik a vízszintes felosztás után keletkezett ablakok használatával. Az 

ablakokat elválasztó keret egérrel megfogható és mozgatható. Az egyes ablakokban eltérő teheresetek is megjele-

níthetőek. 

  

3.5.6. Bezárás 

 

Megszünteti az aktív ablakot. 

  

 

3.5.7. Rajzfelirat méretezése 

Kisebb/Nagyobb 
rajzfeliratok 

A menünek ezzel a  két elemével a rajzok feliratainak méretét módosíthatjuk. 

  

3.5.8. Rajztár 

 

 

A rajztárban találhatók a programban elmentett ábrák. Ezek sajátossága, hogy nem a képernyőn látható kép, 

hanem az adott szerkezet, szerkezet-részlet megjelenítéséhez szükséges paraméterek tárolódnak és így a modellen 

végzett módosítások azonnal megjelennek a lementett rajzon is. Az így mentett rajzokat visszatölthetjük a 

program munkafelületére vagy felhasználhatjuk a dokumentáció készítéséhez. 

A rajztárban nemcsak a főablakban látható rajzokat, de rúdelemek elmozdulás, igénybevétel, feszültség 

diagramjait, az átszúródásvizsgálat, a vasbetonoszlop és gerendavasalás, valamint a homloklemezes csavarozott 

kapcsolat méretező asszociatív ábráit is tárolhatjuk. 

  

Inaktív ablak 

Inaktív ablak 

Aktív ablak 
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 Az ikon melletti nyílra kattintva a lenyíló listából 

kiválaszthatunk egy már meglévő, lementett rajzot. 

A rajztár ikonra kattintva a következő dialógusablak 

jelenik meg: 
 

  

 

 
  

 A már elmentett ábrák megtekinthetők, visszatölthetők a munkafelületre illetve törölhetők. 
  

 
 

Ábra törlése a rajztárból 

 

Kiválasztott rajz betöltése az aktív ablakba (osztott munkafelület esetén) 

 
Kiválasztott rajz betöltése a teljes munkafelületre 

 

 

Diagram betöltése 

Ez a funkció akkor válik elérhetővé, ha nem főablakból származó ábrát, hanem rúddiagramot vagy 

méretezési ábrát választunk ki. A gomb megnyomására megjelenik az ábrát eredményező dialógusablak 

vagy méretezési modul. Az ábra módosítása után az ablakot bezárva választhatunk, hogy felülírjuk az 
eredeti ábrát vagy új névvel mentjük le. 

 

 

Megváltoztathatjuk az elmentett rajztári elem beállításait.  

Egyszerre több elem is kijelölhető. A beállítás az összes kijelölt elemre végrehajtódik. 

Ha egy kapcsoló a kijelölt rajztári elemeken eltérő állapotban van, akkor az a kapcsolótáblán szürke 
bekapcsolt állapottal jelenik meg. Rákattintva az összes rajzon azonos állapotra tehető. 

 

 

Rajztári elemeket exportálhatunk interaktív 3D PDF fájlba. 

Lásd… 3.5.8.1 Rajzok exportálása 3D PDF fájlba 
  

 Eredménykomponensek visszaállítása  

Bekapcsolt esetben az ábrát az ábrázolt eredménykomponensekkel együtt tölti be (ha az adatbeviteli részen 

vagyunk és eredményt megjelenítő ábrát töltünk vissza, a program automatikusan átlép az eredmény fülre). 

Kikapcsolt esetben csak a szerkezet megjelenítéséhez tartozó paramétereket (nézet, forgatás, nagyítás) tölti be 

az elmentett rajztári elemből. 
  

 Mértékegységek 

A mértékegységek megjelenítése szabályozható a mentett rajzon. 
  

 Ábra automatikus újraskálázása 

Bekapcsolása esetén a rajz automatikusan átskálazza magát, hogy az aktuális tartalom teljesen kitöltse. Ha 

például a rajztári elem lementése után a modell további részekkel egészült ki, a rajztári elemet betöltve vagy 

dokumentációban megjelenítve a kibővült modellt fogjuk látni. 
  

OK Az esetleges változások (törlések) mentésével lép ki a rajztárból. 
  

Mégsem Az esetleges változások (törlések) mentése nélkül lép ki a rajztárból. 
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3.5.8.1. Rajzok exportálása 3D PDF fájlba 

  

 
 

 

A rajztár ábráit exportálhatjuk 3D PDF fájlba. Az interaktív 3D kép megtekintéséhez kifejezetten az Adobe 

Acrobat Reader program szükséges, annak is a frissített 8.1-es vagy későbbi verziója. 

A baloldali fában kiválasztott rajztári elemeket a jobbra nyíl gombra kattintva helyezhetjük át a PDF-be. A 

jobboldali listában kijelölt elemeket a balra nyíl gombra kattintva távolíthatjuk el. Az ábrák a jobboldali lista 

sorrendjét követve külön oldalakra kerülnek a fájlba. 

A rajztárban tárolt síkbeli (2D) és térbeli (3D) nézetek egyaránt exportálhatóak. A 2D-s ábrák egyszerű képként 

kerülnek a PDF fájlba, a 3D-s nézetek az Acrobat Readerben interaktívan forgathatóak, kicsinyíthetőek, 

nagyíthatóak. 
  

 

 
  

3D export beállítások Az Élek exportálása jelölőnégyzet bekapcsolásával  a kimentett rajzokon az objektumok éle is külön objektumként 

kiíródik. 
  

3.5.9. Mentés a rajztárba 

 

 

 
  

 Az ikon segítségével egy vagy több rajz menthető a rajztárba.  

Ha az ábra már szerepel a rajztárban, a név mező alatt figyelmeztetés jelenik meg:  
  

 
A rajztárban már szerepel a rajz! 

  

 

Ezután választhatunk, hogy a már meglévő rajzot felülírjuk vagy a mentendő ábrát átnevezve, az előzőt is 

megtartva tároljuk azt. 

A Több rajz... gombra kattintva a megjelenő fa-struktúrákból tehereseteket, teherkombinációkat illetve 

eredménykomponenseket választva egyidejűleg több ábra is menthető a rajztárba. 

 A Rajztár… gomb hatására a Rajztár dialógusablak jelenik meg, ahol az előzőleg mentett rajzok között tallózhat. 
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3.6. Súgó 

 

 
  

 A Súgó a program használatára vonatkozó tudnivalókat gyűjti össze 
  

3.6.1. Tartalom 

                 [F1] A Súgó (Help) tartalomjegyzéke. 
  

3.6.2. Az AxisVM honlapja 

 

A beállított, alapértelmezett böngésző programot indítja, és a www.axisvm.hu internet címre irányítja a 

felhasználót. A honlapon naprakész információk találhatók a programrendszerről, valamint letölthetők az aktuális 

frissítőcsomagok. Technikai támogatás az itt található e-mail címen vagy telefonon kérhető.  
  

3.6.3. AxisVM frissítése az internetről 

 

Elindítja az AxisVM Internet Frissítés Varázslót. Lásd... 3.3.11 Alapbeállítások 

  

3.6.4. A programról... 

 A program verziószámáról, a kiadásról, az 

aktuális programösszeállításról, a kulcs sor-

számáról és az esetleges időkorlátozásról ad 

információt. 

A meglévő modulok feketén, a hiányzók szür-

kén jelennek meg. 

 
  

3.6.5. A jelenlegi kiadásról... 

 Az aktuális kiadáshoz tartozó legfrissebb információk (újdonságok, javítások) tekinthetők meg egy szöveg-

ablakban. 
  

http://www.axisvm.hu/
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3.7. Ikon menü 

 

 
  

3.7.1. Új  

    
Lásd részletesen... 3.1.1 Új 

  

3.7.2. Megnyitás 

    [Ctrl] + [O] 
Lásd részletesen... 3.1.2 Megnyitás 

  

3.7.3. Mentés 

    [Ctrl] + [S] 
Lásd részletesen... 3.1.3 Mentés 

  

3.7.4. Nyomtatás 

        [Ctrl]+[P] 

Lásd részletesen... 3.1.10 Nyomtatás 

  

3.7.5. 3D PDF készítés 

 
 

 

 
 

U3D file megtartása jelölőnégyzet bekapcsolásával a PDF-be beillesztett rajz U3D fájl formátumban is 

megmarad, amit későbbiekben későbbiekben PDF szerkesztőben felhasználhatunk és egyedi, 3 dimenziós PDF 

dokumentumot készíthetünk. 

Az élek exportálása az Élek exportálása ellenörző négyzet segítségével ki-/bekapcsolható. 

A 3D PDF fájlok exportálásáról bővebben a 3.5.8.1 Rajzok exportálása 3D PDF fájlba 
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3.7.6. Vissza 

 [Ctrl] + [Z] 

 

Lásd részletesen... 3.2.1 Vissza 

  

3.7.7. Újra 

 
  [Shift]+[Ctrl]+[Z] 

 
 

Lásd részletesen... 3.2.2 Újra 

  

3.7.8. Fóliakezelő 

               [F11] 
 

Lásd részletesen... 3.3.3 Fóliakezelő 

  

3.7.9. Szintek 

 

           [Ctrl] + [R] 

Lásd részletesen… 3.3.4 Szintek 

  

3.7.10. Táblázatkezelő 

               [F12] 

 

Lásd részletesen... 2.9 Táblázatok 

  

3.7.11. Dokumentáció-szerkesztő 

               [F10] 

 

Lásd részletesen... 2.10 Dokumentáció-szerkesztő 

  

3.7.12. Rajztár 

 
 

Lásd részletesen... 3.5.8 Rajztár 

  

3.7.13. Mentés rajztárba 

 

 

Lásd részletesen... 3.5.9 Mentés a rajztárba 
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Ez az oldal szándékosan üres. 
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4. Adatmegadás 

  

4.1. Geometria 

A modell hálózata A geometriai szerkesztőfelület szolgál arra, hogy segítségével a szerkezet geometriáját – vizuálisan is jól 

követhető módon – a program számára meghatározzuk, majd szükség esetén módosítsuk azt. Ennek során a 

végeselem-modell hálózatát hozzuk létre, amelyen a későbbiekben a végeselemeket definiáljuk. E hálózat 

építőelemei a csomópontok és a csomópontokat összekötő vonalak.  
  

 Az „Objektumok rajzolása” funkcióban előzetes vonalhálózat létrehozása nélkül is rajzolhatunk statikai vázat 

  

Lemez, tárcsa, 
héjszerkezetek 

Lemez-, tárcsa-, héjszerkezetek esetén a hálózat a felület geometriai középsíkjára illeszkedő összefüggő négy-

szög-, ill. háromszöghálózatot jelent. 

  

 

 

 
   

 Automatikusan generált  
háromszöghálózat. 

Szerkesztéssel létrehozott négyszöghálózat. 

  

Rúdszerkezetek Rúdszerkezet esetén a hálózati vonalak a rudak tengelyvonalait, a csomópontok a rudak kapcsolódási pontjait 

jelentik. 

 

 

 
  



166  

 

4.2. Szerkesztőfelület 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

Szerkesztőfelület A program indításakor automatikusan a geometriai szerkesztőmodul lesz aktív. A geometriai szerkesztőfelület 

egy térbeli koordináta-rendszer, amely koordinátasíkjaival vagy tetszőleges perspektív ábraként jelenik meg a 

képernyőn. Új modell esetén kiválasztható X-Y, X-Z nézet vagy perspektíva, meglévő modell az utoljára 

használt nézettel töltődik be. A képernyő felső részén, a szerkesztőablak felett találjuk meg a geometriai szer-

kesztőeszközöket, ezek segítenek a szerkezeti modell létrehozásában. Részletes tárgyalásuk a 4.8 Eszközök a 

geometriai szerkesztőben pontban történik.  

A munkafelületen megjelenő rajz ábrázolási paramétereit a baloldali ikontábla parancsaival állíthatjuk be. Lásd 

részletesen... 2.16 Ikontábla 

  

4.2.1. A munkafelület felosztása ablakokra 

 Bonyolult szerkezeteknél elengedhetetlen, hogy munka közben a szerkezetet különböző irányokból is láthassuk. 

A hatékony munka érdekében – hogy ne kelljen gyakran nézetet váltanunk – lehetőségünk van arra, hogy a 

modell egy időben több nézetével is megjelenjen a képernyőn.  
 A funkció a Ablakok főmenüből érhető el az alábbi lehetőségeket kínálva: 
  

Vízszintes felosztás Az aktuális ablakot függőleges oldala mentén két egyenlő méretű ablakra osztja úgy, hogy a felső marad az aktív. 

Lásd... 3.5.4 Vízszintes felosztás 
  

Függőleges felosztás Az aktuális ablakot vízszintes oldala mentén két egyenlő méretű ablakra osztja úgy, hogy a bal oldali marad az 

aktív. Lásd... 3.5.5 Függőleges felosztás 
 

  

Bezárás (Törlés) Hatására az aktuális ablak eltűnik. 

  

színskálaablak 

áthelyezhető 
ikontábla 

rajzterület 

tulajdonságszerkesztő 

lenyíló ikonsor 

információs sor 
menükövető (súgó) 

infoablak 

segédpaletta 

gyorskapcsolók 

koordinátaablak 

perspektíva  
beállítás 

menüsor modell neve 
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 Az aktuális ablak mindig az lesz, amelyikre utoljára kattintunk, az ablakot kezelő funkciók csak ennél érhetők 

el. Az ablakosztással létrehozott ablakok mindegyikében tetszőleges nézet állítható be, és munka közben a 

szerkesztési műveletek eredménye mindegyiken azonnal megjelenik. 
  

 Minden részablak teljes értékű szerkesztőablak, tehát az összes funkció használható rajta. Ezenfelül minden 

művelet bármelyik részablakban elkezdhető, és tetszőleges részablakban folytatható, ill. befejezhető. 
  

 Művelet közben az aktuális ablak nézete is megváltoztatható, azonban néhány szerkesztési funkció perspektív nézeten 
nem, vagy csak korlátozva használható. 

  

4.3. Koordináta-rendszerek 

 A szerkezeti modellt egy térbeli, derékszögű koordináta-rendszerben helyezzük el még a síkbeli modellek esetén 

is. Így a szerkezet minden pontját három koordináta (X,Y,Z) jellemzi. A végeselemek definiálásához használ-

hatunk végeselemekhez rögzített lokális, vagy referencia- irányokhoz kötött, relatív koordináta-rendszereket is.  

A geometria-megadás könnyítése érdekében lehetőségünk van henger-, illetve gömbkoordináta-rendszer 

használatára is. Lásd részletesen... 4.3.2 Segéd- (henger-, gömb-) koordináta-rendszerek 

  

4.3.1. Alap- (ortogonális) koordináta-rendszer 

Alapkoordináta-
rendszer 

A programrendszer alapkoordináta-rendszerként derékszögű, jobbsodrású (jobbkezes), térbeli koordináta-

rendszert használ, amelyben meghatározhatjuk a szerkezet geometriai és egyéb jellemzőit. 
 

 A szerkezet megjelenítéséhez választható képsíkok is az alapkoordináta-rendszerben értendőek.  

A tengelyek elhelyezkedését és a pozitív irányú eltolódást, ill. elfordulást a következő ábra mutatja. 
  

 

 

 

   

 A geometriai szerkesztőmodul alaprendszere is az előbb jellemzett ortogonális koordináta-rendszer. 
  

Globális és relatív 
origó 

Új modell indításakor a kiválasztott képsík jelenik meg. A koordináta-rendszer kezdőpontját (origóját) a 

szerkesztőablak bal alsó sarkánál megjelenő kék X jelöli. Az AxisVM kétfajta origót különböztet meg. A 

globális origó mozdulatlan, a segédháló-rendszer kezdőpontját adja. A globális origóhoz tartozó globális 

koordináták bármikor leolvashatók a koordinátaablak bal oldalán, kikapcsolt „delta”- kapcsoló mellett. A relatív 

origó aktuális pozícióját kék X jelzi. 

A modell szerkesztése során a relatív origó az [Alt]+[Shift] vagy az [Insert] lenyomásával bármikor áthelyezhető a 

kurzor egy adott pozíciójába, ami által egy lokális koordináta-rendszert definiálunk, aminek az áthelyezett origó a 

középpontja. Segítségével leolvashatunk tetszőleges ponttól távolságokat, vagy egy új elem megadásakor a 

képernyő tetszőleges pontjába áthelyezett relatív origótól adhatunk meg értékeket.  

A kötött irányok használatánál is van lehetőség tetszőleges kiinduló pont használatára. Egy új elem 

létrehozásakor a relatív origó automatikusan helyeződik át az aktuális pozícióba. Mindkét „delta”-kapcsoló 

kikapcsolása esetén pozíciója megegyezik a globális origóéval. 
  

 X-Y és Y-Z képsíkban a harmadik tengely felénk, a képsíkból kifelé mutat, így a pozitív irányú eltoláskor a szerkezeti részlet 
hozzánk közeledik.  

X-Z síkban ezzel ellentétes irányba mutat a harmadik tengely, a képsíktól befelé, tehát pozitív irányú eltolásra a szerkezeti 
részlet távolodik tőlünk. 

A globális tengelyeket nagybetűvel, a lokálisakat kisbetűvel jelöljük. 
  

 Lásd még...  4.9.20 Referenciák 

 

4.3.2. Segéd- (henger-, gömb-) koordináta-rendszerek 

 Egyes modelltípusok esetén segítséget nyújt, ha a szerkezet geometriáját nem csupán az ortogonális három irány 

(X, Y, Z) felhasználásával adhatjuk meg. Ezekben az esetekben rendelkezésünkre áll a henger-, ill. 

gömbkoordináta-rendszer is. A kettő közül mindig csak az egyik lehet aktuális az alapkoordináta-rendszer 

mellett, bekapcsolásuk pedig a Beállítások / Szerviz / Szerkesztés / Segédkoordináták-nál található rádiógombokkal  

történhet. 

  



168  

 

  

Hengerkoordináta 
rendszer 

Bekapcsolásakor a koordinátaablak jobb oldalán megjelenik a hozzá tartozó három jellemző. A henger-

koordináta-rendszer tengelye a h tengely, amely mindig merőleges a képsíkra, és pozitív iránya megegyezik az 

ortogonális harmadik tengely pozitív irányával. Így a h paraméterben lehet megadni egy pont képsíktól való 

távolságát, az r paraméterben a pont távolságát a henger tengelyétől, míg az a paraméterben a pontot és az origót 

összekötő egyenes irányszögét. 
  

Gömbkoordináta 
rendszer 

A gömbkoordináta-rendszerhez tartozó három paraméter közül R a pont távolsága az origótól, az a paraméter a 

pontot és az origót összekötő egyenes szöge a képsíkon mérve, a b paraméter a pontot és az origót összekötő 

egyenes képsíkkal bezárt szögét adja meg, és előjele a mélységi koordináta előjelével azonos. 
  

 

  

 Hengerkoordináta-rendszer Gömbkoordináta-rendszer 

4.4. Koordináta-paletta 

Koordináta-paletta A koordináta-paletta segítségével tájékozódhatunk a kurzor pillanatnyi, globális vagy lokális koordináta-

rendszerben vett pozíciójáról. Bal oldalán találhatjuk az ortogonális koordináta-rendszerhez tartozó koordiná-

taértékeket, jobb oldalán pedig a segéd- (henger- vagy a gömb-) koordináta-rendszerhez tartozókat. A koordináta 

értékek mellett található „d”, azaz „delta”-kapcsoló bekapcsolásával a lokális origóhoz tartozó koordináták je-

leníthetők meg. Ezen funkció aktív voltát a koordináták mellett megjelenő kis d betűk jelzik. 

Szerkesztés közben billentyűparancsok segítségével a koordináta-paletta mezőibe ugorhatunk. Az 

billentyűkombinációk alapbeállításai megváltoztathatóak. Lásd… 3.3.12 Billentyűparancsok 
  

 Koordináta művelet Billenytűparancs 

 X X 

 Y Y 

 Z Z 

 L (távolság) Shift+Ctrl+L 

 R (sugár) Shift+Ctrl+R 

 A (α szögérték) Shift+Ctrl+A 

 H (magasság) Shift+Ctrl+H 

 B (β szögérték) Shift+Ctrl+B 

 Ideiglenes munkasík Shift+Ctrl+W 

 X koordináta zárolása Ctrl+Alt+X 

 Y koordináta zárolása Ctrl+Alt+Y 

 Z koordináta zárolása Ctrl+Alt+Z 

 L zárolása Ctrl+Alt+L 

 r zárolása Ctrl+Alt+R 

 a zárolása Ctrl+Alt+A 

 h zárolása Ctrl+Alt+H 

 b zárolása Ctrl+Alt+B 

 Relativ / globális koordináták („delta” -kapcsoló) Shift+D 

 Relativ / globális poláris koordináták Shift+E 

  

 

 
  

 A „delta”- kapcsoló bekapcsolása hatással van a kötött irányok működésére is.  

Lásd részletesen... 4.7.4 Kötött irányok  

A koordinátaablak szerkesztőmezőiben egyszerű matematikai kifejezéseket, szögfüggvényeket is beírhatunk (pl: 

12.927+23.439,  cos(45), sin(60)). 
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Az  szög pozitív értékei:     

  

4.5. Segédháló- (grid-) rendszer 

 A szerkesztőablakban megjeleníthető egy, a vizuális eligazodást segítő hálózat.  

Részletes leírását lásd... 2.16.19 Szerviz fejezetben. 
  

  

4.6. Kurzorlépés (snap) 

 Ezzel a funkcióval egy láthatatlan rácsot határozhatunk meg, amelyet aktivizálva a kurzor csak a rácspontokon 

mozog. A kurzorlépés a három ortogonális irányban különböző méretű lehet, és a Beállítások / Szerviz / Grid & 

Kurzor / Kurzor lépésköz menüben állítható be vagy az ikontábláról érhető el. 

Lásd részletesen a 2.16.19 Szerviz fejezetben. 

  

4.7. Szerkesztést segítő kellékek 

 A szerkesztést e segédfunkciók felhasználásával egyszerűbbé tehetjük. 

  

4.7.1. Vonzáskör (aura) 

 Ez a funkció segít abban, hogy a kurzort a képernyőn lévő elemekre, ill. 

azok kitüntetett pontjaira pontosan rá lehessen illeszteni. 

 
 A vonalak és a megkülönböztetett pontok egy beállítható távolságból magukhoz vonzzák a kurzort. Ez a 

távolság (az aura nagysága), melyen belül ez a hatás érvényesül a Beállítások / Szerviz / Szerkesztés / Aura 

beállítóablakban állítható. A kurzor alakja mutatja, hogy milyen elemet azonosított a program egy adott helyen. 

Ezek a következők lehetnek: 
   

 Csomópont  

 
 Felezőpont  

 
 Támasz  

        
 Élmenti csukló 

 
 Hálófüggetlen teher 

 
 Tehervégpont 

 
 Ívközéppont 

 
 Ív 

  
 Érintő 

  
 Bézier-görbe 

  
 Referenciák 

                    
 Vonal 
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Felület 

        
 Tartomány 

 
 Merev test 

 
 Szövegdoboz, eredményfelirat 

 
 Vasalási tartomány, Cobiax tömör zóna 

 
 Pontalap oldaléle, sarokpontja 

      
 Sávalap oldaléle, sarokpontja 

       
 Vonalzó 

 
 Raszter 

 
 Kóta, méretvonal 

 
 Metszéspont 

 
 Merőleges 

 
 “Felvesz” funkció  esetén 

 
   

 Abban az esetben, ha egy helyen több különböző elemet is talál a program, akkor a fenti lista egyben az 

azonosítási prioritást is mutatja. 

 Dupla szimbólum jelzi, ha egy helyen több elem van takarásban. 
  

 A koordináta ablakban olvashatjuk le, hogy a takarásban lévő azonos elemek  (pl. pontok) közül melyik vonzotta magára a 
kurzort. 

  

Háttér fóliák 

érzékelése 

Beállítható, hogy a kurzor az építész fólián is érzékelje az objektumokat.  

  

4.7.2. Koordinátaérték számszerű megadása 

 A modell szerkesztése során egy pont koordinátáit megadhatjuk úgy is, hogy közvetlenül a koordináta-palettába 

írjuk be a koordinátaértékeket. A koordinátamezőkbe két módon írhatunk: 
  

 1. A koordináta betűjelét lenyomjuk, majd beírjuk az értékét 

 2. Kurzorral a kívánt mezőbe kattintunk, majd beírjuk az értékét. 
  

 Az így megadott értékek bekapcsolt „delta” mellett lokális, kikapcsolt „delta” mellett a globális koordináták. 

Több koordinátaérték megadásakor egymásnak ellentmondó értékek közül az utóbb megadottat veszi figyelembe 

a program. 

  

 A relatív origó bármikor áthelyezhető az aktuális kurzorpozícióra az Insert billentyű lenyomásával. Így vonallánc 

rajzolása közben a végpont koordinátáját megadhatjuk az előző ponthoz képest is. 
  

 Meglévő pontból adott távolságot, adott irányban könnyen felmérhetünk, ha a lokális origót a már meglévő pontba 
helyezzük, és a da[°] koordinátához beírjuk az iránynak megfelelő szöget, majd a dr[m] koordinátához beírjuk a távolságot. 

Szerkesztés közben a lokális origó bármikor tetszőleges pontba áthelyezhető, így pl. egy vonal kezdő- és végpontját két 
különböző ponttól mért koordinátákkal is megadhatjuk. 

  

4.7.3. Távolság mérése 

 Meglévő pontok távolságát megtudhatjuk, ha bekapcsolt „delta” -gomb mellett az egyik pontra áthelyezzük az 

origót, majd a másik pontra visszük a kurzort, és a dL értéknél a távolságot leolvassuk. 
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4.7.4. Kötött irányok 

 Szerkesztés közben bármikor – akár valamelyik szerkesztési funkció használata közben is – a [Shift] gomb 

lenyomásával a kurzor mozgásirányát rögzíthetjük. A kötött irányok használata két szögértéken alapul: 
  

 

 
  

 A szögértékek a Beállítások menüben a Szerviz/Szerkesztés menüpontnál megjelenő dialógusablakban módosíthatók. 
 

  alapértéke 15° 
  

 A [Shift] gombot lenyomva a kurzor a lokális origóból húzott, n irányszögű egyenesen mozog, ahol n 

értéke a kurzor pozíciójától függő legközelebbi érték. 
  

 Egyedi  

 A [Shift] gombot lenyomva a kurzor a lokális origóból húzott, „Egyedi ” vagy n·irányszögű 

egyenesen mozog. 
 

  ill. az „Egyedi ” használatakor figyelembe vett origó kétféle lehet  

a) mindkét „deltá”-t kikapcsolva a koordináta-palettán, az irányrögzítés középpontja a globális origó, 

b) illetve bármelyik „deltá”-t bekapcsolva, az irányrögzítés középpontja a lokális origó 
  

 

 
   

 A kurzor mozgásirányát az alábbi módokon is rögzíthetjük: 
  

 Vonalon vagy vonalzón álló kurzor esetén a [Shift] gomb lenyomása mellett a vonal által meghatározott irányon 

mozog csak a kurzor. 
  

 

 
  

 Ha a kurzor kitüntetett képernyőponton áll, a [Shift] gomb lenyomva tartása esetén a kurzor a relatív origót a 

kitüntetett ponttal összekötő egyenesen mozog tovább.  
  

 Tartományon vagy felületelemen álló kurzor esetén a [Shift] gomb lenyomása mellett az elem síkjában mozog 

csak a kurzor. 

  

 

 
 

Egyedi 

Egyedi 90

n·

 

kötött irány 

Egyedi irányszög 
megadása 

 megadása 

metszéspont csomópont 
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Szerkesztést segítő 
kényszerek 

  

A Szerkesztést segítő kényszerek ikonjaival a vonalhúzás 

irányát rögzíthetjük. 
  

 Lásd... 2.16.10 Szerkesztést segítő kényszerek 
  

4.7.5. Koordináta zárolása 

 

 

 

Ezzel a funkcióval a koordináta- paletta bármely adatát egy kívánt értéken rögzíthetjük oly módon, hogy a kurzor 

elmozdításakor annak értéke nem változik. Bekapcsolása és oldása a koordinátaérték betűjelének a [Ctrl+Alt] 

gombbal való egyidejű lenyomásával történik, pl.  [Ctrl+Alt] + [X], [Y], [Z], [L], [R], [A], [B], [H]. 

A koordináta beviteli mezőt szegélyező fekete téglalap jelzi, hogy az adott érték zárolt.   
  

 Zárolt X koordináta Zárolt szög Zárolt sugár 
 

 

  

   

4.7.6. Automatikus összemetszés 

 Ha az automatikus összemetszés aktív állapotú, akkor új hálózati elem létrehozásakor az egymást metsző 

vonalak metszéspontjába automatikusan csomópont generálódik, és az elemeket kettéosztja. 

 Aktiválása ill. kikapcsolása a Beállítások / Szerviz / Szerkesztés / Automatikus / Metszés menüpontban történhet. 

 Aktiválásakor a felületelemként definiált elemeket felületelemekre osztja. Ha olyan elemeket metszünk, 

amelyekhez már végeselemeket is definiáltunk, akkor az így kapott új elemek öröklik az eredeti végeselem 

jellemzőit és a végeselemre definiált terheket. 

  

4.8. Eszközök a geometriai szerkesztőben 

 
  

 Ezek az eszközök szolgálnak új hálózati elemek létrehozására, illetve később azok paramétereinek esetleges 

megváltoztatására. Itt találhatók azok a funkciók is melyek segítségével feloszthatjuk a meglévő elemeket, illetve 

ellenőrizhetjük a megszerkesztett hálózatot.  
  

 Új elem létrehozásakor – részletek használata esetén –, ha az automatikus részletkezelés beállítása aktív (Beállítások / 
Szerviz / Szerkesztés / Automatikus / Részletkezelés), akkor a bekapcsolt részletek az új elemekkel automatikusan 
bővülnek. 

  

felezőpont 
merőleges 



Felhasználói kézikönyv  v13r3 8. kiadás 173   

 

4.8.1. Csomópont 

 

Ezzel a funkcióval hozható létre a végeselem-modell hálózatának alapeleme,  a csomópont. 

 Egy csomópont megadása az alábbi módokon történhet 

 1. A bal egérgombbal kattintva a kurzor pillanatnyi helyén hozunk létre egy csomópontot. 

2. A koordináta-palettán számszerűen megadott koordinátákkal hozunk létre egy csomópontot. 

 Meglévő vonalon is definiálható új csomópont. Ha az automatikus összemetszés aktív, akkor a vonalra kattintva 

az új csomópont automatikusan két részre osztja a vonalat, ha inaktív, akkor a vonaltól független, különálló 

csomópontot hoz létre. Felületelemek határoló vonalain vagy azokon belül, az elem síkjában létrehozott új 

csomópont aktív automatikus összemetszés esetén magát a felületelemet is újabb felületelemekre bontja. Olyan 

elemekre használva, amelyekhez már végeselem jellemzőket is definiáltunk, az új elemek öröklik az eredeti 

végeselem jellemzőit és a hozzárendelt terheket is. 
  

 A szerkesztési pontosságnál közelebb lévő csomópontokat a program egyesíti. 

 Ha a részletek megjelenítése és a Beállítások / Szerviz / Szerkesztés / Automatikus / Részletkezelés be van kapcsolva, 
minden újonnan létrehozott geometriai elem automatikusan bekerül a bekapcsolt részletekbe.  

  

4.8.2. Vonal 

 

 

 

  
  

 Ezzel a funkcióval hozható létre a végeselemes modellhálózat másik építőeleme, a vonal, amely a későbbiekben 

– végeselemek definiálásakor – jelenthet rúdelemet, merev testet, vagy felületelemet határoló vonalat. 

 A funkció ikonja fölött a bal egérgombot lenyomva tartva az alábbi lehetőségek közül választhatunk 
  

Vonal 

 

Két végpontjával megadott vonalat hoz létre. A végpontokat megadhatjuk a megfelelő pozícióra állított kurzor 

segítségével, vagy a koordináta palettán keresztül a megfelelő koordinátaértékeket beírva. Perspektív 

megjelenítésben a funkció csak kitüntetett pontok között használható. 
  

Poligon 

 

Végpontokkal megadott vonalláncot hoz létre úgy, hogy a vonal-

láncon belül utolsónak rajzolt vonal végpontja automatikusan a 

következő vonal kezdőpontja. A vonallánc rajzolását az alábbi 

módokon lehet megszakítani 

 
 1. Az [Esc] billentyű egyszeri lenyomására az éppen rajzolt vonalláncot szakítja félbe 

2. Az [Esc] billentyű másodszori lenyomására a poligonrajzolási funkcióból is kilép 

3.  jobb gomb Gyorsmenü / Mégsem 

4. A vonallánc utolsó pontjára való ismételt kattintással 
  

Téglalap 

 

Két átellenes sarokpontjával (átlójával) megadott, a koordinátatengelyekkel párhuzamos oldalú téglalapot hoz 

létre. 
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Elforgatott téglalap 

 

Két oldalával megadott, a koordinátatengelyekkel tetszőleges szöget bezáró téglalapot hoz létre. 

 

               
 Az első sarokpont letűzése vagy az első oldal megadása után az [Esc] gombbal szakítható meg a funkció.  
  

Ívpoligon-1 

 

Sokszög/töröttvonal rajzolása középpontjával és két pontjával megadva. 

A funkció kiválasztása után egy dialógusablakban az oldalszámot kell megadni. Ezután meg kell adni a sokszög 

középpontját, kezdő és végpontját. 
  

Ívpoligon-2 

 

Sokszög/töröttvonal rajzolása három pontjával megadva. 

A funkció kiválasztása után egy dialógusablakban az oldalszámot kell megadni. Ezután meg kell adni a 

sokszöget meghatározó három pontot. 
  

4.8.3. Körív 

 

 

 

Körív vagy kör rajzolása. A körívet, kört az ívfelosztásban beállított számú poligonszakaszra bontja a program. 

Az [Esc] gombbal szakítható meg a funkció. 

  

 
Körív megadása középpont, sugár és középponti szög segítségével.  

  

  

 
  

 
Körív megadása három pontjával. A funkció perspektív beállításban is működik. 

  

  

 
 

  

1. pont 

2. pont 
3. pont 

végpont 

körív 

2. pont 

3. pont 

1. pont (középpont) 

körív 



Felhasználói kézikönyv  v13r3 8. kiadás 175   

 

4.8.4. Horizontális felosztás 

 

A funkció egy – a munkasíkkal párhuzamos és a 

mélységi koordinátával meghatározott – síkban, a 

kurzor aktuális pozícióján átmenő vízszintes osztó-

vonalat hoz létre. A síkban található elemekkel 

létrejövő metszéspontok helyén új csomópontot iktat 

be. Ha olyan elemekre használjuk, amelyekhez már 

végeselemeket is definiáltunk, akkor az így kapott új 

elemek öröklik az eredeti végeselem jellemzőit és a 

végeselemre definiált terheket is. 
 

  
  

 

 

Mivel a funkció csak valamely munkasíkkal (X-Z; X-Y; Z-Y) párhuzamos síkban működik, ezért olyan elemekre, amelyek 
ezektől eltérő síkban vannak, úgy használható, hogy a megfelelő elemeket először valamelyik munkasíkkal párhuzamos 
síkba forgatjuk, majd a felosztás után visszaforgatjuk őket eredeti pozíciójukba. 

  

 Meglévő elemek elforgatása: 2.16.6.2  Forgatás 

  

4.8.5. Vertikális felosztás 

  

 

A funkció egy – a munkasíkkal párhuzamos és a 

mélységi koordinátával meghatározott – síkban, a 

kurzor aktuális pozícióján átmenő függőleges osztóvo-

nalat hoz létre. A síkban található elemekkel létrejövő 

metszéspontok helyén új csomópontot iktat be.  

Ha olyan elemekre használjuk, amelyekhez már véges-

elemeket is definiáltunk, akkor az így kapott új elemek 

öröklik az eredeti végeselem jellemzőit és a 

végeselemre definiált terheket is. 

 
  

4.8.6. Négyszög felosztása, háromszög felosztása 

 

Négyszög, háromszög vagy vegyes hálózat generálása. Felhasználható felületszerkezetek végeselemes 

hálózatának generálásához. 
  

Négyszög-felosztás I. 

 

 

Négy tetszőleges térbeli pont között lineáris négyszöghálózatot készít. Ha a 

négy pont közül valamely szomszédos pontok között már volt vonal, akkor a 

hálózat osztásának megfelelően felosztja azt is. A funkció hívása után 

megnyíló ablakban külön-külön állítható a mezők száma mindkét irányban.  

  

 Rajzolás közben piros szaggatott vonallal jelöli a program, ha a kurzor olyan pozícióban van, amelyen keresztül 

nem vehető fel hálózat (pl. konkáv négyszög). 

Szürke szaggatott vonallal jelöli a program azokat a kurzorpozíciókat, amelyeken keresztül már csak torz 

elemeket is tartalmazó hálózatot lehet felvenni. 

 Torz elemnek tekinti a program azt a négyszöget, amelynek bármely belső szöge kisebb, mint 30°, vagy nagyobb, 

mint 150°. 
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Négyszög-felosztás II. 

 

 

A funkció működése megegyezik az előző, “Négyszögfelosztás I.” funk-

ciónál leírtakkal, de a négyszögek átlóját is generálja, így 

háromszögelemekből álló hálózatot kapunk. Az optimalizális alak 

eléréséhez hálózatgeneráláskor mindig a rövidebb átlót veszi fel a 

program. 

  

 Rajzolás közben piros szaggatott vonallal jelöli a program, ha a kurzor olyan pozícióban van, amelyen keresztül 

nem vehető fel hálózat (pl. konkáv négyszög). 

Szürke szaggatott vonallal jelöli a program azokat a kurzorpozíciókat, amelyeken keresztül már csak torz 

elemeket is tartalmazó hálózatot lehet felvenni. 

Torz elemnek tekinti a program azt a háromszöget, amelynek bármely belső szöge kisebb, mint 15°, vagy 

nagyobb, mint 165°. 
  

 

 
  
Háromszög-felosztás I. 

 

 

Három tetszőleges térbeli pont között olyan lineáris négyszöghálózatot 

készít, amely az elsőként megrajzolt oldal mentén háromszög-hálózati 

elemeket is tartalmaz. Ha a három pont közül valamely kettő között már 

volt vonal, akkor a hálózat osztásának megfelelően felosztja azt is a 

program.  

  

 A funkció hívása után megnyíló ablakban állítható a mezők száma. Rajzolás közben piros szaggatott vonallal 

jelöli a program, ha a kurzor olyan pozícióban van, amelyen keresztül hálózat nem vehető fel. Szürke szaggatott 

vonallal jelöli a program azokat a kurzorpozíciókat, amelyeken keresztül, már csak torz elemeket is tartalmazó 

hálózatot lehet felvenni. 

A hálózat a háromszög harmadiknak megadott csúcspontjába futó oldalakkal párhuzamos. 
  

 Torz elemnek tekinti a program azt a négyszöget, amelynek bármely belső szöge kisebb, mint 30°, vagy 

nagyobb, mint 150°. 

Torz elemnek tekinti a program azt a háromszöget, amelynek bármely belső szöge kisebb, mint 15°, vagy 

nagyobb, mint 165°. 
  

 

 
  

Háromszög-felosztás 
II. 

 

 

A funkció működése megegyezik az előző, „Háromszögfelosztás I.” 

funkciónál leírtakkal, de a négyszögek átlóját is generálja, ezáltal csak 

háromszögelemeket tartalmazó hálózatot kapunk eredményül. Az átlók 

az elsőként megadott háromszögoldallal párhuzamosak.  

  

 Rajzolás közben piros szaggatott vonallal jelöli a program, ha a kurzor olyan pozícióban van, amelyen keresztül 

nem vehető fel hálózat (pl. konkáv négyszög). 

Szürke szaggatott vonallal jelöli a program azokat a kurzorpozíciókat, amelyeken keresztül, már csak túlságosan 

torz elemeket is tartalmazó hálózatot lehet felvenni. 

Torz elemeknek tekinti a program azt a háromszöget, amelynek bármely belső szöge kisebb, mint 15°, vagy 

nagyobb, mint 165°. 
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4.8.7. Vonalfelosztás 

 

Meglévő vonalakra egy vagy több új csomópontot iktat be, s ezzel két vagy több különálló vonalra osztja azokat. 

A felosztani kívánt elemek kijelölése után felnyíló ablakban a következő lehetőségek közül választhatunk: 
  

 Arány szerint:  

a vonalat két részre osztja, és a felosztás rúdhossz szerinti arányát 

adhatjuk meg 

 

Hossz szerint:  

a vonalat két részre osztja, és az osztópontnak a vonal i végétől mért 

távolságát adhatjuk meg 

Egyenletesen (N részre):  

a vonalat N darab egyenlő részre osztja 

Egyenletesen (Hossz szerint):  

a vonalat egyenlő részekre osztja úgy, hogy a részek hossza a megadott 

értékhez a lehető legközelebb legyen 

   

 

  
 sűrítés előtt sűrítés után 
  

 Ha olyan elemekre használjuk, amelyekhez már végeselemeket is definiáltunk, akkor az így kapott új elemek 

öröklik az eredeti végeselem jellemzőit és a végeselemre definiált terheket is. 
  

 Definiált felületelemeket határoló vonalak felosztása esetén az elem elveszti a hozzárendelt felületelem-jellemzőket. 

 A funkció meghívása előtt is kijelölhetjük a felosztandó elemeket. 

  

4.8.8. Metszéspont 

  

Amennyiben a hálózat szerkesztése folyamán az Automatikus 

metszéspontgenerálás nem volt bekapcsolva, ezzel a funkcióval 

lehetőségünk van meglévő vonalak metszéspontját létrehozni. A 

megjelenő dialógusablakban megadható, hogy mely 

elemtípusok esetén hajtódjon végre a művelet. 

A kijelölésben szereplő vonalak metszéspontjába a program 

csomópontot generál, és a vonalakat a metszéspontnak 

megfelelő arányban felosztja. Ha olyan elemekre használjuk, 

amelyekhez már végeselemeket is definiáltunk, akkor az így 

kapott új elemek öröklik az eredeti végeselem jellemzőit és a 

végeselemre definiált terheket is. 

 
  

 A funkció meghívása előtt is kijelölhetjük az elemeket. 

  

4.8.9. Csomópont eltávolítása 

  

Ezzel a funkcióval eltávolíthatjuk vonalelemek metszéspontját, így egymást keresztező, de független elemeket 

(például rácsrudakat) alakíthatunk ki. A metszéspont törlésének feltétele, hogy a pontba páros számú vonal 

kapcsolódjon, és minden vonal összeilleszthető legyen. 
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4.8.10. Közbenső csomópontok eltávolítása 

  

A funkció egy vonalszakasz fölösleges osztópontjainak eltávolítására alkalmas. A csomópontok eltávolításának 

feltétele, hogy csak két vonal kapcsolódjon hozzájuk, és ezek összeilleszthetőek legyenek.  

    

4.8.11. Normál transzverzális 

 

Két térbeli vonal közé normál transzverzálist szerkeszt. 

  

4.8.12. Objektumok szétvágása sík mentén 

 

Egy sík megadása után a modellbe bekerülnek a sík által elmetszett objektumokon kialakuló metszéspontok és 

metszésvonalak, melyek egyúttal felosztják a tartományokat is. 

Ezt a funkciót  tartományok szétvágása mellett rúd és bordaelemek metszésére is használhatjuk. 
  

4.8.13. Féltér levágás 

  

Ez az eljárás nagyon hasonló az Objektumok szétvágása sík mentén funkcióhoz, de itt a vágósík megadása után 

kiválasztható az a féltér, amelybe eső elemek a vágást követően törlődnek. 

  

4.8.14. Tartományok metszése 

 

Tartományok áthatási vonalának valamint tartományok és 

oszlopok döféspontjának megszerkesztése. 

Az ikon megnyomása után jelölje ki azokat a tartományokat, 

melyek között az áthatási vonalakat szeretné 
megszerkeszteni. 

 

   

4.8.15. Ellenőrzés 

 

A funkcióval megjelölhetjük vagy eltávolíthatjuk a 

modellből a megadott távolságon belül elhelyezkedő 

pontokat és vonalakat valamint  korrigálhatjuk  a tarto-

mányok körvonalát oly módon, hogy a körvonalat 

alkotó szakaszok egy síkba kerüljenek. Az eljárás 

javítja azokat az íveket is, amelyeknél az ív kezdő és 

végpontja a középponttól nem azonos  távolságra van.  

Ha a Csak kijelölés mezőt bekapcsoljuk, a program az 

Intervallum paraméterben megadott távolságnál 

közelebb lévő csomópontokat csak kijelöli, de a 

modellt nem módosítja. 

 
  

 Ha kikapcsoljuk ezt a mezőt, akkor a funkció egyesít minden olyan csomópontot, amelyek a megadott 

távolságnál közelebb vannak egymáshoz, és egyesíti a pontok közé generált vonalakat. Az egyesített 

csomópontok helyett új csomópont jön létre, azok geometriai súlypontjában. A törölt csomópontokról lista 

kérhető (Lista a törölt csomópontokról). A Független pontok és hálózatok megjelölése bekapcsolásakor jelzi a program, 

ha olyan szerkezetrészt talál, amelynek nincs összeköttetése más szerkezetrészekkel.  
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 Az ellenőrzés nem szűri ki azt a hibát, amikor egy vonal és egy vele 
párhuzamos vonallánc van fedésben úgy, hogy a vonal és a vonallánc kezdő- 
és végpontja megegyezik. Ebben az esetben az ellenőrzés indítása előtt 
használja a metszéspont funkciót, amely a fedésben lévő vonalakat össze-
metszi. 

 
   

4.8.16. Felület 

Felület kijelölése 

 

Ezzel a funkcióval jelölhetjük ki azokat a hálózati részeket, amelyekre később felület-végeselemeket definiálunk. 

Minden esetben, amikor felületet (lemez, tárcsa, héj) akarunk modellezni, olyan hálózatot kell szerkesztenünk, 

amely folytonos négyszög- ill. háromszöghálózatot alkot. A Felület funkció kikeresi a kijelölt hálózati részből a 

négy vagy három vonallal határolt, konvex és sík területeket, ezeket regisztrálja, és középpontjukat fehér ponttal 

megjelöli.  
 

Ki kell jelölni – egy vagy több lépésben – minden olyan hálózati vonalat, amely a modellezendő felület része. 

Felületelemként kizárólag az így meghatározott felületek definiálhatók. 
  

 

        

 Azokat a négyszögterületeket tekinti a program 
síknak, amelyek esetén bármely három sarokpontján 
átfektetett síktól a negyedik sarokpont a Beállítások / 
Szerviz / Szerkesztés / Szerkesztési pontosság paramé-
terben megadott értéknél jobban nem tér el. 

  

4.8.17. Módosítás, transzformációk 

Geometriai 
tulajdonságok 
módosítása 
 

Csomópont/vonal helyzetének a módosítása az alábbi lépésekben történhet: 

1. A kurzorral álljunk rá a csomópontra/vonalra/felületközéppontra. 

2. Az  bal gomb lenyomva tartása mellett húzzuk el a csomópontot / vonalat / felületet.  

3. Helyezzük át a csomópontot/vonalat/ felületet az új pozícióra, vagy írjuk be az új koordinátákat a 

koordináta-palettán, majd nyomjunk meg egy parancsgombot. 

Segédpaletták 
használata 

A megfogott elem típusától függő gyorsító segédpaletta jelenik meg a képernyőn, melyek elhelyezkedését a 

Beállítások / Alapbeállítások / Eszköztár menüpontban befolyásolhatjuk.  
  

Csomópont 
módosítása 

Az ikonokra kattintva a következő funkciók hajtódnak végre: 

 

 
 

Csomópont elmozdítása a kapcsolódó vonalakkal 

 
 

A kijelölt vonal leválasztása a csomópontról 

 
 

A megfogott pontba kapcsolódó vonalak párhuzamos eltolása 

 
 

Elmozdítás ív mentén 

 
 

A megfogott elemek leválasztása a kapcsolódó pontokról 

 
 

A mozgatás során a kapcsolódó ív középponti szöge nem változik 

 
 

A mozgatott pont valamint az eredeti ív felezőpontja és végpontja jelöli ki az új ívet 
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Csak a leválasztás (5. funkció) esetén aktív, a megjelenő 

listából kijelölhető, hogy mely tulajdonságok  

megtartásával történjen a leválasztás. 

 
  

 Numerikus módosítás: Egy csomópontra kattintva azonnal a táblázatba jutunk, ahol a koordinátákat átírhatjuk. 

Ha több kijelölt csomópont közül kattintunk az egyikre, akkor a táblázatban az összes kijelölt csomópont koordi-

nátáját szerkesztheti. A módosítást a tulajdonságszerkesztőben is elvégezhetjük a pontok kijelölése után.  
  

 Kijelölt csomópontok egy síkba hozása, ha a sík valamelyik koordinátasíkkal párhuzamos, például a 
következőképpen történhet: 

 1.  Jelöljük ki a pontokat, melyeket azonos síkba szeretnénk hozni. 

 2. A tulajdonságszerkesztőben adjuk meg a szükséges koordinátaértéket. 
  

Egyenes módosítása Az ikonokra kattintva az alábbi funkciók hajtódnak végre: 

 

 
 Az egyenes párhuzamos eltolása 

 
 

Egyenes megtörése adott pontban 

 
 

Egyenes ívvé alakítása úgy, hogy az egyenes végpontjai az ív kezdő illetve végpontja lesznek 

 
 

Az egyenesszakasz leválasztása 

 
 

Két vonalelem között elhelyezkedő vonalszakasz (letörés) mozgatása. 

 
 

Két vonalelem között elhelyezkedő egyenes vonalszakasz (letörés) helyettesítése olyan lekerekítő ívvel, 

mely mindkét csatlakozó vonalszakaszhoz érintőlegesen csatlakozik. 

 

 

 

Ikonok leírása a Csomópont módosítása részben (kapcsolódó ívek kezelése). 
  

Ív módosítása Az ikonokra kattintva a következő funkciók hajtód-nak végre: 

 

 
 Az ív párhuzamos eltolása 

 
 

Az ív egyenessé alakítása 

 
 

Az ívsugár megváltoztatása úgy, hogy az ív kezdő illetve végpontja helyben marad 

 

 
 

Az ívsugár megváltoztatása úgy, hogy az ív kezdő illetve végpontja is elmozdul a sugár változásának 

megfelelően 

 
 A megfogott ív leválasztása  

 

 
Ikonok leírása a Csomópont módosítása részben (kapcsolódó ívek kezelése). 

  

 Amennyiben több kijelölt csomópont és/vagy vonal van, akkor a módosítás az összes csomópont / vonal 
helyzetét megváltoztatja. 

Objektumok 
transzformálása 

Leírását lásd... 2.16.6 Objektumok másolása és mozgatása 

  
  

4.8.18. Törlés 

 [Del] Részletes leírását lásd... 3.2.8 Törlés 
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4.9. Elemek 

                       
  

Végeselem-jellemzők 
definiálása 

Az egyes végeselemek az alábbi jellemzők megadását igénylik: 

  

 Végeselem Anyag Szelvény Referencia Merevség Felület 

 Rácsrúd ● ● o   

 Rúd ● ● ● o  

 Borda ● ● o   

 Tárcsa ●  ●  ● 

 Lemez ●  ●  ● 

 Héj ●  ●  ● 

 Támasz   ● ●  

 Merev test      

 Diafragma      

 Rugó   ● ●  

 Kontakt   ● ●  

 Kapcsolati elem    ●  

 Élmenti csukló    ●  
  

 o: megadható, de nem kötelező 
  

 A funkcióval különböző típusú végeselemek definiálhatók. A definiálás során a végeselemeket meghatározó 

jellemzőket kell megadni. A következőkben a végeselemekhez kapcsolódó funkciók, definiálások leírása 

történik. 

  

4.9.1. Anyagtáblázat 

Anyagtípusok 
definiálása 

 
 

 
  
 A szerkezet modelljében használt anyagok jellemzőinek megadása. A csatolt adatbázisból is betölthetők adatok.  
Betöltés adatbázisból 

        

[Shift+Ctrl+M] 

Az anyag adatbázis a statikusi gyakorlatban előforduló anyagok jellemzőit tartalmazza az MSz, Eurocode, DIN, 

NEN, SIA és STAS Szabványok szerint. Az itt szereplő anyagok bármely modellhez felhasználhatók. 

A listára felvett, de a modellben fel nem használt anyagok bármikor törölhetők a Szerkesztés / Nem használt anyagok 

törlése funkcióval.  

 A Formátum / Felhasznált anyagok neve vastagon funkció 

bekapcsolásával elkerülhető, hogy olyan anyagot töröl-

jünk a táblázatból, melyet a szerkezet valamelyik 

eleméhez már hozzárendeltünk. 

 
  

 Ha valamely korábban megadott anyagtípus törlésre kerül, akkor azok az elemek, melyekhez hozzá volt rendelve, szintén 
törlődnek. 
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Anyagjellemzők  Az egyes végeselemek az alábbi anyagjellemzőket igénylik a számításhoz. 

 
Végeselem E ν α ρ 

Rácsrúd ●  ● ● 

Rúd ●  ● ● 

Borda ●  ● ● 

Tárcsa ● ● ● ● 

Lemez ● ● ● ● 

Héj ● ● ● ● 

Támasz     

Merev test     

Diafragma     

Rugó     

Kontakt     

Kapcsolati elem     
 

 
Az anyagjellemzők megjelenítése illetve módosítása táblázatos formában történik a 3.1.13 Anyagtár fejezetben 

leírtaknak megfelelően. 

 A programrendszer lineárisan rugalmas (a Hooke-törvényt követő), izotrop vagy ortotrop anyagmodellt alkalmaz rácsrúd-, 
rúd-, borda-, lemez-, tárcsa-, héj- és támaszelem esetén. Nemlineárisan rugalmas anyagmodellt alkalmaz a program 
kontaktelem, határerős rugó, nemlineáris rácsrúd, nemlineáris támasz esetén, valamint vasbeton lemezek lehajlás-
számításánál. A nemlineáris anyagmodellt csak nemlineáris számítás esetén veszi figyelembe a program. 

  

4.9.2. Szelvénytáblázat 

Keresztmetszet típusok 
definiálása 

  
 

 

 

 
  



Felhasználói kézikönyv  v13r3 8. kiadás 183   

 

  

 Ez a funkció a rudak, rácsrudak, bordák keresztmetszet-típusainak definiálására szolgál. A szelvényadatbázisból 

is tölthetünk be szelvény jellemzőket. 

 

A Betöltés szelvénytárból ablak baloldalán egy fa-struktúrában a szelvény adatbázisban rendelkezésre álló 

szelvénytáblázatokat láthatjuk. A középső listában a kiválasztott szelvénytábla szelvényeinek főbb jellemzőit 

láthatjuk. A táblázat oszlopainak fejlécére kattintva a lista elemeit az illető paraméter szerint (Név, Magasság, 

Szélesség, Ax ([keresztmetszeti terület]) növekvő / csökkenő sorrendbe rendezhetjük. 

A kiválasztott szelvény paraméterei és rajza jobboldalon látható. 

A Szelvénytár kezelését és a paraméterek értelmezését lásd... 3.1.14 Szelvénytár fejezetben. 
  

 Ha a táblázatból egy korábban megadott keresztmetszettípus törlésre kerül, akkor azok a rácsrúd-, rúd- és borda elemek is 
törlődnek, melyek az adott típusú keresztmetszettel rendelkeztek. A törölt elemek helyén a hálózati vonalak megmaradnak. 

  

 A keresztmetszeti jellemzőket a rácsrúd/rúd/bordaelem lokális koordináta- rendszerének megfelelően kell 

megadni. 

  

4.9.3.  Objektumok rajzolása 

 
 

 

 

  

 Az ikonra kattintva előre beállított tulajdonságokkal rendelkező oszlopokat, gerendákat, falakat, födémeket illetve 

nyílásokat rajzolhatunk. 
  

 A felső ikonsoron válszthatjuk ki a rajzolandó objektum típusát, valamint az objektum fogópontját. A 

tulajdonságmezőkben az objektum jellemzőit (anyag, szelvény, vastagság, stb.) állíthatjuk be a 

tulajdonságszerkesztőben megszokott módon. 

Az alsó ikonsor a rajzolandó objektum geometriáját határozza meg (egy szegmens, több szegmens, sokszög, 

téglalap, stb.). 

Az objektumok tulajdonságait rajzolás közben is változtathatjuk. 

Nyílás rajzolásakor a tartomány körvonalára kattintva biztosíthatjuk, hogy a rajzolás a tartomány síkjában 

történjen. 
  

Objektum-típusok 

 Oszlop rajzolása (az oszlop mindig globális Z tengely irányú) 

 
 Gerenda rajzolása globális X-Y síkkal párhuzamos síkban 

 
 Gerenda rajzolása tetszőleges síkban 

 
 Fal rajzolása ( a fal mindig globális Z tengely irányú, alsó éle pedig a globális X-Y síkkal párhuzamos) 

 
 Födém objektum rajzolása globális X-Y síkkal párhuzamos síkban 

 
 COBIAX-födém rajzolása globális X-Y síkkal párhuzamos síkban 

 
 Tartomány rajzolás tetszőleges síkban 

 
 Nyílás rajzolása tetszőleges síkban 

   
Objektum fogópontja  

 

Oszlop alsó  illetve felső pontja 

  

 Fal alsó illetve felső éle 

  

Felső ikonsor 

Alsó ikonsor 

Tulajdonság 
mezők 
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Objektum geometriája 
 

Oszlop rajzolása 

 
 

Egy szegmensből álló gerenda vagy fal rajzolása 

  Több szegmensből álló gerenda vagy fal rajzolása 

 
 Íves gerenda rajzolása középpont valamint kezdő és végpont megadásával 

 
 Íves gerenda rajzolása három pont megadásával 

 
 Sokszög alaprajzú gerenda vagy fal rajzolása 

 
 Falszegmensek elhelyezése téglalap mentén 

 
 Falszegmensek elhelyezése elforgatott téglalap mentén 

 

 

Falak generálása háttérfólia vonalai vagy létező vonalak mentén. Az új szolgáltatás segítségével a 

háttérfóliára betöltött faltengelyeket kijelölve egyszerűen generálható a falak 3D modellje. 

 
 Téglalap alakú födém vagy nyílás 

 
 Ferde téglalap alakú födém vagy nyílás 

 
 Sokszög alakú födém vagy nyílás 

 
 Kör alakú födém vagy nyílás 

 
 Komplex poligon alakú födém vagy nyílás  

   

4.9.4. Támaszok rajzolása  

 Az ikonra kattintva előre beállított tulajdonságokkal 

rendelkező csomóponti illetve vonalmenti támaszokat 

rajzolhatunk. A típus és a merevség megadása után 

következik a megfelelő geometria kiválasztása. 

 
  

 

 
Csomóponti támasz megadása 

 
Vonalmenti támasz megadása vonal rajzolásával 

 
Vonalmenti támasz megadása poligon rajzolásával 

 
Vonalmenti támasz megadása téglalap rajzolásával 

 
Vonalmenti támasz megadása elforgatott téglalap rajzolásával 

 
Vonalmenti támasz megadása ívpoligon középponttal és két pontjának meghatározásával 

 
Vonalmenti támasz megadása körív rajzolásával 

 
Vonalmenti támasz megadása körív három pontjának meghatározásával 

 
Vonalmenti támasz megadása tartomány peremére 
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4.9.5. Tartomány 

 

A tartomány egy összetett geometriai és szerkezeti elem. A tartomány 

geometriáját egy zárt poligon írja le, mely tartalmazhat belső lyukakat, 

belső vonalakat és pontokat. A tartományt leíró poligon pontjainak, 

valamint a lyukak, belső vonalak pontjainak egy síkban kell 

elhelyezkedniük. 

A poligon egyenes és íves szakaszokat is tartalmazhat. 

 
  

 A tartomány az alábbi paraméterekkel rendelkezik: Elemtípus (lemez, tárcsa, héj), anyag, vastagság, 

excentricitás, lokális koordináta-rendszer, egyedi szín (látványtervekhez). 
  

 A tartomány poligonjához, belső vonalaihoz, belső pontjaihoz és a lyukperemekhez pont és vonalmenti 

támaszok, bordák, önsúly, hőmérsékleti, csomóponti és megoszló terhek, a tarományhoz felületi támaszok 

rendelhetőek. 

  

 A tartományt a kontúron belüli zöld (héj), piros (lemez) vagy kék 

(tárcsa) vonal jelzi. 

A tartomány alkalmas födémek, falak, lemezművek egyetlen 

komplex szerkezeti elemként való kezelésére. 

A tartományokra automatikus végeselem-háló generálás kérhető.  

Lásd... 4.11.1.2 Hálógenerálás tartományokra 

 
  

 Egy szerkezeti elem egy, illetve több 

tartományból is kialakítható. 

 
  

 A tartomány tartalmazhat további belső tartományokat. 

 Különböző tartományok definiálására van lehetőség: 

 Normál tartomány ((hagyományos födémek modellezéséhez) 

 Cobiax tartomány (könnyített födémekhez) 

 Airdeck tartomány (könnyített födémekhez) 

 Bordázott tartomány (sűrűbordás födémek modellezéséhez) 

 XLAM tartomány (ortotróp födémek modellezéséhez) 

A tartomány jellegét a megjelenő dialógusablak jobb fölső sarkában egy listából választhatjuk ki. 
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4.9.5.1. Normál tartomány definiálás  

 
Normál tartomány 
definiálása 
 
 
 
 

Jelölje ki azt a vonalcsoportot, amely egy 

vagy több tartomány határoló vonalait 

tartalmazza!  

A program megkeresi a vonalcsoportból 

az egy síkba eső legnagyobb zárt 

poligonokat, majd ezekhez hozzárendeli a 

dialógusablakban beállított 

paramétereket: 

 

Típus A tartományoknak különböző típusa lehet 

(tárcsa, lemez, héj) a modellben használt 

végeselemeknek megfelelően. Ezek 

részletes leírása a 4.9.9 Felületelemek 

fejezetben található. 

 
Anyag Listából kiválasztható vagy anyag 

adatbázisból betölthető a tartomány 

anyaga 

  

k,csavarás 
k,nyírás 

Tégla anyag kiválasztása esetén lehetőségünk van téglafalak csökkentett nyírási merevségét beállítani. 

A k,nyírás nyírási merevségi tényező 0,1–1,0 érték között változhat, vagyis a téglafal nyírási merevsége 10% és 

100% közötti lehet a rugalmas izotróp anyagmodellhez képest. 

Beton anyag kiválasztása esetén lehetőségünk van a vasbeton falak csökkentett nyírási merevségét beállítani. A 

k,nyírás nyírási merevségi tényező 0,1–1,0 érték között változhat, vagyis a vasbeton fal nyírási merevsége 10% és 

100% közötti lehet a rugalmas izotróp anyagmodellhez képest. 

Beton anyag kiválasztása esetén lehetőségünk van a vasbeton lemezek csökkentett csavarási merevségét 

beállítani. A k,csavarás csavarási merevségi tényező 0,1–1,0 érték között változhat, vagyis a vasbeton lemez 

csavarási merevsége 10% és 100% közötti lehet a rugalmas izotróp anyagmodellhez képest. 
 

  

Vastagság és 
excentricitás 

Állandó vastagságú és excentricitású tartomány esetén csak a két értéket kell megadni. 

Változó vastagság és/vagy excentricitás beállítására a paraméterek melletti gombra kattintva nyílik lehetőség: 
  

 

 
  

 

 

Állandó vastagság esetén a tartomány h vastagságát kell megadni. 

 

 

Egy irányban változó vastagság esetén a h1, h2 értékeket kell 

megadni, majd a jobb oldali ikonra kattintva megjelölni a 

modellen két vastagság-referenciapontot. A tartomány vastagsága 

lineárisan fog változni, az elsőként megadott pontban h1, a 

másodikként megadott pontban h2 lesz. 

 

  

 

 

Két irányban változó vastagság esetén a h1, h2, h3 vastagság értékeket 

kell megadni, majd a jobb oldali ikonra kattintva megjelölni a 

modellen három vastagság-referenciapontot. 

A tartomány vastagsága lineárisan fog változni úgy, hogy az 

elsőként megadott pontban h1, a másodikként megadott pontban 

h2, a harmadikként megadott pontban h3 lesz. A három megadott 

pont nem lehet egy egyenesen. 
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 Ha a megadott értékek mellett a tartomány vastagsága helyenként nullára csökkenne, a program figyelmeztető üzenetet 
küld.  

 Ha a tartomány vastagságváltozása meghaladja az 5%-ot, felületvasalás számítás nem kérhető. 

  

Excentricitás Az excentricitást nem kötelező megadni. Ha a legördülő listából a Nincs excentricitás-t választjuk, vagy Állandó 

excentricitásnak 0-t adunk meg, a tartomány középsíkja egybe fog esik a statikai váz síkjával. További 

lehetőségek: 

 

 

Állandó excentricitás: a tartomány középsíkja lokális z irányban a beállított e 

értékkel kimozdul a statikai váz síkjából. 

 

Egy irányban változó excentricitás esetén az e1, e2 értékeket kell megadni, majd a 

jobb oldali ikonra kattintva megjelölni a modellen két excentricitás-

referenciapontot. A tartomány középsíkjának eltolódása ineárisan változik 

úgy, hogy az elsőként megadott pontban e1, a másodikként megadott pont-

ban e2 lesz.  

 

Két irányban változó excentricitás esetén az e1, e2, e3 értékeket kell megadni, 

majd a jobb oldali ikonra kattintva megjelölni a modellen két excentricitás-

referenciapontot. A tartomány középsíkjának eltolódása lineárisan változik 

úgy, hogy az elsőként megadott pontban e1, a másodikként megadott pont-

ban e2, a harmadikként megadott pontban e3 lesz. 

 

 

 

A Felső / Alsó síkhoz illesztett eset különösen változó vastagságú tartományok 

vagy több, eltérő vastagságú, egymáshoz csatlakozó tartomány esetén 

hasznos. Ilyenkor a program maga határozza meg a beállítandó 

excentricitás-értékeket. Változó vastagságú tartományoknál – ha nem részei 

excentricitási csoportnak (lásd lejjebb) – a tartomány excentricitása a 

legvékonyabb pontján lesz nulla. 

Felső síkhoz illesztett esetben a tartomány felső síkja, Alsó síkhoz illesztett 

esetben az alsó síkja áll be a lokális x-y síkkal párhuzamosan. 

Ha több kijelölt tartomány van, és bekapcsoljuk az Excentricitási csoport 

opciót, a program úgy állítja be az egyes tartományok excentricitását, hogy a 

tartományok felső / alsó síkja egymáshoz illeszkedjen. Ha az így megadott 

excentricitási csoport bármely tagjának megváltoztatjuk a vastagságát, a 

csoport többi tagjának excentricitása úgy változik, hogy az illeszkedés 

fennmaradjon. 
 

A Felvesz gombbal valamely más tartomány vastagsága és excentricitása vehető fel. Mivel ilyenkor a másik 

tartomány vastagság-referenciapontjait is átvesszük, a vastagságváltozás a másik tartománynál meghatározott 

síkot fogja követni.  
 

 
Szín Az elemekhez saját színt is rendelhetünk, mely a látványterv esetén jelenik meg. 

Alapértelmezésként az anyagjellemzőknél beállított színnel jelenik meg a látványterv. 

Ha színkódolást alkalmazunk (Lásd… 2.16.5 Színkódolás) akkor a tartomány színét drótvázon és látványterven 

egyaránt a színkódolás határozza meg. 
  

Tartomány 
módosítása 

A tartományt jelző belső kontúrvonalra kattintva a Tartományok dialógusablak jelenik meg módosítás módban. 

  
Tartomány törlése Nyomja meg a [Del] gombot, jelölje ki a tartományokat, majd zárja le a dialógust. A program csak a 

tartománytulajdonságokat (terheket, támaszokat) törli, a tartományt alkotó vonalakat, pontokat nem.  
  

4.9.5.2. COBIAX-tartomány – CBX modul 

 
 Ha a programcsomag tartalmazza a COBIAX (CBX)-modult, a födémekbe COBIAX gyártmányú, beton-

megtakarítást és önsúlycsökkenést eredményező kitöltő elemeket (kosárba szerelhető műanyag gömböket) lehet 

elhelyezni, melyekkel nagyobb fesztávú szerkezetek alakíthatóak ki, mint tömör betonfödémekkel. A méretezés 

Eurocode, DIN 1045-1 és SIA (svájci) szabvány szerint lehetséges. 
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COBIAX-tartomány 
megadása 

 

A kitöltő elemekkel ellátott födémet mutató 

ábra melletti kijelölő-négyzetre kattintva 

ki/bekapcsolhatjuk a COBIAX elemeket. Ez a 

kapcsoló csak akkor aktív, ha a födém anyaga 

beton, és a vastagsága legalább  20 cm. 

Az ablak alsó felén az adott lemezvastagság 

mellett alkalmazható modelleket a legördíthető 

listából választhatjuk ki. Alatta a választott 

elem főbb paramétereit, illetve a födémkereszt-

metszet sematikus rajzát láthatjuk. 

A kitöltő elemek csökkentik a födém merevsé-

gét és nyírási ellenállását.  

Ha az Automatikus opciót választjuk, a csök-

kentő szorzók felveszik a kiválasztott elem 

típusától függő alapértéket, ez szükség esetén 

módosítható. 

A program az önsúly meghatározásakor a 

csökkentett értékkel számol, az eredményeket a 

csökkentett merevség és nyírási ellenállás 

figyelembe vételével határozza meg. 

 
 

A nyírási ellenállás megadását az egyes szabványok eltérő módon várják. 
  

Eurocode,  
DIN 1045-1 

Ezekben a szabványokban a VRd,Cobiax nyírási ellenállás értékét közvetlenül meg kell adnunk. Ennek becsléséhez 

érdemes leolvasni a tömör, tényleges vasalással ellátott födém jellemző nyírási ellenállását (VRd,c) az eredmények 

között. A COBIAX födémek nyírási ellenállása ennek mintegy fele. 
SIA 262 A svájci szabvány esetén, ha nem az Automatikus opciót választjuk, eldönthetjük, hogy a nyírási ellenállás értékét 

adjuk meg, vagy a nyírási faktort  
  

 
Több COBIAX-tartomány egyidejű kijelölése esetén a tartományokat csak újradefiniálni lehet, módosítani nem. 

 
A kitöltő elemek a drótváz-nézeten a födémsíkba rajzolt méretarányos körökként jelennek meg, a látványterven 

áttetsző födém belsejébe helyezetett gömbökként.  

A COBIAX-födémekhez és kitöltőelemekhez rendelt színeket az elemtípusok legördülő listája melletti gombra 

kattintva módosíthatjuk. 

A kitöltő elemek 
pozíciójának 
megváltoztatása 

 

A kitöltő elemek elemtípustól függő szabályos raszterben helyezkednek el. Lyukak, peremek, támaszok kör-

nyezetében a program bizonyos szerkesztési szabályokat is figyelembe vesz. A raszter kezdőpontjának eltolásával 

a kitöltő elemek elhelyezkedése megváltoztatható.  

A tartomány kontúrjára jobb gombbal kattintva válasszuk az előugró menü második pontját (Cobiax elemek moz-

gatása). Adjuk meg az eltolásvektor talppontját, majd az eltolást. Az egér mozgatása közben folyamatosan 

figyelemmel kísérhetjük, az adott eltolás mellett hány kitöltő elem helyezhető el. 

  

COBIAX-paraméterek 
dokumentálása 

A Táblázatkezelőben az Elemek kategória alatt egyetlen táblázatban összefoglalva megtaláljuk a modellben 

előforduló COBIAX-födémeket, a hozzájuk tartozó összes paraméterrel.  

A Súlyelemzés kategória alatt két táblázat található, az egyik (COBIAX-elemek) elemtípusok szerint összegzi a lefedett 

felületet, a felhasznált kitöltő elemek számát és az összes súlycsökkenést, míg a másik (COBIAX-súlyelemzés) 

tartományonként mutatja a kitöltő elemek okozta súlycsökkenést. 

 A COBIAX-födémek méretezéséről részletesen a 6.5.13 Könnyített födémek méretezése – CBX/ADK modul 

fejezetben olvashat. 
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4.9.5.3. AIRDECK-tartomány – ADK modul 

 
 Ha a programcsomag tartalmazza a AIRDECK (ADK) modult, a födémekbe AIRDECK gyártmányú, 

betonmegtakarítást és önsúlycsökkenést eredményező kitöltő elemeket lehet elhelyezni, melyekkel nagyobb 

fesztávú szerkezetek alakíthatóak ki, mint tömör betonfödémekkel. A méretezés Eurocode szabvány szerint 

történik. 
  

Airdeck-tartomány 
megadása 

A kitöltő elemekkel ellátott födémet mutató ábra 

melletti kijelölő-négyzetre kattintva ki/bekap-

csolhatjuk az AIRDECK elemeket. Ez a kapcsoló 

csak akkor aktív, ha a födém anyaga beton, és a 

vastagsága legalább  20 cm. 

Az ablak alsó felén az adott lemezvastagság 

mellett alkalmazható modelleket a legördíthető 

listából választhatjuk ki. Alatta a választott elem 

főbb paramétereit, illetve a födémkeresztmetszet 

sematikus rajzát láthatjuk. 

A kitöltő elemek csökkentik a födém merevségét 

és nyírási ellenállását. Ha az Automatikus opciót 

választjuk, a csökkentő szorzók felveszik a kivá-

lasztott elem típusától függő alapértéket, ez 

szükség esetén módosítható. 

A program az önsúly meghatározásakor a 

csökkentett értékkel számol, az eredményeket a 

csökkentett merevség és nyírási ellenállás 

figyelembe vételével határozza meg. 

 
   

 Az AIRDECK födémek méretezéséről részletesen a 6.5.13 Könnyített födémek méretezése – CBX/ADK modul 

fejezetben olvashat. 

4.9.5.4. Sűrűbordás tartományok 

 A tartomány alapadatait a 4.9.5.1 Normál tartomány definiálás fejezetben leírtaknak megfelelően adhatjuk meg. 
  

Bordatípus 
kiválasztása 

   

 

 Alsó borda Felső borda Egyedi excentricitás 

Bordarendszer 
kezdőpontja 

 

A tartományon a bordák egy lokális x és/vagy y 

irányú raszter mentén futnak. 

Ennek a raszterhálónak a kezdőpontját, mint 

globális pontot megadhatjuk numerikusan vagy 

felvehetjük a modellről is. 

  

x irányú bordák/ 
y irányú bordák  

Az x ill. y irányú bordák geometriája: h a borda magassága, b a borda szélessége, d a bordák egymástól mért 

távolsága, excentrikus borda esetén exc a borda excentricitása. 
   

 A borda maximális excentricítása = (lemezvastagság + borda magasság) / 2 ! 

   

Számítás Az anyagi merevségi mátrix felépítésekor a program olyan ekvivalens ortotróp merevségértékeket állít elő, 

amelyekkel a bordázott tartományok vizsgálatát egy két dimenziós síktartomány modellezésére redukáljuk. Ezzel 

a módszerrel a kezdeti geometriai ortotrópiát anyagivá alakítjuk. Ez egyfajta homogenizálást jelent, mely 

módszerek hatékonyságát alapvetően befolyásolja a vizsgált anyag reprezentatív méretének és a tartomány 

jellemző geometriai méreteinek a hányadosa.  
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 A bordák közötti osztástávolságoknak a tartomány befoglaló méreteihez képest sokkal kisebbnek kell lenniük. 

 Egy általános héjelem anyagi merevségét a következő egyenletrendszer írja le: 

 

{
{𝑁}

{𝑀}
} = [

𝒜 ℬ
ℬT 𝒟

]{
{𝜖0}

{𝜅}
} ;   

{
𝑄𝑦
𝑄𝑥
} = 𝐾𝑠 [

𝐴44 𝐴45
𝐴45 𝐴55

] {
𝛾𝑦
𝛾𝑥
} 

where 

𝒜 = [

𝐴11 𝐴12 𝐴16
𝐴12 𝐴22 𝐴26
𝐴16 𝐴26 𝐴66

] ;   ℬ = [

𝐵11 𝐵12 𝐵16
𝐵12 𝐵22 𝐵26
𝐵16 𝐵26 𝐵66

] ;     𝒟 = [

𝐷11 𝐷12 𝐷16
𝐷12 𝐷22 𝐷26
𝐷16 𝐷26 𝐷66

] 

 mátrixok az általános Hooke-modell ortotróp anyagokra vonatkozó merevségi mátrixának (6x6) elemeiből származ-

tathatók. Az egyenletrendszerben a ℬ mátrix reprezentálja a normál és hajlító hatások közötti anyagi kapcsolatot. 

Mivel a bordás lemez statikai váza a lemez középfelületénél van felvéve, ez a mátrix általános esetben kitöltött lesz, 

ezeknek a merevségeknek az elmozdulásokra gyakorolt hatását azonban részben elhanyagoljuk a normálerők 

központosan hatónak tekintésével.  

A többi merevségi érték meghatározását a reprezentatív elemre felírt egyensúlyi egyenletek, valamint a lemez és a 

bordarács csatlakozó felületein fellépő nyírófeszültségek közötti kompatibilitási feltétel alapján végeztük. 

 A homogenizáció egy másik következménye, hogy a bordák találkozási pontjainál fellépő merevségi csúcsok 

elkenődnek, ennek következtében az ekvivalens merevségekkel rendelkező tartomány érzékenyebb lesz a lokális 

jellegű terhekkel szemben. 
  

 Bordázott tartomány használata elsősorban megoszló terhek esetén szolgáltat megbízható eredményeket, nagy koncentrált 
erőhatások jelentős pontatlanságot okozhatnak. 

Tényleges bordák 
létrehozása 

A fenti eljárás csak lineáris számítás esetén használható, nemlineáris vizsgálathoz tényleges bordákkal ellátott 

tartományra van szükség. Ezzel az opcióval beállítható, hogy a program a megadott paramétereknek megfelelő 

tényleges bordákat hozzon létre.  

  

4.9.5.5. XLAM-tartomány – XLM modul 

  

 XLAM (rétegelt lemez) tartományok kezelésére 

szolgáló modul. A program tartalmazza több 

ismert gyártó adatbázisát, de ettől eltérő 

rétegrendű elemek is megadhatóak a rétegrend-

szerkesztő funkció segítségével. 

 

 

A beépített gyártói adatbázisok a következők: 

 

 

 

A számítás során elmozdulás, igénybevétel és 

feszültség számítás történik.  
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XLAM lemez 
definiálása 

 
  

A felső réteg 
szálíránya 

A definiált rétegelt lemez legfelső rétegének száliránya. A lokális x vagy y irány választható. 

  

Felhasználási osztály Az anyag nedvességtartalma, a környezet hőmérséklete és a relatív páratartalom alapján történő osztályozás. 

Részletes leírása a Fa rúdelemek ellenőrzése Eurocode 5 szerint – TD1 modul fejezetben  a Felhasználási 

osztályok részben olvasható. 
  

Adatbázis alapján 

 
 

A gyártói adatbázisokból kiválaszthatjuk a megfelelő XLAM rétegstruktúrát 

 

 
 

  

Egyedi rétegrenddel 

 
 
 

 

A Név mezőben megadhatjuk az XLAM rétegrend nevét. 

A  Vastagság a panel teljes vastagságát mutatja, amit a rétegrend 

alapján számítunk. 

Megadható a panelt alkotó Rétegek száma.  

A táblázatban a rétegek vastagságát szerkeszthetjük. A Rétegrend 

minden esetben szimmetrikus, ezért egy érték módosítása egyben a 

szimmetrikusan elhelyezkedő másik réteg vastagságát is 

megváltoztatja. 

  

Számítás Homogén régetekből felépített lemezes szerkezetek esetén lehetőség van egy teljesen homogén lemeznek 

megfelelő, ekvivalens ortotróp anyagi merevségi mátrix előállítására. Ezzel a módszerrel a kezdeti geometriai 

inhomogenitást anyagi ortotrópiává alakítjuk.  

Egy általános héjelem anyagi merevségét a következő egyenletrendszer írja le: 

 

 

{
{𝑁}

{𝑀}
} = [

𝒜 ℬ
ℬT 𝒟

] {
{𝜖0}

{𝜅}
} 

 {
𝑄𝑦
𝑄𝑥
} = 𝐾𝑠 [

𝐴44 𝐴45
𝐴45 𝐴55

] {
𝛾𝑦
𝛾𝑥
} 

ahol az 

𝒜 = [

𝐴11 𝐴12 𝐴16
𝐴12 𝐴22 𝐴26
𝐴16 𝐴26 𝐴66

] ;   ℬ = [

𝐵11 𝐵12 𝐵16
𝐵12 𝐵22 𝐵26
𝐵16 𝐵26 𝐵66

] ;   𝒟 = [

𝐷11 𝐷12 𝐷16
𝐷12 𝐷22 𝐷26
𝐷16 𝐷26 𝐷66

] 
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mátrixok az általános Hooke-modell ortotróp anyagokra vonatkozó merevségi mátrixának (6x6) elemeiből 

származtathatók. Az egyenletrendszerben a ℬ mátrix reprezentálja a normál és hajlító hatások közötti anyagi 

kapcsolatot. Ks jelöli a nyírási korrekciós tényezőt, amelyet minden rétegrendhez egyedileg határozunk meg.A 

programban csak szimmetrikus laminátok definiálása lehetséges, ami a rétegvastagságoknak és szálirányoknak a 

lemez középsíkjára való szimmetriáját jelenti, valamint megkívánja, hogy az anyag szálirányai legyenek 

párhuzamosak valamelyik koordináta tengellyel. A fenti merevségi értékek számítása a következő: 

 

  

 

 A képletekben �̅�𝑖𝑗 a Hooke-modell anyagi összefüggéseinek a probléma koordináta rendszerébe transzformált 

értékeit jelöli. 

  
 

4.9.6. Lyuk 

 

A tartományokon belül lyukak definiálása. 

 Korábban megrajzolt zárt poligonokból nyílásokat hozhatunk 

létre. A definiáláshoz kattintson az ikonra majd jelölje ki a 

nyílásokhoz tartozó poligonokat. Egyszerre több nyílás 

kontúrja is kijelölhető. Ha a nyílás és a tartomány kontúrja 

nem ugyanabban a síkban van, nem keletkezik nyílás a 

kijelölés után. 

A nyílások a tartományokon belül, illetve egyik tarto-

mányból a másikba elmozgathatók, geometriájuk az egérrel 

megváltoztatható, de ha a nyílás és a tartomány kontúrja 

összemetsződik, a nyílás automatikusan törlődik.  
 

  

 A lyukat a kontúron kívüli zöld (héj), piros (lemez) vagy kék (tárcsa) vonal jelzi. 

  

𝐴𝑖𝑗 = ∑(�̅�𝑖𝑗)(𝑘)
(𝑧𝑘+1 − 𝑧𝑘),

𝐿

𝑘=1

 

𝐵𝑖𝑗 =
1

2
∑(�̅�𝑖𝑗)(𝑘)

(𝑧𝑘+1
2 − 𝑧𝑘

2) = 0,

𝐿

𝑘=1

 

𝐷𝑖𝑗 =
1

3
∑(�̅�𝑖𝑗)(𝑘)

(𝑧𝑘+1
3 − 𝑧𝑘

3).

𝐿

𝑘=1

 

 

𝐿𝑎𝑚𝑖𝑛á𝑙á𝑠𝑖 𝑠é𝑚𝑎. (Reddy, J. Mechanics of 

Laminated Composite Plates and Shells. CRC 

Press, 2004.) 
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4.9.7. Műveletek tartományokkal 

 Lehetőség van a tartomány körvonalának módosítására, tartományok egyesítésére illetve szétvágására. 
  

Kontúr módosítása 

 

A tartomány körvonala a következő lépésekben módosítható: 

1. Válassza ki a Kontúr módosítása ikont. 

2. Jelölje ki a módosítandó tartományt. 

3. Jelölje ki az új tartomány-kontúrt. 
  

 

  
Előtte Utána 

  

 A tartományhoz kapcsolt terület örökli a módosított tartomány tulajdonságait (anyag, vas-tagság, lokális 

koordináta-rendszer). 
  

 Behálózott tartomány módosításakor a háló automatikusan törlődik, de a tartomány paraméterei megmaradnak.  

Az új tartomány területén már nem szereplő korábbi terheket a program automatikusan törli (bevágás, tartomány 
területének csökkenése). 

  

Tartományok 
egyesítése 

 

Egymással él mentén érintkező tartományok egyesíthetőek.  

Az egyesítés lépései: 

1. Kattintson a Tartományok egyesítése ikonra. 

2. Jelölje ki az egyesítendő tartományokat. 

3. Ha a tartományok eltérő tulajdonságúak, azaz eltér a vastagságuk, anyaguk vagy lokális rendszerük, 

kattintással ki kell választani, hogy az egyesített tartomány melyik tartomány tulajdonságait örökölje. 
  

 

  
 Előtte Utána 
   

Tartomány szétvágása 

 

Tartomány szétvágása egy kijelölt vonal mentén. 

A tartomány szétvágásának lépései: 

1. Válassza ki a Tartomány szétvágása ikont. 

2. Jelölje ki a szétvágandó tartományokat. 

3. Jelölje ki a szétvágás határvonalait. 
  

 

  
 Előtte Utána 
  

 A két új tartomány örökli az eredeti tartomány tulajdonságait, terheit. 
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4.9.8. Vonalelemek 

 A vonalelemek definiálása, módosítása egy közös dialógusablakon történik, a típus kiválasztása után rácsrúd, rúd 

vagy borda elemek adataihoz férhetünk hozzá. A vonalelemek mint szerkezeti elemek nem feltétlenül esnek 

egybe az őket alkotó végeselemekkel. Vonalmenti háló generálásával egy rudat vagy bordát feloszthatunk több 

végeselemre, illetve már definiált vonalelemeket, ha geometriai viszonyaik és tulajdonságaik ezt lehetővé teszik, 

összevonhatunk szerkezeti elemekké (Szerkesztés / Szerkezeti elemek megkeresése). Ezután a program egy szerkezeti 

elemet sorszámozás, feliratozás, lekérdezés szempontjából egy vonalelemként kezel. A szerkezeti elemeket 

bármikot végeselemekre bonthatjuk (Szerkesztés / Szerkezeti elemek szétbontása). Lásd... 3.2.13 Szerkezeti elemek 

összeállítása és 3.2.14 Szerkezeti elemek szétbontása 
  

Rácsrúdelem 

 
 

   
  

 

 

A rácsrúdelem két csomópontú, egyenes tengelyű, állandó keresztmetszetű tér-

beli elem. Csomópontonként maximálisan három eltolódási szabadságfokkal 

rendelkezik. A rácsrúd mindkét vége gömbcsuklókkal kapcsolódik a csomópon-

tokhoz.  

Csak tengelyirányú Nx (axiális) igénybevételek keletkeznek. 

  

 A rácsrudak a képernyőn piros vonallal jelennek meg. 
  

Definiálás Ki kell jelölni azokat a hálózati vonalakat, amelyekhez azonos anyag- és keresztmetszeti jellemzőket rendelünk. 

Ha eltérő típusú vonalelemeket jelölünk ki, a definiálás kapcsoló válik aktívvá. 
 

Anyag és szelvény 
definiálás 

Betölthetünk az adatbázisból vagy választhatunk a listából, amely tartalmazza a modellben már előforduló 

anyagokat illetve szelvényeket. 
  

 
Az ikonra kattintva a Betöltés anyagtárból dialógusablak jelenik meg. Itt új anyag / anyagok vehetők fel a 

modellbe. 
  

 
Az ikonra kattintva a Betöltés szelvénytárból dialógusablak jelenik meg. Itt új szelvény / szelvények vehetők fel a 

modellbe. 
  

 

Az ikonra kattintva a Grafikus szelvényszerkesztő jelenik meg. A megszerkesztett szelvény bekerül a modell 

szelvényei közé. 

A keresztmetszeti adatok közül kizárólag az Ax terület van figyelembe véve a merevségek számításakor. 
 

Felhasználási osztály  Amennyiben Eurocode szabvány alatt dolgozunk és Eurocode adatbázisból fa anyagot választunk ki, akkor itt 

állítható be a felhasználási osztály típusa.  
  

Lokális x irány A rúd lokális x iránya beállítható: 

 i → j : kisebb sorszámú csomópontból a nagyobb sorszámú felé  

 j → i : nagyobb sorszámú csomópontból a kisebb sorszámú felé 

válogatás az anyag-
adatbázisból 

grafikus  
szelvényszerkesztés 

válogatás a szelvény-
adatbázisból 

referenciaszög  
megadása 



Felhasználói kézikönyv  v13r3 8. kiadás 195   

 

Kérhető automatikus beállítás is. Ebben az esetben a program a rúdvégek koordinátái alapján veszi fel a  lokális x 

irányt. A rúd lokális rendszere a későbbiekben megfordítható a [Ctrl-E] gyorsbillentyű használatával illetve a 

módosító ablakban vagy a tulajdonságszerkesztőben is. 
  

Referencia 
 lokális z-hez 

A rácsrúd lokális y, z tengelyei referenciapont vagy -vektor hozzárendelésével állíthatóak be. Automatikus 

referencia választása esetén az irányokat a program állítja be (Lásd részletesen... 4.9.20 Referenciák). Hatása 

kizárólag a hozzárendelt szelvény vizuális megjelenítésére van. 
  

Referencia szög  
Referenciaszög megadásával leegyszerűsödik a szelvények elforgatása. Az automatikus referencia szerint beálló 

lokális rendszert (és vele a szelvényt is) az elem hossztengelye körül tetszőleges  szöggel elforgathatjuk. 

Globális Z irányú elem esetén tehát a globális X tengellyel, minden más esetben a globális Z tengellyel bezárt 

szög állítható. 
  

Nemlineáris viselkedés 

 

A rácsrudakhoz hozzárendelhetők nemlineáris paraméterek, így az elem lehet vagy csak nyomásra vagy csak 

húzásra aktív. 

Határerő megadásával a rácsrúd által felvehető legnagyobb erőt korlátozhatjuk. 
Szinek definiálása A látványtervhez az elemekhez egyedi színeket rendelhetünk. Alapértelmezésként az anyagjellemzőknél 

beállított színnel jelenik meg az elem a látványterven. 

Ha színkódolást alkalmazunk (Lásd… 2.16.5 Színkódolás) akkor az elem színét drótvázon és látványterven 

egyaránt a színkódolás határozza meg. 

 A nemlineáris paramétereknek kizárólag nemlineáris statikai és dinamikai  számítás esetén van hatása.  

Lineáris statika-, rezgés I/II-, kihajlás vizsgálatokban a rácsrudak kezdeti merevségükkel szerepelnek, valamint húzásra és 
nyomásra egyformán viselkednek. 

  
Rúdelem 

 
 
 

A rúdelem két csomópontú, egyenes tengelyű, 

állandó vagy lineárisan változó keresztmetszetű 

térbeli elem. Egy segédpont vagy -vektor 

szükséges az elem térbeli helyzetének (lokális 

koordináta-rendszerének) rögzítéséhez. 

A rúdelem csomópontonként maximálisan 

három eltolódási és három elfordulási szabad-

ságfokkal rendelkezik. Az elem adott kereszt-

metszetében három egymásra merőleges erő 

(egy normál- és két nyíróerő, Nx, Vy, Vz) és 

három egymásra merőleges nyomaték (egy 

csavaró- és két hajlítónyomaték, Tx, My, Mz)  

keletkezik. 

 
  

 
A kezdőpont a lokális x tengely kezdőpontját jelenti. A végpont a lokális x ten-

gely végpontját jelenti.  

Ha a lokális x iránya i → j (ld. az ábrát), akkor a kezdőpont az i vég.  

Ha a lokális x iránya j → i , akkor a kezdőpont a j vég. 

Az i. vég a rúd kisebbik sorszámú végét, a j. vég a rúd nagyobbik sorszámú 

végét jelöli. 
 

Definiálás Ki kell jelölni azokat a vonalakat, melyekhez azonos anyag-, keresztmetszet- és referenciajellemzőket rendelünk. 
  

Anyag, szelvény, 
lokális x irány 

Anyag és szelvény definiálás valamint lokális X irány megadása ugyanúgy történik, mint a rácsrúdelemnél. 

  

Automatikus 
referencia 

 

A program a rudakhoz egy referenciavektort rendel az alábbi szabályok szerint: 

Ha a rúd tengelye a globális Z tengellyel párhuzamos, akkor a referenciavektor globális X tengely irányú. 

Minden más esetben a referenciavektor a globális Z irányba mutat. 
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Referencia szög  
Referenciaszög megadásával leegyszerűsödik a szelvények elforgatása. Az automatikus referencia szerint beálló 

lokális rendszert (és vele a szelvényt is) az elem hossztengelye körül tetszőleges 𝛽 szöggel elforgathatjuk. 

Globális Z irányú elem esetén tehát a globális X tengellyel, minden más esetben a globális Z tengellyel bezárt 

szög állítható. 
  

Csuklók megadása A rúdvégi csuklós kapcsolatok megadása a rúd lokális koordinátarendszerében: Alapértelmezésben a rudak 

mindkét végét befogottnak tekinti a program. Ha ettől eltérőt akarunk alkalmazni, ki kell jelölni azokat a rudakat, 

amelyeket azonos típusú rúdvégi kapcsolattal kívánunk ellátni. A kapcsolat definiálása a rúd kezdő- és vég-

pontjához rádiógombok bekapcsolásával történik. 
  

 

 
 

 
Merev kapcsolat: a rúdvég a csomóponthoz az adott elmozdulás-komponensek szerint mereven kapcsolódik  

 
Csuklós kapcsolat: az adott rúdvégi elmozdulás szabadon létrejöhet. 

 
Félmerev kapcsolat: a rúdvég adott elfordulási merevséggel kapcsolódik a csomóponthoz. 

 
Acél képlékeny csuklós kapcsolat: a rúdvégen legfeljebb az anyag és keresztmetszeti jellemzők alapján számított 

határnyomaték alakulhat ki. 

 
Pushover csukló: a kapcsolat viselkedését jellemző nyomaték-elfordulás összefüggést a felhasználó adja meg. 

 
A hat kód az x, y, z lokális tengelyirányú igénybevételeknek felel meg. 

 
A mérnöki gyakorlatban gyakran előforduló csuklótípusok szöveges táblázatból kiválaszthatók és hozzá-

rendelhetők a rúdelemekhez. 

  

Kapcsolat típusa Szimbólum 

Csuklós kapcsolat a z tengely körül, 

Mz nyomatékot nem tud átvenni. 
 

Csuklós kapcsolat az y tengely körül,  

My nyomatékot nem tud átvenni. 
 

Csuklós kapcsolat az y és a z tengely körül,  

My, Mz nyomatékot nem tud átvenni. 
 

Gömbcsukló  

Mx, My, Mz nyomatékot nem tud átvenni,  

csuklós kapcsolat x, y, z tengely körül.  

y tengely mentén görgős kapcsolat, 

Qy nyíróerőt nem tud átvenni. 
 

z tengely mentén görgős kapcsolat, 

Qz nyíróerőt nem tud átvenni. 

 
  

 Amennyiben egy rúdelem mindkét végén csavarónyomatékot nem átvevő kapcsolatot hozunk létre (pl. gömbcsuklókkal), 
akkor merevtest jellegű mozgási lehetőséggel fog rendelkezni, ami nem megengedett (x tengely körüli forgás). Ilyen 
esetben a rúd egyik végén az x tengely körüli elfordulást meg kell gátolni. 

                       pl.:       kezdőpont                        végpont 
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Félmerev csukló 
 

A rúdvég kapcsolatok elfordulási merevségének megadása: 

Félmerev csuklós kapcsolat esetén először bekapcsoljuk a félmerev csukló szimbólum alatti rádiógombot, majd 

megadjuk az y ill. z tengelyhez tartozó elfordulási merevséget.  

 A kapcsolatok nyomaték–relatív elfordulás karakterisztikáját modellező lineárisan rugalmas rugó merevségét a 

rúd lokális y, z tengelyeinek megfelelően kell megadni.  

Általában a kapcsolat valós nemlineáris nyomaték – (relatív) elfordulás karakterisztikájának a kezdeti merevségét 

vagy annak egy hányadosát kell megadni. 
  

  kapcsolat:                                       modell:                              nyomaték–elfordulás diagram: 
  

 

           
 

 Az alkalmazási feltételeket az Eurocode 3 rögzíti. 

Határnyomaték 

 

Befogott vagy félmerev rúdvég-kapcsolatokhoz megadható határnyomatéki érték is, amivel a csukló által 

felvehető nyomatékot korlátozhatjuk. 

 A határnyomaték -paraméternek kizárólag nemlineáris statikai számítás esetén van hatása.  
  

Acél képlékeny csukló 
 

A rúdvég kapcsolatok elfordulási merevségének megadása: 

Az acél képlékeny csukló beállításához kapcsoljuk be az acél képlékeny csukló szimbólum alatti rádiógombot.  

Ezt követően a határnyomaték mezőben megjelenik a kapcsolathoz tartozó határnyomaték értéke (nem 

szerkeszthető). Amennyiben egyidejűleg több eltérő anyagú vagy keresztmetszetű elemet jelölünk ki, akkor a 

határnyomaték mezőben nem jelenik meg érték, de a csuklót a program megadottnak tekinti. 

A nemlineáris számítás elvégzése után a rúd igénybevételi diagramok megjelenítése esetén a program piros 

színnel jelöli a kiválasztott teherlépcsőben képlékeny állapotba került csuklókat. A csukló melletti sorszám a 

képlékeny állapotba kerülés sorrendjét jelöli. 1-es sorszám jelenik meg amellett a csukló mellett amely a 

vizsgálat során legelőször került képlékeny állapotba. Ahol a csukló nem jelenik meg piros színnel, ott az 

igénybevétel még nem érte el a képlékeny határnyomatékot. 

 Acél képlékeny csukló csak acél anyagú rúdelemek esetén adható meg. 

  

Pushover csukló 
 

    

Pushover csukló beállításához kapcsoljuk be a pushover csukló szim-

bólum alatti rádiógombot.  

A csuklós kapcsolatot jellemző nyomaték-elfordulás diagramot a 

pushover csukló karakterisztika felirat alatt található Függvény-

szerkesztő gomb megnyomásával adhatjuk meg. 

 
   

 A nyomaték-elfordulás diagramot oldalanként összesen öt pont definiálja. Ezáltal olyan komplex viselkedés 

leírására is van lehetőség, mely tartalmaz felkeményedést, lágyulást, vagy akár degradációt is. Az utolsó pont 

utáni viselkedést a D-E pontokat összekötő szakasz alapján extrapolálja a program. A diagramot az ablak bal 

oldalán található táblázat segítségével az összetartozó nyomaték és elfordulás koordinátákkal adhatjuk meg A 

program szimmetrikus viselkedést feltételez, de ez a szimmetrikus függvény gomb megnyomásával felülbírálható. 

Az itt létrehozott diagramokat lehetőségünk van menteni és a modell többi eleméhez is felhasználni. 

A numerikus analízis konvergenciája nagy mértékben javítható azzal, ha a diagramban kerüljük a hirtelen 

ugrások és a vízszintes, tökéletesen képlékeny viselkedést leíró szakaszok használatát. Ezek helyett azt 

javasoljuk, hogy az egymást követő pontok koordinátái között mindig biztosítsunk egy kis különbséget. Ennek az 

eredményekre nem lesz számmottevő hatása, de nagy mértékben javítja a számítás stabilitását. 
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 A nemlineáris számítás elvégzése után a rúd igénybevételi diagramok megjelenítése esetén a program piros 

színnel jelöli a kiválasztott teherlépcsőben képlékeny állapotba került csuklókat. A csukló melletti sorszám a 

képlékeny állapotba kerülés sorrendjét jelöli. 1-es sorszám jelenik meg amellett a csukló mellett amely a 

vizsgálat során legelőször került képlékeny állapotba. Ahol a csukló nem jelenik meg piros színnel, ott az 

igénybevétel még nem érte el a képlékeny határnyomatékot. 

  

 Tetszőleges rúdvégi csukló / görgő jelenlétét a program kék körrel jelzi. A félmerev csuklót egy körben lévő 

kereszttel jelöli a program. A gömbcsuklók piros körrel jelennek meg. A képlékeny csuklót tömör körrel jelzi a 

program. A definiált rúdelemek a képernyőn világoskék színnel jelennek meg. 
  

Szinek definiálása Lásd a rúdelemeknél 
  

Bordaelem 

 
 
 
 

Bordák modellezésére egy három csomópontú, 

egyenes tengelyű, állandó vagy változó 

keresztmetszetű térbeli rúdelemet használ-

hatunk. Borda elem a felületelemek éléhez és 

önálló elemként is definiálható. A bordák a 

felületelemek éleihez centrikusan vagy excent-

rikusan illeszthetők. Egy élhez csak egy 

bordaelem rendelhető. 

 
  

Definiálás  Definiálás során ki kell jelölni azokat a vonalakat, melyekhez bordát rendelünk 
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Anyag, szelvény, 
lokális x irány 

Anyag és szelvény definiálás valamint lokális x irány megadása ugyanúgy történik, mint a  rúdelemnél. 

  

Anyag A borda anyaga eltérő is lehet a felület anyagától.  
  

Szelvény A borda keresztmetszetét a következő ábrák szerint kell felvenni. Ennek megfelelően kell a saját súlyponti 

keresztmetszeti jellemzőit megadni. 
   

Referencia A bordaelem is rendelkezik lokális koordinátarendszerrel, melynek x ten-

gelye a borda tengelye, z tengelye a csatlakozó felületelemek z tenge-

lyeinek szögfelezőjével párhuzamos (automatikus), vagy referenciapont ill. 

-vektor által van rögzítve.  

 
  

 A borda keresztmetszeti jellemzőit ebben a koordináta-rendszerben kell megadni. Ha az élbe kettőnél több felület 

csatlakozik, és ezek közül egyet vagy kettőt kijelölünk a peremmel együtt, akkor a program a borda 

definiálásakor az automatikus referenciát e felület vagy felületek lokális rendszerei alapján képezi. 

 

 
  

Referencia szög  
Referenciaszög megadásával a bordát hossztengelye körül tetszőleges  szöggel elforgathatjuk. Globális Z irányú 

elem esetén a globális X tengellyel,  minden más esetben a globális Z tengellyel bezárt szög állítható. 
  

Csuklók megadása Bordákhoz megadhatunk az elem végeire csuklós kapcsolatokat. Alapértelmezésben a bordák mindkét végét 

befogottnak tekinti a program. A csuklók definiálása a rúdelemnél leírtakkal azonos módon történik. 
  

Excentricitás Az excentricitás a borda lokális z tengelyének irányába értendő, és előjelét is ez határozza meg. Változó 

keresztmetszetű borda esetén külön megadhatjuk a kezdő- illetve végpontbeli excentricitást is. Az excentricítás 

értéke megadható automatikusan vagy egyedi értékkel. 

Automatikus excentricítás esetén a tényleges érték a borda keresztmetszetének és a lemez vastagságának az 

ismeretében kerül meghatározásra. Ehhez csak azt szükséges beállítani, hogy a borda a lemeztengelyhez képest 

alul, felül vagy középen helyezkedjen el. 

Beton anyag esetén az automatikus excentricitás számítási módja más, ezt az ábrák is jelzik. 

A lemez vastagságának vagy a borda keresztmetszetének megváltoztatása esetén az excentricítás tényleges értéke 

automatikusan ismét kiszámításra kerül. 

Acél vagy fa anyagú bordák esetén a kapcsolathoz egy elcsúszás elleni merevség is beállítható, ami a számítás 

során figyelembevételre kerül. 
  

Bordatípusok 

    

 

 Alsó borda Felső borda Borda középsíkban Egyedi excentricitás  

 Vasbeton borda és vasbeton lemez kapcsolata esetén borda keresztmetszetnek a lemezvastagsággal együttes teljes 
keresztmetszetet kell megadni. Ettől eltérő esetekben pl. (acél vagy fa szerkezeteknél) csak a lemezből kilógó részt kell 
borda keresztmetszetként definiálni. 

 

 
  

 Itt:  exc = a bordakeresztmetszet súlypontjának a felület súlypontjától vett előjeles távolsága. 
  

 Lemezmodell esetén a borda excentricitása kizárólag a borda hajlítómerevségét módosítja az alábbiak szerint: 

𝑰𝒚
∗ = 𝑰𝒚 + 𝑨 ⋅ 𝒆𝒙𝒄

𝟐 

 Héjmodell esetén a borda excentrikusan kapcsolódik a héjelemekhez, így hajlításból mind a héjban, mind a bordában 
normálerő is keletkezik.  

 
 

Referenciapont 

referenciapont 
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Szinek definiálása Lásd a rúdelemeknél 
  

 A definiált bordaelemek a képernyőn sötétkék színnel jelennek meg. 
  

Módosítás Azonos típusú vonalelemek kijelölése esetén a dialógusablak módosítás kapcsolója válik aktívvá.  Az 

elemtulajdonságok megváltoztathatók abban az esetben, ha a mellettük elhelyezkedő jelölőnégyzetet 

bekapcsoljuk.  
 Ha a kijelölt elemek valamely tulajdonsága eltérő, akkor a lista illetve az adatmező üres. A megadott új adat 

valamennyi kijelölt vonalelemhez hozzárendelődik. 
  

Felvesz>> Egy már definiált elem tulajdonságait vehetjük fel a dialógusablakba. A gomb megnyomása után a dialógusablak 

eltűnik, ekkor kattinthatunk az elemre, melynek tulajdonságait szeretnénk felvenni. A program csak azokat a 

tulajdonságokat veszi át a megjelölt elemről, mely tulajdonságok előtt a jelölőnégyzet bekapcsolt állapotban van.  

  

4.9.9. Felületelemek 

 
 

A felületek modellezésére egy 6, ill. 8 / 9 csomópontú, sík felületű, izoparametrikus végeselemet használhatunk. 

Az elem alkalmas tárcsa, vékony és vastag lemez és héjszerkezetek modellezésére a kis elmozdulások tarto-

mányában. 

A vastagság kisebb mint a legkisebb jellemző lemezméret tizede, a lemez vagy héj lehajlása (w) nem lehet 

nagyobb az elem vastagságának 20% -ánál. 

  

 

   
  

 Íves felületek és oldalak síkokkal és egyenes oldalakkal közelíthetők, de ez nem minden esetben vezet kielégítő 

pontossághoz.  

Az elem háromszög, ill. konvex négyszög kell hogy legyen, oldalméreteinek aránya ne legyen kisebb 1/5-nél, és 

a vastagság/hossz aránya ne legyen kisebb 1/100-nál. 
  

Tárcsaelem 
 
 

Hat, illetve nyolc csomópontú elem. 

Alkalmazható 

síkbeli feszültségi állapotban: 

(𝜎𝑧𝑧 = 𝜎𝑥𝑧 = 𝜎𝑦𝑧 = 0;  𝜖𝑥𝑧 = 𝜖𝑦𝑧 = 0, 𝜖𝑧𝑧 ≠ 0) 

vagy 

síkbeli alakváltozási állapotban:  
(𝜖𝑧𝑧 = 𝜖𝑥𝑧 = 𝜖𝑦𝑧 = 0; 𝜎𝑥𝑧 = 𝜎𝑦𝑧 = 0, 𝜎𝑧𝑧 ≠ 0 

 

  

 A tárcsa csak síkjában terhelhető elem. Ettől eltérő irányú terhelést nem tud felvenni. 

 Tárcsa igénybevételeként 𝑛𝑥 , 𝑛𝑦 , 𝑛𝑥𝑦 tárcsaerőket kapunk, valamint meghatározásra kerülnek az 

𝑛1, 𝑛2 főigénybevételek és az 𝛼𝑛  irányszög. 
  

Definiálás Definiáláskor az alábbi adatokat kell megadni: 

 Síkbeli alakváltozási/síkbeli feszültségi állapot 

Anyag és vastagság 

Referenciapont/vektor/tengely/sík a lokális x-hez 

Referenciapont/vektor a lokális z-hez 
  

Szinek definiálása Lásd a rúdelemeknél 

  

referenciapont referenciapont 
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Az ikonra kattintva a Betöltés anyagtárból dialógusablak jelenik meg, ahol új anyag vehető fel a modellbe. 

Referencia megadása Az elem lokális x és z tengelyét a 4.9.20 Referenciák fejezetben ismertetett referenciaelemekkel határozhatjuk 

meg vagy választhatjuk az automatikus módot. 
  

 A tárcsaelemek középpontját kék színnel jelöli a program. 
  

Lemezelem 
 

A lemezelem hat csomópontú Lagrange, 

illetve kilenc csomópontú Heterosis típusú 

elem, mely a Mindlin-Reissner elméletnek 

megfelelően az alakváltozások számításakor a 

nyíróerők hatását is figyelembe veszi. Így 

alkalmas vékony és vastag lemezek vizs-

gálatára. 

 
  

 A lemez csak síkjára merőlegesen terhelhető elem. Ettől eltérő irányú terhelést nem tud felvenni. 

 A lemez igénybevételeként 𝑚𝑥, 𝑚𝑦 , 𝑚𝑥𝑦 nyomatékokat és 𝑣𝑥, 𝑣𝑦lemez síkjára merőleges nyíróerőket kapunk, 

valamint meghatározásra kerülnek az 𝑚1,𝑚2 főigénybevételek, az 𝛼𝑚 irányszög és a 𝑞𝑅 eredő nyíróerő. 

  
Definiálás Definiáláskor a következőket kell megadni: 

 Anyag és vastagság 

Referenciapont/vektor/tengely/sík a lokális x-hez 

Referenciapont/vektor a lokális z-hez 

  

 
Az ikonra kattintva a Betöltés anyagtárból dialógusablak jelenik meg.  

  

Referencia megadása  Az elem lokális x és z tengelyét a 4.9.20 Referenciák fejezetben ismertetett referenciaelemekkel határozhatjuk 

meg vagy választhatjuk az automatikus módot.  
  

 A lemezelemek középpontját piros színnel jelöli a program. 
 

  

Héjelem 
 

A sík héjelemet a lemezelem és a tárcsaelem 

összekapcsolásából nyerjük. Sík héjelemek 

esetén a tárcsa- és a lemezhatás egymástól 

független. 

 
  



202  

 

  

 A héj síkjában és síkjára merőlegesen egyaránt terhelhető elem. 

 Héjaknál tárcsa- és lemez igénybevételeket kapunk a tárcsa- és a lemez elemeknél leírtak szerint.  
  

Definiálás Definiáláskor az alábbiakat kell megadni: 

 Anyag, vastagság 

Referenciapont/vektor/tengely/sík a lokális x-hez 

Referenciapont/vektor a lokális z-hez 
  

 
Az ikonra kattintva a Betöltés anyagtárból dialógusablak jelenik meg.  

  

Referencia megadása Az elem lokális x és z tengelyét a 4.9.20 Referenciák fejezetben ismertetett referenciaelemekkel határozhatjuk 

meg vagy választhatjuk az automatikus módot. 
  

 A héjelemek középpontját zöld színnel jelöli a program. 

 
 

Módosítás   Azonos típusú elemeket kijelölve a módosítás dialóguson a módosítható (közös) tulajdonságok lesznek 

hozzáférhetők. A jelölőnégyzettel megjelölt tulajdonságok változtathatók meg. 

Eltérő típusú felületelemek kijelölése esetén a definiálás kapcsoló válik aktívvá.   
  

Felvesz>> A funkció működése megegyezik a vonalelemeknél leírtakkal. 

Lásd... 4.9.8 Vonalelemek. 

  

4.9.10. Csomóponti támasz 

 

A támaszelem egy rugó, melynek egyik vége egy fix ponthoz, a másik vége a megtámasztott csomóponthoz 

kapcsolódik. Minden ilyen rugó rendelkezhet saját tengelye irányában eltolódási és elfordulási merevséggel. 
  

 

 
  

 A megtámasztás iránya lehet: 

globális 

referenciairányú 

rúdhoz/bordához relatív irányú 

élhez relatív irányú 

 A támaszmerevségek alapértéke 1E+10 [kN/m], [kNm/rad]. 

  

csak húzásra működő támasz 

csak nyomásra működő támasz 

nyomásra és húzásra egyaránt 
működő támasz 
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Globális irányú támasz A globális koordináta tengelyekkel párhuzamos irányú támaszelem. 

Először azokat a csomópontokat kell kijelölni, melyekhez azonos típusú 

támaszelemet akarunk rendelni, majd meg kell adni a hozzájuk tartozó 

merevségeket.  

A támaszmerevségeket eltolódásra (RX, RY, RZ) és elfordulásra (RXX, RYY, RZZ ) 

kell megadni. 

 
 Egy csomópontra csak egy globális támasz adható meg. Felületelem oldalfelező pontja csomóponti támasszal nem 

támasztható meg. 

  

Referencia irányú 
támasz 

Referenciaponttal vagy -vektorral kijelölt irányú támasz. Egy csomópont-

hoz több támaszelemet is csatlakoztathatunk. A csomópontok kijelölése 

után meg kell adni az eltolódási Rx, és elfordulási Rxx merevségeket. 

 
  

 Az irányt az elem csomópontja és referenciapontja vagy referenciavektora határozza meg az alábbiak szerint: 
  

 

 
 

 

Több támaszelemhez hozzárendelt referenciapont ese-

tében valamennyi támaszirány a referenciapont felé fog 

irányulni.  

Több támaszelemhez hozzárendelt referenciavektor 

esetében valamennyi támasz-irány a referenciavektorral 

lesz párhuzamos. 
   

Rúdhoz/bordához 
relatív irányú támasz 

Rúd/borda lokális koordináta-tengelyek irányaiba mutató támaszelemek. 

Először azokat a rudakat / bordákat kell kijelölni, melyek csomópont-

jaihoz azonos típusú támaszelemeket akarunk rendelni, majd meg kell 

adni a hozzá tartozó merevségeket. 

 
 A támaszmerevségeket eltolódásra (Rx, Ry, Rz) és elfordulásra Rxx, Ryy, Rzz) kell megadni.  
  

Élhez relatív irányú 
támasz 

Felület-él tengelyéhez viszonyított relatív x, y, z irányú támaszelemek. 

Itt:  x = a felület éle által kijelölt tengely 

y = a felület síkjában fekvő, x-re merőleges felület belsejébe mutató tengely 

z = a felület síkjára merőleges, referenciapont felőli féltérbe mutató tengely 
  

 Ki kell jelölni a peremeket és a csomópontokat, majd meg kell adni a támaszhoz tartozó merevségeket.  

 Ha a felületperembe két felület csatlakozik, a z tengely a felületek által bezárt szög szögfelezőjére illeszkedik, az y 

tengely pedig erre és az x tengelyre egyaránt merőleges. 
   

 Ha a kijelölt felületperemhez több felület is csatlakozik, definiáláskor a 

csomópont és a perem mellett kijelölhetünk egy vagy két felületet is, 

ekkor a támasz lokális rendszerét a program a fentiek alapján, a kijelölt 

felületek figyelembevételével határozza meg.  

 
  

 A támaszmerevségeket eltolódásra (Rx, Ry, Rz) és elfordulásra (Rxx, Ryy, Rzz) kell megadni. 

  

referenciapont 

referenciapont 

referenciapont 

 

referenciavektor 
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Nemlineáris viselkedés Nemlineáris viselkedésnél minden elmozdulási komponensre kiválasztható csak húzási merevséggel, csak 

nyomási merevséggel rendelkező erő-elmozdulás karakterisztika, illetve megadható határerő. 

 
Ezeket a paramétereket csak nemlineáris statikai számítás esetén veszi figyelembe a program, Lineáris statika, Rezgés I/II, 
Kihajlás számításakor a támaszok kezdeti merevségükkel szerepelnek. 

 A definiált támaszok barna színnel, a koordinátarendszer három irányát jelképező szimbólummal jelennek meg. 
  

Támasz számítása  
 

 
  

 A Csomóponti támasz dialógusablak Számítás... gombjára kattintva a ponttámaszként szolgáló oszlop geometriai és 

anyagjellemzői, illetve az oszlop alján és tetején megadott X és Y tengely körüli csuklós vagy merev kapcsolatok 

ismeretében a program meghatározza az eltolódási és elfordulási támaszmerevségeket. 

 Paraméteresen megadott csomóponti és vonalmenti támaszokhoz alsó és felső oszlop is megadható, melyet az 

átszúródásvizsgálat figyelembe vesz (például közbenső födémlemezek megtámasztásának modellezése). A 

támaszt modellező falak és oszlopok a látványterven is megjelennek  és az egérrel azonosíthatók. 
  

Módosítás Azonos típusú elemeket kijelölve a módosítás dialóguson a módosítható (közös) tulajdonságok lesznek 

hozzáférhetők. A jelölőnégyzettel megjelölt tulajdonságok változtathatók meg. 

Eltérő típusú elemek kijelölése esetén a definiálás kapcsoló válik aktívvá.  
  

Felvesz>> A funkció működése megegyezik a 4.9.8 Vonalelemeknél leírtakkal. 
  

 

4.9.11. Vonalmenti támasz 

 
 
 

 
  

 A megtámasztás iránya lehet: 

globális 

rúdhoz/bordához relatív irányú 

élhez relatív irányú 

  

betöltés az anyag  
adatbázisból 

betöltés a 
szelvényadatbázisból 

grafikus 
szelvényszerkesztés 

merev befogás / csukló 
az oszlop tetején 

merev befogás / csukló 
az oszlop alján 
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 Az élmenti támasz a felületelem él, rúd, borda folytonos megtámasztását biztosítja. A folytonos megtámasztást 

Winkler típusú rugalmas ágyazással modellezi a program. Azokat a felületelemeket, rudakat, bordákat kell 

kijelölni, amelyek éleihez azonos típusú támaszt akarunk rendelni, majd meg kell adni a hozzájuk tartozó 

merevségeket. 

 A támaszmerevségek alapértéke 1E+7 [kN/m/m], [kNm/rad/m]. 

  
Globális irányú támasz A globális irányú támaszok koordinátatengelyekkel párhuzamos irányú 

élmenti támaszok.  

A támasz merevségeket eltolódásra (Rx, Ry, Rz) és elfordulásra (Rxx, Ryy, Rzz) 

kell megadni. 

 

 
  

Rúdhoz/bordához 
relatív irányú támasz 

Rúd/borda megtámasztása a lokális koordináta- rendszerükkel párhuzamos irányban. A megtámasztás Winkler 

típusú rugalmas ágyazást biztosít. A rugalmas ágyazás húzásra, nyomásra azonosan viselkedik, egy elemen belül 

konstans értékű. 

 A rugalmasan ágyazott rudat/bordát minden esetben legalább 4 részre fel kell osztani. 

 A támasz megadásakor a program ellenőrzi az alábbi összefüggést, és közli a szükséges felosztások számát. 

 

𝐿 ≤ 𝑙𝑘 =
1

2
min (√

4𝐸𝑥𝐼𝑧
𝑘𝑦

4

, √
4𝐸𝑥𝐼𝑦

𝑘𝑧

4

) 

ahol L a rúd hossza. 

 A rugalmasan ágyazott rudaknál a közbenső igénybevételek számítása a két rúdvég között lineáris interpolációval történik 
(ezért is szükséges az ágyazott rudakat kellően sűrűn felosztani). 

  

Élhez relatív irányú 
támasz 

Felület-él tengelyéhez viszonyított relatív x, y, z irányú élmenti támasz, ahol a relatív koordináta-rendszer az 

alábbi:  

x = a felület éle által kijelölt tengely 

y = a felület síkjában fekvő, x-re merőleges felület belsejébe mutató tengely 

z = a felület síkjára merőleges, referenciapont felőli féltérbe mutató tengely 
  

 Ha a felületperembe két felület csatlakozik, a z tengely a felületek által bezárt szög szögfelezőjére illeszkedik, az 

y tengely pedig erre és az x tengelyre egyaránt merőleges. 
  

 Ha a kijelölt felületperemhez több felület is csatlakozik, a perem mellett 

definiáláskor kijelölhetünk egy vagy két felületet is, ekkor a támasz lokális 

rendszerét a program a fentiek alapján a kijelölt felületek figyelem-bevételé-

vel határozza meg. A támaszmerevségeket eltolódásra (Rx, Ry, Rz) és 

elfordulásra (Rxx, Ryy, Rzz) kell megadni. 

 
 

Az élmenti támasz egy felület-élen belül konstans értékű. 

Nemlineáris viselkedés Nemlineáris viselkedés esetén valamennyi elmozdulási komponensre kiválasztható csak húzási merevséggel, 

csak nyomási merevséggel rendelkező erő-elmozdulás karakterisztika, illetve megadható határerő. 
  

 Ezeket a paramétereket csak nemlineáris statikai számítás esetén veszi figyelembe a program, minden más esetben 
(Lineáris statika, Rezgés I/II, Kihajlás) a kezdeti merevségükkel szerepelnek a számítás alatt. 

  

Támaszmerevség 
számítása  

 

 

Globális vagy élhez relatív irányú élmenti támasz 

megadásakor a dialógusablak Számítás... gombjára 

kattintva az éltámaszként szolgáló fal geometriai és 

anyagjellemzői, illetve a fal alján és tetején megadott 

csuklós vagy merev kapcsolat ismeretében a program 

meghatározza az eltolódási és elfordulási 

támaszmerevségeket. 

  

referenciapont 

referenciapont 
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4.9.12. Felületi támasz 

 
 

 

 
  

Felületi támasz 
definiálása 

A felületi támasz felület elem megtámasztására szolgál a lokális koordináta- rendszerével párhuzamos 

irányokban. A megtámasztás Winkler típusú rugalmas ágyazást biztosít, melynél az eltolódási merevséget kell 

megadni (Rx, Ry, Rz). A rugalmas ágyazás húzásra, nyomásra azonosan viselkedik, és egy felületelemen belül 

konstans értékű. 

A támaszmerevségek alapértéke 1E+4 [kN/m/m2]. 
  

Nemlineáris viselkedés Nemlineáris viselkedés esetén valamennyi elmozdulási komponensre kiválasztható csak húzási merevséggel, 

csak nyomási merevséggel vagy határerővel rendelkező erő-elmozdulás karakterisztika, mely ez esetben a 

merevségek megállapításának az alapja. 

 Ezeket a paramétereket csak nemlineáris statikai számítás esetén veszi figyelembe a program, minden más esetben 
(Lineáris statika, Rezgés I/II, Kihajlás) a kezdeti merevségükkel szerepelnek a számítás alatt. 

 

4.9.13. Élmenti csukló 

 

Élmenti csuklókat definiálhatunk 

két tartomány pereme vagy borda-

elem és tartomány pereme közé. 

A megadáshoz ki kell jelölni az élt 

és a tartományt.  

A megjelenő dialógusablakban 

megadhatjuk a csukló merevségeit 

az élhez relatív koordináta-rend-

szerben. 
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4.9.14. Merev test 

 

Merev testek segítségével modellezhetünk a szerkezet merevségéhez viszonyítva jelentősen nagyobb merev-

séggel rendelkező szerkezeti részeket, mint például: excentrikus rúdkapcsolatok, cölöpfejek. 
  

 A merev test önmagában nem deformálódik, de a kapcsolódó szerkezeti részekkel együtt elmozdul, ezáltal 

elmozdulásokat és igénybevételeket közvetít. A szerkezetben található merev testeket csomópontjaikat összekötő 

vonalaival írjuk le. 
  

      tárcsa-rúd kapcsolat:         excentrikus rúdkapcsolat: 
  

 

 
  
Merev test definiálása  A funkció végrehajtásakor ki kell jelölni a merev testhez tartozó vonalakat. A kijelölt vonalak közül az 

egymáshoz kapcsolódó összefüggő hálózatot alkotó vonalcsoportok egy-egy önálló merev testet alkotnak. 
  

 

 
 

 
Módosítás vagy új merev test definiálás során olyan vonalak kijelölése, amely két különböző testet köt össze, a 

két test egyesítését eredményezi. 

Amennyiben egy test módosítása esetén a módosított vonalak nem alkotnak összefüggő hálózatot, a módosított 

test több különálló merev testre esik szét. 
  

 A végeselemek definiálása során nem megengedett az, hogy egy végeselem összes vonala ugyanazon merev testhez 
kapcsolódjon. 

 Amennyiben a test tömegét is figyelembe akarjuk venni (pl.: rezgésvizsgálat esetén), a test tömegcentrumába generáljunk 
egy csomópontot (a merev test részeként kell definiálni), és ehhez adjuk meg a test tömegét. 

  

 A merev testek vastag fekete vonallal jelennek meg a képernyőn. 

  

4.9.15. Diafragma  

 

Diafragmák használata a modell egyszerűsítését jelenti. A diafragma olyan speciális merev testnek tekinthető, 

ahol a merev test pontjainak egymáshoz viszonyított helyzete valamely globális síkra vetítve változatlan marad. 

Ennek az elemtípusnak a használatával csökken a számításigény, ami elsősorban nagy méretű feladatoknál és 

rezgésalakok meghatározásánál jelent előnyt. Diafragmákkal modellezhetünk síkjukban végtelen merevnek 

tekintett födémeket. 
  

Diafragma definiálása A funkció végrehajtásakor ki kell jelölni a diafragmához tartozó vonalakat. A 

kijelölt vonalak közül az egymáshoz kapcsolódó összefüggő hálózatot alkotó 

vonalcsoportok egy-egy önálló diafragmát alkotnak. 

Definiálás után ki kell jelölni, hogy a diafragma mely síkban működik. A 

diafragma pontjainak egymáshoz viszonyított helyzete ebben a síkban változatlan 

marad. 

 
  

 A diafragmák vastag lila szaggatott vonallal jelennek meg a képernyőn. 
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Módosítás, törlés vagy új diafragma definiálása után 

megint csak a diafragmák összefüggő hálózatot alkotó 

vonalcsoportjai alkotnak egy-egy diafragmát.  

 

  

4.9.16. Rugóelem 

 

 

 
  

 A rugóelem a szerkezet két pontját köti össze. A rugóelem saját lokális koordináta-rendszerrel rendelkezik. 

Ebben a lokális rendszerben kell megadni a rugómerevségeket eltolódásra (Kx, Ky, Kz) és elfordulásra (Kxx, Kyy, Kzz). 
  

 A lokális rendszer iránya lehet: 

globális  

geometria alapján meghatározott irány 

referenciákkal meghatározott (pont, vektor) meghatározott irány 

végeselemhez relatív irány 

csomópontok alapján meghatározott irány 
   
Rugóelem definiálása Mindegyik merevségkomponenshez határerő rendelhető. 

Ennél az értéknél nagyobb erőt a rugó adott komponense nem tud 

felvenni. 

 

 

 
  

 Határerőt csak nemlineáris statikai számítás esetén vesz figyelembe a program.  

 Lineáris statika, rezgés I/II, kihajlás vizsgálatokban a nemlineáris rugóelemek kezdeti merevségükkel vannak figyelembe 
véve, és ez az érték állandó marad a vizsgálatok során. 
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4.9.17. Kontaktelem 

 

 
 

  

 A kontaktelem két pont közötti érintkezés szimulálására alkalmas. Két állapota van, aktív és inaktív.  

Aktív állapotban a kontaktelemnek nagyságrendekkel nagyobb a merevsége az inaktív állapothoz 

viszonyítva! 

 Mivel az inaktív állapothoz ugyan kicsiny, de nem zérus merevség tartozik, a kontaktelem csak közelítően tudja 

feladatát teljesíteni. Ugyanakkor az elem alkalmazásával a merevségi mátrix sávos szerkezete megmarad, és 

korlátlan számú kontaktelem használata válik lehetővé egy modellen belül. 
  

 

  
  

 A kontaktelem egy erősen nemlineáris elem (az állapotváltozás nagy merevségváltozással jár), és ez komoly 

nehézségeket okozhat a jelentős merevségváltozásokra érzékeny Newton-Raphson iterációs eljárás konver-

genciájában. Az optimalizális aktív merevségi érték megállapítása nem egyszerű feladat. Ezért, ha a körülmények 

megengedik, a kontaktelem aktív merevsége nem kell hogy feltétlenül konstans értékű maradjon.  
 

Ha az aktuális iterációs folyamat numerikus konvergenciája nem megfelelő, mérsékelni lehet a kontaktelem 

merevségváltásainak arányait, és ezzel enyhíteni lehet a kontaktelem által indukált nemlinearitás mértékét. Ezt a 

programban az aktív merevségek adaptálásának nevezzük. 
  

 Aktív állapot lehet  

 Húzás esetén (például egy húzott csavar egy kapcsolatban)  vagy 

 Nyomás esetén (például két lemez egymásra nyomódása). 
  
Kontaktelem 
definiálása 

Megadása két csomóponttal történik.  

 Lokális x irány definiálása a rúdelemhez hasonlóan történik. 
  

 Az aktív merevség alapértéke 1E+8 kN/m. Az inaktív merevség alapértéke 1E–2 kN/m. Ezen értékek az esetek nagy 

részében megfelelőnek bizonyulnak, de igény szerint megváltoztathatók.  

 A kontaktelemnek megadható egy Kezdeti hézag / behatolás (ez egy távolság, értéke  0), ami általában a 

csomópontjai geometriájából állapítható meg (Geometria alapján kapcsoló). Ugyanakkor lehetőség van ezen érték 

megadására is. A kezdeti hézag záródásakor a kontaktelem aktívvá válik, egyébkent inaktív.  
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 Az aktív merevségek adaptálása: E folyamatot az ún. megengedett behatolás mértékének betartásával szabályozza a 

program.  

 Ha a behatolás mértéke kisebb, mint a minimumérték, akkor a kontaktelem merevsége csökkenthető. Az 

alapérték 1E–5. 

 Ha a behatolás mértéke nagyobb, mint a maximumérték akkor a kontaktelem merevségét növelni kell (a 

pontosság megtartása érdekében). Az alapérték 1E–2. Ha a behatolás a minimum- és a maximumérték között van, 

a kontaktelem merevsége nem fog változni. 

 Az aktív merevséget az adaptáló eljárás csak a megadott adaptálási arányon belül módosítja. Ennek megfelelően 

az aktív merevség értéke az adaptálási aránnyal osztott illetve szorzott értékek között változhat. Az adaptálási 

arány értéke 10, 100 vagy 1000 lehet. Az alapérték 100. 
  

 Lineáris statika, rezgés I/II, kihajlási vizsgálatban a kontaktelem merevsége a kezdeti hézag értéke alapján van figyelembe 
véve. Ha a kezdeti hézag zérus (nincs hézag), akkor a kontaktelem az aktív merevségével fog szerepelni a vizsgálatban, 
máskülönben az inaktív merevséggel. Ez egy lineáris rugóval történő megtámasztással egyenértékű, ahol a rugó merev-
sége az előbbiek szerinti érték a kontaktelem definiált merevségei közül. 

  

4.9.18. Kapcsolati elem 

  

 
 

  

 A kapcsolati elemek két pont vagy két vonal közti kapcsolat merevségi tulajdonságait egy ún. interfészbe (erő- és 

elmozdulásátviteli kapcsolat) koncentrálva modellezik. Az interfész helyzetét a kapcsolati elemen belül az elem 

definiálásakor kell megadni. A kapcsolati elemek hat merevségkomponenssel rendelkeznek, melyek lehetnek 
nemlineáris jellegűek is.  

  

 

Csomópont-csomópont kapcsolati elem 

 Ez két csomópontot összekötő kapcsolati elem, adott interfésszel. Az interfész helyzete az elemen belül tet-

szőleges. A kapcsolati merevségkomponensek globális koordináta-rendszernek megfelelő felvételével az erő- 

illetve elmozdulásátvitel a két csomópont között szabályozható. Minden komponensre megadható nemlineáris 

viselkedés is. 
  

 

 
  

 
Tipikus alkalmazásai: szelemen-főtartó kapcsolatok; egyes tartórácsok rúdjainak kapcsolata; andráskereszt 

rúdjainak kapcsolata; tetszőleges csomópont-csomópont közti átvitel létrehozása.  

Példa: Szelemen és -főtartó kapcsolata (lásd az AcelCsarnok.axs mintafeladatot a Példák könyvtárban)  
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 Tegyük fel, hogy a függőleges tengely a Z, mely a lokális rendszer z tengelyével párhuzamos. Legyen a főtartó 

egy IPE-400 szelvény az XZ síkban, a szelemen pedig egy I-200. A szelemenről a főtartóra csak az erőket 

szeretnénk átvinni, a nyomatékokat nem. 

 
Mindkét elem a súlyvonalával van modellezve. A kapcsolati elemet a két tengely közé kell beiktatni, 

felülnézetben a metszéspontjukba. A kapcsolati elemet ez esetben tehát egy függőleges vonalhoz kell hozzá-

rendelni, ennek hossza megegyezik a tengelyek közti távolsággal, ami 30 cm (40/2+20/2).  

A kapcsolati elem kezdőpontjának tekintsük a főtartón elhelyezkedő csomópontot. Az interfészt mindig az 

elemek tényleges találkozási pontjára kell helyezni. Esetünkben a két elem közti interfész az elem 

kezdőpontjától, azaz a főtartó tengelyétől 20 cm-re (40/2) található. Ez alapján az interfész helyzete 20/30 = 

0.666. Az eltolódásra merev bekötést feltételezve eltolódási merevségeknek megadható az 1E10 érték, míg 

elfordulásra 0 merevségek veendők fel. Ha a szelemenek csak ezeken a kapcsolati elemeken keresztül vannak 

megtámasztva, akkor a tengely körüli merevtest-elfordulás kiküszöböléséhez a KYY=0.001 (vagy más kicsiny 

érték) megadása szükséges. 
  

Nemlineáris viselkedés Nemlineáris viselkedés esetén valamennyi elmozdulási komponensre egyedileg megadhatók a nemlineráis 

viselkedés tulajdonságai  (csak húzásra, csak nyomásra, húzásra és nyomásra is működó, illetve határerővel 

rendelkező erő-elmozdulás karakterisztika). 
  

 

Vonal-vonal kapcsolati interfészelem  

 Ez egy hat csomópontú, bordaelemeket illetve felületelemek peremét összekötő kapcsolati elem.  

Az interfész helyzete az összekapcsolt elemek között tetszőlegesen választható meg. A kapcsolati elem vonalai 

mentén értelmezett merevségkomponensek megfelelő felvételével szabályozható az erő és elmozdulás átvitele 
két bordaelem (vagy két felületperem illetve egy felületperem és egy bordaelem) közt.  
 

 Az interfész vonala adja a lokális x tengelyt, a z tengely az erre merőle-

ges tengely az interfészelem síkjában. 

A lokális y tengely az x és z tengelyek alapján a jobbkéz-szabály 

szerint adódik.A tengelyek irányultsága a merevségek megadásakor 

érdektelen. Az elfordulási merevségkomponensek általában zérusnak 

veendők fel.  

Bármely komponensre megadható nemlineáris viselkedés is. 

 
  

 

 
  

 Tipikus alkalmazásai: födém-fal kapcsolat; nem-kompozit, részlegesen kompozit vagy kompozit tartók 

különböző anyagú részeinek kapcsolati interfésze; félmerev borda-födém kapcsolat; egymásra rakott rudak 

modellezése stb. 
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 Példa: Falra támaszkodó födém csuklós kapcsolata 

Tegyük fel, hogy a függőleges tengely a Z, a fal az Y-Z, a födém az X-Y síkkal párhuzamos, és a falat 

héjelemekkel modelleztük. A födém vastagsága legyen 15 cm. A födémről a falra csak az erőket szeretnénk 

átvinni, nyomatékokat nem. 

 Mindkét elem a középsíkjával van modellezve. A falat ilyenkor csak a födém tényleges alsó síkjáig kell felvenni, 

a kapcsolati elemeket pedig az összekapcsolni kívánt két felület, azaz a fal éle és a födém pereme közé kell 

beiktatni. Esetünkben így a kapcsolati elemek a fal függőleges síkjában fognak elhelyezkedni. Az élek közti 

távolság 7.5 cm (15/2). 
  

 

 

 

 

 

A kapcsolati elemek kezdőpontjának tekintsük a fal élén el-

helyezkedő csomópontokat. Ekkor az elemek közti interfész 

(a felületek tényleges találkozási pontja) a födém alsó 

síkjában, a kezdőponttól 0 cm-re található. Így az interfész 

helyzete 0 / 7.5 = 0-ra veendő fel.  

 
 Eltolódásra merev bekötést feltételezve, eltolódási merevségeknek megadható az 1E+10 érték, míg elfordulásra 0 

merevségek veendők fel. 
  

Nemlineáris viselkedés Nemlineáris viselkedés esetén valamennyi elmozdulási komponensre egyedileg megadhatók a nemlineráis 

viselkedés tulajdonságai  (csak húzásra, csak nyomásra, húzásra és nyomásra is működó, ill. határerővel 

rendelkező erő-elmozdulás karakterisztika). 
  

 
Vonal-vonal kapcsolati elemek megadásának lépései a következők: 

 
 

1. Hozza létre a tartományokat (Lásd... 4.9.5 Tartomány) és kösse össze a szemközti 

csomópontokat vonalakkal (a tartományok szemközti oldalain azonos számú pontnak 

kell lennie). 

 
 

 

2. Jelölje ki a két tartomány közötti zárt négyszöget. 
 

3. Adja meg a kapcsolati elem kezdőpontjait (ha nem jelöl ki pontokat a kapcsolati 

elem automatikusan a két él közé középre kerül). 

 
 

 

4. Adja meg a merevségeket (létrejön a kapcsolati elem). 

 

5. Kérje a tartományokra a hálózatgenerálást. (Lásd... 4.11.1.2 Hálógenerálás 

tartományokra) 

 
 

 

6. A hálózattal együtt a kapcsolati elemeket is felosztja a program. 
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4.9.19. Csomóponti szabadságfok 

 

A csomópontokat nem tekintjük különálló elemeknek, de csoportosítás szempontjából értelemszerűen 

idetartoznak. Szabadságfok alatt a csomópont globáliskoordináta-irányú szabad elmozdulásait értjük. 

Alapértelmezésben minden csomópont hat elmozdulási szabadságfokkal rendelkezik, az eX, eY, eZ eltolódással és 

az ΘX, ΘY, ΘZ elfordulással. A számítás során a program egyensúlyi egyenletet csak a szabad eltolódási, illetve 

elfordulási irányokban ír fel. Ez rendkívüli hatékonyságot biztosít a számítási kapacitásban és a futási időben. 
  

 A mérnöki gyakorlatban előforduló típusmodellekhez a csomóponti szabadságfokok táblázatból beállíthatók. 
  

 Modelltípusok: 
síkbeli rácsos tartó / térbeli rácsos tartó / síkbeli keret / tartórács / tárcsa / lemez 

  

Csomóponti 
szabadságfok 
definiálása 

Jelöljük be a módosítani kívánt szabadságfokokat, majd 

a kétállapotú (Fix/Szabad) nyomógombokkal állítsuk be 

az értéküket. 

 

  

A megadás  
módja 

 

Felülírás 

A kijelölt csomópontokon az eredeti szabadságfok-

kód az itt megadott kódra változik.  
Egyesítés 

A kijelölt csomópontokon az eredeti szabadságfok-

kód az itt megadott kóddal a következőképpen 

kombi-nálódik: egy adott irányú elmozdulás, illetve 

elfordulás megengedett, ha az mindkét kódban meg-

engedett, ellenkező esetben letiltott. Elsősorban 

szimmetriasíkok definiálásakor használható. 

 

Minden csomóponthoz egy hatjegyű kód tartozik: a 

globális tengely-irányú eX, eY, eZ eltolódásnak és ΘX, ΘY, 
ΘZ elfordulásnak megfelelően. 

   

példa  ex eY eZ ΘX ΘY ΘZ 

 eredeti kód: szabad fix szabad fix szabad fix 

 új kód: szabad szabad szabad fix fix fix 

 eredménykód: szabad fix szabad fix fix fix 

  

 Alapértelmezésben minden csomópont Szabad, amely igény szerint módosítható. A letiltott elmozdulási komponensek 
irányában ható teher- és tömegkomponenseket a számítás figyelmen kívül hagyja. A letiltott szabadságfok-komponensek 
irányában ható terhek összege a kiegyensúlyozatlan terhek táblázatában látható. 

  

 Definiálás után a beállított szabadságfokú csomópontok világoskék színnel jelennek meg. 
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 Előre definiált csomóponti szabadságfok-beállítások táblázata: 

 Jelmagyarázat:  szabad eltolódás a tengely irányában,  szabad elfordulás a tengely körül. 

  

Szabadságfok Cspt. ábra Szabadságfok Cspt. ábra 

Rácsostartó-modellek 

Rácsos tartó  

X-Y síkban 

 

Rácsos tartó  

X-Z síkban 

 

 
Rácsos tartó  

Y-Z síkban 

 

 

Térbeli rácsos tartó 

 

 
Keretmodellek 

X-Y síkú keretmodell 

 

 

X-Z síkú  

keretmodell 

 

 
Y-Z síkú keretmodell 

 

 

  

Tartórácsmodellek 

Tartórács X-Y síkban 

 

 

Tartórács X-Z síkban 

 

 
Tartórács Y-Z síkban 

 

 

  

Tárcsamodellek 

X-Y síkú 

tárcsamodell 

 

 

X-Z síkú  

tárcsamodell 

 

 
Y-Z síkú 

tárcsamodell 

 

 

  

Lemezmodellek 

X-Y síkú 

lemezmodell 

 

 

X-Z síkú  

lemezmodell 

 

 
Y-Z síkú 

lemezmodell 

 

 

  

Szimmetriák  

X-Y szimmetriasík 

 

 

X-Z  

szimmetriasík 

 

 
Y-Z szimmetriasík 

 

 

  

 

Felvesz>> Már definiált csomóponti szabadságfokokat rendelhetünk a kijelölt csomópontokhoz. 
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4.9.20. Referenciák 

  

 Végeselemek lokális koordináta- rendszereinek térbeli rögzítését úgynevezett referenciák segítik a következők 

szerint. Referenciánként használhatók pontok, vektorok, tengelyek, síkok. 

A végeselemek térbeli pozícióját, orientációját, valamint egyes jellemzők értelmezési rendszerét (keresztmetszeti 

jellemzők, igénybevételek, vasalási irányok) az elemhez rögzített lokális koordináta- rendszer határozza meg.  

 Felületelemeknél az 𝑚𝑥, 𝑚𝑦, 𝑚𝑥𝑦 nyomatékok, a 𝑣𝑥𝑧, 𝑣𝑦𝑧 illetve az 𝑛𝑥 , 𝑛𝑦, 𝑛𝑥𝑦 tárcsaerők, rúdelemeknél a 

keresztmetszeti 𝑁𝑥, 𝑉𝑦 , 𝑉𝑧 erők, ill. a 𝑇𝑥, 𝑀𝑦, 𝑀𝑧 nyomatékok ezekben a lokális koordináta- rendszerekben 

értendők. A végeselemek lokális koordináta- rendszerei referenciák segítségével definiálhatók. 

 Referenciák gyors módosítása: Valamely referencia grafikus szimbólumára kattintva a Táblázatkezelő referen-

ciatáblázata jelenik meg. Több kijelölt referencia valamelyikére kattintva a táblázat valamennyi kijelölt 

referencia adatait tartalmazza. A referenciavektor és -tengely megadása két ponttal, a referenciasík megadása 

három ponttal történik. A program az irányvektorokat és a normálvektorokat a táblázat lezárása után normálja. 
  

 A lokális koordináta-rendszerek az alábbi színekkel jelennek meg a képernyőn:  

x = piros, y = sárga, z = zöld 
  

Automatikus 
referenciák 

Automatikus referencia rács-, rúdelemekhez: 

Automatikus referencia választása esetén a program a rács- és rúdelemekhez egy referenciavektort rendel az 

alábbiak szerint: 

Ha a rács vagy rúd tengelye a globális Z-vel párhuzamos, akkor a referenciavektor globális X irányú lesz. 
Minden egyéb esetben a referenciavektor globális Z tengely irányú. 

Íves rúdelemek esetén ha az ív az X-Y síkkal párhuzamos síkban van, az automatikus refenecia vektor az ív 

síkjára merőleges (+Z irányba) mutat. Más síkban elhelyezkedő ív esetén a referencia vektor az ív skjában az 

ív középpontjától kifelé mutat. 

 Automatikus referencia bordaelemekhez: 

Önálló bordaelem esetén a referencia vektor hozzárendelése azonos a rúdelemeknél leírtakkal. 

Amennyiben a borda felületelemhez kapcsolódik, akkor az automatikus referenciavektor- hozzárendelés az 

alábbi: 

A bordához kapcsolódó felületelemek lokális z tengelyeinek szögfelezőjével párhuzamos irányú vektor lesz a 
referenciavektor. 

 
 

Automatikus referencia tartományokhoz, felületelemekhez: 

Lokális x: Ha a tartomány síkja párhuzamos a globális X-Y síkkal, akkor a referencia vektor globális  

X tengely irányú lesz. Egyéb esetekben a referenciavektor a tartomány síkjának és a globális X-Z síknak a 

metszésvonalával áll párhuzamosan. 

Lokális z: Ha a tartomány síkja függőleges, akkor a referenciavektor abba a féltérbe mutat, ahol a globális origó 

van. Ha a globális origó a tartomány síkjába esik, akkor a referenciavektor az X vagy Y irány szerinti pozitív 

féltérbe mutat. Minden más esetben a referenciavektor globális Z irányú. 
  

 A Szerkesztés / Automatikus referenciák konvertálása menüponttal az automatikus referenciákat fix referencia-

vektorokká alakíthatjuk. 
  

Referenciapont 

 

Támaszelemek, rúdelemek térbeli orientációjának (lokális rendszerének) és felületeknél az x, z – tengely pozitív 

irányának kijelölésére szolgál a referenciapont. Minden rúdhoz hozzá lehet rendelni egy referenciapontot a glo-

bális koordináta- rendszerben, mely az elem lokális koordináta- rendszerének helyzetét határozza meg a térben 

(x, y, z lokális tengelyek) az x-z sík és a z tengely pozitív irányának rögzítésével. 
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Rúdelem lokális rendszerének definiálása referenciapont segítségével: 

 

 

 

 

 Felület elemek lokális z irányának meghatározása referenciapont segítségével: 

 

            
  

 A lokális z -tengely pozitív iránya abba a féltérbe mutat, melyben a referenciapont található. A z tengely 

merőleges a felületre (a referenciapontnak nem szükséges a z-tengelyen lennie). 

 A referenciapontok piros színű × jelként jelennek meg a képernyőn. 
  

 Felületelemek lokális x irányának meghatározása 

referenciapont segítségével: 

 
  

 
Referenciairányú támaszelemek esetén a megtámasztás irányának rögzítésére használhatók a referenciapontok az 

alábbiak szerint: 

  

Több támaszelemhez hozzárendelt referenciapont esetén valamennyi 

támaszerő a referenciapont felé fog irányulni. 

 
  

Referenciavektor 

 

Felületelemek esetén a végeselem lokális koordináta-rendszere az x  tengely irányulásának rögzítésével és az 

előbbiekben bemutatott pozitív z irányt kijelölő referenciapont vagy -vektor segítségével egyértelműen 

definiálható. A referenciapont, -vektor, -tengely, -sík valamelyikével a felületelemek pozitív x tengelyének 

irányát tudjuk megadni az alábbiak szerint: 
  

 A felületelem lokális x tengelye párhuzamos lesz a 

referenciavektorral (a referenciavektor-nak a felület 

elem síkjával párhuzamosnak kell lennie). 

 
  

referenciapont referenciapont 

referenciapont referenciapont 

referenciapont 

referenciapont 
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Rúdelem lokális rendszerének definiálása referenciavektor segítségével: 

 

 

 

 

 
  

 Az elemhez rendelt referenciák meghatározzák az elem pozitív lokális x és z tengelyét, melyből a pozitív y 

tengelyirány adódik a jobb sodrású koordináta-rendszernek megfelelően.  
  

 Referenciairányú támaszelemek esetén a megtámasztás irányának rögzítésére használhatók a referenciavektorok 

az alábbiak szerint: 
  

Több támaszelemhez hozzárendelt referencia vektor esetében valamennyi 

támaszerő a referenciavektorral lesz párhuzamos. 

 
  

Referenciatengely 

  

A felületelem lokális x tengelye a referenciatengelyre 

mutat (a referenciatengely nem mehet át a felület elem 

középpontján). 

 
  

Referenciasík 

 

A felületelem lokális x tengelye párhuzamos a felület 

és a referenciasík metszetvonalával (a referenciasík 

nem lehet párhuzamos a felület elem síkjával). 

 
  

Referenciaszög 

 

Referenciaszög megadásával a rácsrudat / rudat / bordát hossztengelye körül tetszőleges  szöggel elforgathatjuk. 

Globális Z irányú elem esetén a globális X tengellyel, minden más esetben a globális Z tengellyel bezárt szög 

állítható. 
  

 A referenciák piros színnel jelennek meg a képernyőn. 

 Az elemhez rendelt referenciák meghatározzák az elem lokális x és z tengelyét, melyből a pozitív y tengelyirány 

adódik a jobbsodrású koordináta-rendszernek megfelelően.  

  

 
A felvett, de a modellben nem használt referenciák törölhetőek a Táblázatkezelőben ha kiválasztjuk a Referenciák 
táblázatát, majd a Szerkesztés / Nem használt referenciák törlése menüpontot. 

  

referenciavektor 

 

referenciavektor 
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4.9.21. Építész modellből statikai váz generálása 

 

Amennyiben a Fájl/ Import funkcióval (Lásd részletesen... 3.1.6 Import) IFC formátumú fájlt töltött be a 

modellbe, a építész modellhez kapcsolódó műveleteket ezzel az ikonnal indíthatja.  

Statikai váz generálásához az IFC modul szükséges. 
  

 

 
  

Megjelenítés Kiválasztható, hogy az eredeti építész modell mely szintjei és mely elemtípusai jelenjenek meg a fólián. 

 

 

Statikai váz generálásakor, illetve objektumok törlésekor megjelenik a képernyőn a kijelölő-paletta.  

A kijelölő- palettán a tulajdonságszűrő ikonjára kattintva beállíthatjuk, milyen keresztmetszeti mérettartományba 

eső oszlopokat, gerendákat, illetve milyen vastagságtartományba eső fal-, födém- és tetőelemeket szeretnénk ki-

jelölni. 

Ha a Csak statikai vázzal még nem rendelkező elemek jelölhetők ki kapcsoló bekapcsolt állapotban van, akkor a 

kijelölés csak olyan objektumokra érvényes, amelyekből még nem generáltunk statikai vázat. 

  
Összes ablakban Az összes ablakban bekapcsolja az építész modell láthatóságát 

  

Alaptestek 
feldolgozása 

Az IFC fájlban található alaptesteket is feldolgozza a statikai váz generálásakor.  

  

 Ha olyan objektumot törlünk, amelyből már statikai vázat generáltunk, akkor az a szerkezetből nem törlődik automa-
tikusan. 

Statikai váz 
generálása 

A háttérfólia kijelölt elemeiből a program statikai vázat generál. Az oszlop és gerenda típusú elemeket 
tengelyvonalukkal, a födém-, a fal- és a tetőelemeket középsíkjukkal veszi figyelembe. 

Statikai váz generálásakor lehetőség van a csuklósan kapcsolódó falak  modellezésére élmenti csukló 

segítségével. 

Az ifc import során nem minden adatból lehetséges a statikai váz egyértelmű meghatározása. Az olyan elemek 

esetén, melyeknél az automatikus felismerő algoritmus nem talált megoldást, a képernyőre való kirajzolás 
szaggatott vonallal történik. 

A felhasználónak többféle lehetősége van arra, hogy statikai modellt készítsen, azt módosítsa: 

 

 

Automatikus statikai váz keresés: amennyiben a kijelölt ifc objektum importálása során az automatikus 

felismerő algoritmus sikerrel járt, a program az alapján készíti el az elem statikai vázát. Több elem is 

kiválasztható. 

 

 

Kijelölt ifc objektum törlése: ezzel a funkcióval az építész modell  kijelölt elemeit törölhetjük. Ha olyan 

objektumot törlünk, amelyből már statikai vázat generáltunk, akkor az a szerkezetből nem 

törlődik automatikusan. Több elem is kiválasztható. 

 

 

Rúd jellegű elemek metszése metszősík megadásával: a program a felhasználó által 3 pont segítségével 

megadott síkkal elmetszi a kijelölt rúd jellegű elemeket. Az így kialakult keresztmetszetek 

normálisának az adott testtel alkotott döféspontjai között létrejött rúdtengely mentén alakítja ki a 
kijelölt elemek statikai modelljét. Több elem is kiválasztható. 

 

 

Rúd jellegű elemek keresztmetszetének számítása a rúdtengely megadásával: a program a felhasználó által 

két ponttal megadott irányú egyenesnek a kiválasztott testekkel alkotott döféspontjai közé számítja ki 

a rúdtengelyt. Ennek felezőpontjában, a tengelyre merőleges síkkal történő metszéssel alakítja ki a 

keresztmetszetet, majd az első lépésben kiszámolt rúdtengelyt ennek súlypontjába tolja. Több elem is 

kiválasztható. 
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Rúd jellegű elemek keresztmetszetének számítása a rúdtengely megadásával és a keresztmetszet helyének 

megadásával: ugyanaz, mint az előző pontban annyi különbséggel, hogy itt a keresztmetszet síkjának 

helyét is a felhasználó adja meg. Ezután a rúdtengelyt úgy módosítja a program, hogy a kezdőpont 

helyben maradjon, a végpont pedig a kezdőpontnak a keresztmetszet síkjára vett tükörképe legyen. 

Csak egyetlen elem jelölhető ki. 

 

 

Íves rúd jellegű elem tengelyének megadása: a felhasználó által 3 ponttal megadott kör és a kijelölt test 

döféspontjai által meghatározott körív lesz a rúd tengelye. Ennek felezőpontjában veszi fel az 
algoritmus a metszősíkot, mely alapján a keresztmetszet kialakul. Több elem is kiválasztható. 

 

 

Felület jellegű elemek metszése metszősík megadásával: a kijelölt felület jellegű elemeket a felhasználó 

által megadott 3 pont által kifeszített síkkal metszi a program. Több elem is kiválasztható. 

 

 

Körív vezérgörbéjű felületelem metszése metszőhenger segítségével: a kijelölt felület jellegű elemet a 

felhasználó által megadott hengerrel metszi a program. Az így kialakult felület lesz az elem 

középsíkja, a statikai modell. A henger megadása az alapkörének megadásával történik, a magasságát 

a program a kijelölt elem méretei alapján magától számolja. Az alapkör megadása két lépésben 

történik. Először 3 ponttal meg kell adni az alapkörrel centrikus kör ívét. Ezáltal az alapkör síkja és 

középpontja ismertté válik. A második lépésben ezt a körívet növeljük, csökkentjük az egér 
mozgatásával. Csak egyetlen elem jelölhető ki. 

 A program minden szerkesztési esetben azonnali idejű vizuális visszajelzést ad arról, hogy az adott beállításokkal 

milyen statikai modell alakulna ki, így a felhasználó pontosan ki tudja szerkeszteni az általa kívánt statikai 

modellt. Bekapcsolható, hogy a kijelölés során csak azon elemeket vegye figyelembe a program, melyek még 

nem rendelkeznek statikai modellel, vagy minden elemet. Ha olyan elemet szerkesztünk, amelynek már volt 

statikai váza, az a szerkesztés befejezését követően felülíródik. 

Az építész modellben létező szintek és objektumtípusok alapján a program részleteket hoz létre.  

A generált statikai váz elemei automatikusan a megfelelő részletekbe kerülnek, így a generálást követően 

könnyen válogathatunk a szintek és az objektumok között.  

Lásd... 2.16.14 Részletek 

 
 Ha  az automatikus anyagjellemzőket választjuk az Anyag legördülő menüből, akkor az IFC fájlban lévő 

anyagokat alkalmazza a program az építész modellben. 

A kijelölt építész objektumokhoz elemtulajdonságokat rendelhetünk a következők szerint: 
   

Födém 

 

Födémet lemezként vagy héjként is definiálhatunk. Meg kell 

adnunk a födém anyagát és vastagságát. 

Réteges szerkezetű födémek esetén az építész objektum 

rétegei és azok vastagságai is megjelennek az Objektumrétegek 

listában. A vastagságot ilyenkor a figyelembe veendő rétegek 

kijelölésével is meghatározhatjuk.  

A program először a legvastagabb réteg vastagságát kínálja 

fel. 

  

betöltés az anyag-
adatbázisból 
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Fal 

 

Falat tárcsaként vagy héjként is definiálhatunk. Meg kell ad-

nunk a fal anyagát és vastagságát. 

Réteges szerkezetű födémek esetén az építész objektum 

rétegei és azok vastagságai is megjelennek az Objektumrétegek 

listában. A vastagságot ilyenkor a figyelembe veendő rétegek 

kijelölésével is meghatározhatjuk. A program először a 

legvastagabb réteg vastagságát kínálja fel. 

  
 A fal aljához az Alsó vég megtámasztása bekapcsolásával támaszt rendelhetünk. 

A kijelölt falobjektumokat élmenti támasszá is alakíthatjuk a Falak konvertálása támasszá bekapcsolásával. A 

támaszok ilyenkor a falak fölső élének helyén jelennek meg. A támaszmerevségek számításakor a program a fal 

alján és tetején beállítható merev / csuklós kapcsolatot is figyelembe veszi. 

  
Oszlop 

 

Az oszlopobjektumokat a program mindig rúddá konvertálja. 

Meg kell adnunk az oszlop anyagát és szelvényét. Automatikus 

szelvény választása esetén a program az építész objektumok 

geometriai jellemzői alapján határozza meg a megfelelő szel-

vényt. 

Az oszlop aljához az Alsó vég megtámasztása bekapcsolásával 

támaszt rendelhetünk. 

 

 
A kijelölt oszlopobjektumokat csomóponti támasszá is alakíthatjuk az Oszlopok konvertálása támasszá be-

kapcsolásával. A támaszok ilyenkor az oszlopok felső végének helyén jelennek meg. A támaszmerevségek 

számításakor a program az oszlop alján és tetején beállítható, lokális y és z tengelyek körüli merev / csuklós 

kapcsolatot is figyelembe veszi. 
   

Gerenda 

 
 

 

A gerendaobjektumokat bordaként és rúdként is definiálhatjuk. 

Meg kell adnunk a gerenda anyagát és szelvényét. Automatikus 

szelvény választása esetén a program az építész objektumok 

geometriai jellemzői alapján határozza meg a megfelelő 

szelvényt. 

 

  

betöltés a 
szelvényadatbázisból 

 

grafikus  
szelvényszerkesztés 
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Tető 

 
 

 

A tetőobjektumokat a program mindig héjként definiálja. Meg 

kell adnunk a tető anyagát és vastagságát. Réteges szerkezetű 

tetőelemek esetén az építész objektum rétegei és azok vastag-

ságai is megjelennek az Objektumrétegek listában.  

A vastagságot ilyenkor a figyelembe veendő rétegek kijelöl-

ésével is meghatározhatjuk. A program először a legvastagabb 

réteg vastagságát kínálja fel. 

   

4.9.22. Módosítás 

 A már definiált végeselemek vagy tartományok jellemzőinek a módosítása.  

A módosítás az alábbi lépésekben történhet: 

1. A [Shift] gomb lenyomva tartása mellett jelöljük ki a módosítandó elemeket. Használhatjuk a 

kijelölőkeretet is vagy a kijelölő-palettát. 

2. Kattintsunk az elem ikonjára. 

3. A módosítandó adat sorában lévő kapcsológombot kapcsoljuk be. 

4. Módosítsuk az adatot (adatokat). 

5. Az OK gombbal zárjuk le a dialógusablakot. 

 
Gyors módosítás: a módosítandó elemre vagy tartományra kattintva rögtön megjelenik a neki megfelelő 

beállítóablak. Ha több elem ki van jelölve, és úgy kattintunk valamelyikre közülük, akkor az annak megfelelő 

elemtípusból valamennyi kijelölt elem tulajdonságait egyszerre módosíthatjuk a fentiek szerint. Ha kijelöltünk 

ugyan végeselemeket, de egy nem kijelölt elemre kattintunk, akkor a kijelölés megszűnik és a módosítás csak a 

kattintással kiválasztott elemre fog vonatkozni. Csomópontra kattintva a csomóponti szabadságfokok gyors 

beállítása válik lehetségessé.  

A tulajdonságok egyszerű módosításához használhatjuk a Tulajdonságszerkesztőt. 

Lásd... 3.5.1 Tulajdonságszerkesztő 
  

4.9.23. Törlés 

  

[Del] Részletes leirását lásd... 3.2.8 Törlés 
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4.10. Terhek 

 
  

 Statikai, rezgés, kihajlás és dinamikai vizsgálatoknál fellépő statikus és dinamikus terhek definiálása.  

  

4.10.1. Teheresetek, tehercsoportok 

  
 

 

 

 

 

 
  
Új tehereset 

 

Valamelyik Új tehereset ikonra kattintva, a tehereset listában egy új mező jelenik meg. A mezőben megadható az 

új tehereset neve. Csak olyan tehereset név adható meg, amely még nem létezik. Maximum 99 teheresetet adhat 

meg. A tehereset az alábbi három típus valamelyike lehet: 
  

 

1. Statikus tehereset 

A tehereset alkalmazható statikai rezgés- és kihajlásszámításokhoz. Rezgésvizsgálat esetén a tehereset terhei 

tömegként is figyelembe vehetők. A teheresetet egy tehercsoporthoz is hozzá rendelhetjük. Mértékadó teher-

kombináció képzésekor a tehereset az adott tehercsoport paramétereivel fog szerepelni. 
  

 Mértékadó teherkombináció-képzés csak lineáris statikai számítás eredményeiből kérhető. 
  

 

2. Hatásábra tehereset 

Ebben a teheresetben csak hatásábra előállításához szükséges relatív keresztmetszeti elmozdulásokat 

definiálhatunk. A tehereset lineáris statikai számításban használható. Eredményként a hatásábra-diagramot 

kapjuk meg, tetszőleges X, Y, Z egységerőkhöz. 

    Lásd részletesen… 4.10.22 Hatásábra 
  

 Hatásábra típusú tehereset megadása esetén az eszköztárról csak hatásábra típusú teher választható ki. 
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3. Mozgó tehereset 

Mozgó terhet tartalmazó teheresetet adhatunk meg. Ebben a teheresetben elérhetőek a vonalmenti illetve 

felületi mozgó terheket létrehozó ikonok. Mozgó teher definiálásakor a lépések (mozgásfázisok) számával 

megegyező számú új tehereset keletkezik, ezeket a név után következő sorszám különbözteti meg (Mozg_xx). 

Ezek a teheresetek automatikusan egy mozgó teher csoportba kerülnek, így a legkedvezőtlenebb állapot a 

mértékadó kombinációk lekérdezésével tekinthető meg. Ezek a teheresetek csak együtt helyezhetőek át és csak 

másik mozgó tehercsoportba. 

Ha egy teheresetben több mozgó terhet is megadtunk, annyi mozgásfázis (és tehereset) keletkezik, amennyi a 

legnagyobb megadott lépésszám. Ha a legnagyobb lépésszám k, és egy másik teher lépésszáma i < k, akkor az 

a teher az i+1, i+2, …, k fázisokban az útvonal végpozícióján fog tartózkodni. 

     Lásd részletesen… 4.10.27 Mozgó terhek 
  

 A mozgó teheresetek csak mozgó tehercsoportokban szerepelhetnek, és ezek a teheresetek csak csoportosan törölhetőek. 
Mozgó teheresetekben csak mozgó terheket adhatunk meg 

  

 

4. Földrengés tehereset 

Ebben a teheresetben földrengésterhelés előállításához szükséges paramétereket definiálhatunk. Földrengés 

típusú tehereset létrehozásához előzetesen a modell rezgés vizsgálatát el kell végezni. Minden rezgésalakhoz, 

a frekvenciák és tömegek alapján a program földrengés-tehereseteket generál. Definiálásakor k+2 új tehereset 

generálódik, ahol k a számított rezgésalakok száma, a másik két eset (egy ’+’ jelű és egy ’-’ jelű) fogja tartal-

mazni a mértékadó igénybevételeket.  

     Lásd részletesen… 4.10.23 Földrengés-számítás – SE1 modul 
  

 Földrengés típusú tehereset kiválasztása esetén az eszköztáron csak a földrengés paraméterek megadása ikon aktív  
  

 

5. Pushover tehereset 

Ebben a teheresetben a pushover vizsgálathoz szükséges tehereloszlások paramétereit definiálhatjuk. A 

pushover  tehereset létrehozása előtt a modell rezgésvizsgálatát el kell végezni. A későbbiekben kiválasztott 

rezgésalakoknak megfelelően a program csomóponti koncentrált erő jellegű terhet helyez el a modell minden 

csomópontján. Kezdetben összesen négy tehereset jön létre. Ezek a két vízszintes tengely (alapértelmezésben 

X és Y) irányába mutató egy-egy egyenletes (U) és modális (M) erőeloszlást képviselik. 

Egyenletes eloszlás esetén a csomóponti erők nagysága kizárólag a csomóponthoz rendelt tömeg nagyságától 

függ, azzal arányosan kerül meghatározásra. Modális esetben emellett a rezgésalakokat is figyelembe veszi a 

program és a sajátvektor elemeivel súlyozott tömegértékek alapján határozza meg a csomóponti terheket. A 

létrehozott terhek hatásvonalai minden esetben egymással párhuzamosak, nagyságuk előjeles összege pedig 1 

kN. Lásd részetesen... 4.10.24 Pushover terhek – SE2 modul 
  

 Pushover típusú tehereset kiválasztása esetén az eszköztáron csak a pushover paraméterek megadása ikon aktív. 
  

 

6. Globális imperfekció 

Imperfekciós tehereset megadásakor automatikusan létrejön egy imperfekciós tehercsoport is. Ez a 

tehercsoport csak imperfekciós teheresteket tartalmazhat. A tehercsoport paraméterezést nem igényel, és 

automatikusan megszünik az imperfekciós teheresetek törlésekor. Az imperfekciós teheresetek csak a 

geomeriai nemlineáris számításokban alkalmazhatók. A teherkombinációs táblázatban kérhetjük a mértékadó 

ULS kombinációk generálását, és bekapcsolhatjuk az imperfekciós teheresetek figyelembevételét. Ekkor a 

program az imperfekciós tehercsoportba sorolt tehereseteket is figyelembe veszi a kombinációk előállításakor. 
Az így előállíott kombinációk eredményeit egy geometriai nemlineáris számítással kapjuk meg. 

Részletesen lásd… 4.10.25 Globális imperfekciók 
  

 Az imperfekciós teheresetek a lineáris számításból kapott eredmények mértékadó kombinációinak ellőállításában nem 
vesznek részt.  

  

 

7. Feszítés tehereset 

Ha rendelkezésre áll a választott szabvány szerinti feszítés modul, akkor megadhatók feszítés teheresetek is, 

melyek mindig külön feszítés tehercsoportba kerülnek. Egy név tehereset megadásakor két tehereset 

keletkezik. A név-T0 fogja tartalmazni a feszítés befejezése utáni pillanatra számított helyettesítő terheket, a 

név-TI pedig ezen terhek hosszú távon beálló értékeit. A feszítési adatok megadása során bármelyik 

teheresetet választhatjuk. Adatmegadás után csak a név-T0 teheresetben jelennek meg helyettesítő terhek. A 

hosszú távú értékeket ugyanis a program csak a statikai számítás eredményének ismeretében tudja 

meghatározni. Lásd... 4.10.26 Feszítés – PS1 modul 
  

 A feszítés tehereset csak feszítés tehercsoportban szerepelhet. Feszítés tehereset kiválasztása esetén az ikontáblán csak a 
feszítés teher aktív. Ebben a teheresetben más tipusú teher nem adható meg. 

  

 

8. Dinamikus tehereset 

Dinamikus terheket tartalmazó teheresetet hozhatunk létre.  Ez az ikon azonban csak akkor elérhető, ha 

rendelkezik a Dinamikai (DYN) számítómodullal. A tehereset létrehozását követően a teher lapon elérhetővé 

válik a dinamikus erő és támaszgyorsulás megadó ikon. Ezek segítségével dinamikus hatásokat vehetünk 

figyelembe a modellen. 

Lásd... 4.10.28 Dinamikus terhelések (Idő történet vizsgálathoz) – DYN modul 
  

 A dinamikus tehereset nem sorolható tehercsoportba és nem vehető figyelembe teherkombinációban sem. Ilyen 
teheresetben szereplő terheléseket csak a dinamikai számítás veszi figyelembe. 
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9. Hóteher megadása 

A Hóteher opcióval automatikusan generált hóterhet helyezhetünk el a szerkezeten. Az automatikus hóteher 

generálás csak bizonyos típusú szerkezetekre alkalmazható. A vonatkozó korlátozásokat részletesen tárgyalja a 

4.10.13 Hóteher – SWG modul fejezet. 

Hóterhet tetszőleges síkokkal leírható tetőfelületre képes számítani a program. Kezdetben egy ideiglenes 

tehereset jön létre a hóteherhez tartozó tehercsoportban, melynek átnvezésével megadható a később 

automatikusan generált hóteher esetek neve. Amennyiben az alkalmazott szabvány előírja rendkívüli hóteher 

figyelembevételét, egy másik ideiglenes teheresetet is létrehoz a program a rendkívüli hóteher csoportjában. 

(kivételt képeznek az Eurocode 1-3 Annex B alapján számított rendkívüli hóterhek; ezeket jelenleg nem kezeli 

a program)  A teherpanelek létrehozása és a hóteher paramétereinek megadása után a program felülírja az 

ideiglenes tehereset(ek)et az automatikusan generált esetekkel. 

A felhalmozódás nélküli esetet UD (undrifted) utótag jelöli. A szél hatására felhalmozódó havat modellező 

terheléseket pedig D-vel (drifted) jelöli a program. A felhalmozódásért felelős szél irányát a tehereset nevében 

a D betűt követő karakterek határozzák meg. A nyolc szélirány közül négy a koordinátatengelyekkel 

párhuzamos. Az ezekhez tartozó teheresetek nevében csak X vagy Y betű és egy + vagy – jel szerepel. A betű 

megadja a szél vektorával párhuzamos koordinátatengelyt, a jel pedig a vektor irányát a tengely mentén. Az 

X+ például az X tengely pozitív irányába mutató szél sebességvektort jelent. További négy olyan szélirányt is 

figyelembe vesz a program, melyek az XY síkban a koordinátatengelyekkel 45 fokos szöget zárnak be. 

Ezeknek az irányát a megfelelő koordinátatengelyekre vetített komponenseikkel adjuk meg, ezért ezekhez a 

vektorokhoz tartozó teheresetek nevében összesen 4 karakter szerepel. Az X+Y- például azt jelenti, hogy 

pozitív X és negatív Y irányba mutat a vektor, azaz az XY síkban 315 fokos szögben áll. 

A fentiek közül csak a szükséges tehereseteket generálja a program. A szükséges esetek száma függ a szerkezet 

típusától (elsősorban a tető geometriájától) és a felhasználó által megadott hóteher-paraméterektől. A hóteher 

létrehozásához szükséges paraméterek a teheresetek megadására szolgáló ablak bezárása után, az eszköztáron 

található Hóteher ikonra kattintva adhatóak meg.  A paraméterek megadása előtt a teherpanel gomb 

segítségével javasolt definiálni a tetőt alkotó teherpaneleket. A paraméterek megadására szolgáló ablak 

működését a 4.10.13 Hóteher – SWG modul fejezet mutatja be.  
  

 Hóteher típusú tehereset kiválasztása esetén az eszköztáron csak a hóteher és a teherpanel ikonok aktívak. 
  

 
 

10. Szélteher  megadása 

A Szélteher opcióval automatikusan generált szélterhet helyezhetünk el a szerkezeten. Szélterhet kizárólag az 

alkalmazott szabványban szereplő épülettípusokra tud megbízhatóan számítani a program. Ettől eltérő 

épületgeometria esetén az automatikus szélteher generálása nem javasolt. A vonatkozó korlátozásokat 

részletesen tárgyalja a 4.10.14 Szélteher – SWG modul fejezet. 

Szélterhet tetszőlegesen elhelyezett sík teherpanelekre tud generálni a program.  

Kezdetben egy ideiglenes tehereset jön létre a hozzá tartozó szélteher tehercsoportban, melynek átnevezésével 

megadható a később automatikusan generált szélteher esetek neve.   

 

A teherpanelek létrehozása és a szélteher paramétereinek megadása után a program felülírja az ideiglenes 

teheresetet az automatikusan generált teheresetekkel. 

A teheresetek nevében szereplő karakterek alapján megállapítható, hogy milyen körülmények 

figyelembevételével számította a program az adott teheresethez tartozó terheket.  

A tehereset felhasználó által megadott neve után szereplő első két karakter a szél irányát mutatja meg. Ez a 

hóteherhez hasonló módon egy koordinátatengelyt és azon a pozitív vagy negatív irányt definiálja. Az Y- 

például azt jelenti, hogy az Y tengellyel párhuzamos és negatív irányba mutat a szél sebességvektora. A 

következő karakter a külső szélhatás típusát adja meg. Szélnyomás esetén P, szélszívás esetén pedig S szerepel 

a tehereset nevében. Nyeregtetők esetében a szabvány előírja a tető két oldalán előforduló szélnyomás és 

szélszívás hatások összes lehetséges kombinációjának vizsgálatát. Ezért nyeregtetőknél P és S helyett Pp, Ps, 

Sp és Ss szerepel a szélterhek nevében. Az első karakter a széltámadta oldalon kialakuló szélhatás típusát 

jelöli, míg a második karakter a védett oldalra vonatkozik. A Ps jelölés például nyomást jelent a széltámadta 

oldalon és szélszívást a védett oldalon.  

A speciális csavaró szélhatásokhoz tartozó eseteket T+ és T- jelöli. A + és – jelek a két különböző irányú 

csavarást különböztetik meg.  

Az utolsó karakter a belső szélhatás típusát adja meg. Az O-val jelölt esetekben nem számol a program belső 

széllel, míg a P és S a külső szélhez hasonló módon a szélnyomáshoz és szélszíváshoz tartozik. Ezekre akkor 

van szükség, ha bővebb információ hiányában a szabvány által javasolt közelítéssel élünk és a belső 

szélnyomás számításához egy pozitív és egy negatív mértékadó értéket használunk. Negyedik lehetőségként C 

betű jelöli azokat az eseteket, melyek a felhasználó által megadott, az épület nyílásait jellemző μ tényező 

alapján kerültek meghatározásra. A szélteher generálása során a program vagy a P és S vagy a C tehereseteket 

tartja csak meg attól függően, hogy a felhasználó megadott-e μ tényezőt az adott szélirányhoz. 

A fentiek közül csak a szükséges tehereseteket generálja a program. A szükséges esetek száma függ a szerkezet 

típusától és a felhasználó által megadott szélteher-paraméterektől. A szélteher létrehozásához szükséges 

paraméterek a teheresetek megadására szolgáló ablak bezárása után, az eszköztáron található Szélteher gombra 

kattintva adhatóak meg.  A paraméterek megadása előtt a teherpanel gomb segítségével javasolt definiálni a 

tetőt és a falakat alkotó teherpaneleket.  

A paraméterek megadására szolgáló ablak működését a 4.10.14 Szélteher – SWG modul fejezet mutatja be.  
  

 Szélteher típusú tehereset kiválasztása esetén az eszköztáron csak a szélteher és a teherpanel ikonok aktívak. 
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Teher-időtartam 
osztály 

Fa méretezés esetén a méretező modulnak szüksége van a teher időtartamának ismeretére is. Ezért ha van fa 

anyag a modellben, megadható az egyes teheresetek teher-időtartam osztálya (Állandó: > 10 év; Hosszú idejű: 6 

hónap–10 év; Közepes idejű: 1 hét–6 hónap;  Rövid idejű: < 1 hét; Pillanatnyi; Ismeretlen) 
  

 Tehereset másolása 

Másolatot készíthetünk egy már létező teheresetről. A másoláshoz meg kell adnunk az új tehereset nevét, 

valamint egy szorzófaktort. Az új tehereset minden terhe ezzel a szorzófaktorral módosul. A szorzófaktor lehet 

negatív érték is. Önsúlyteher másolásánál a szorzófaktor figyelmen kívül marad. 
  

 Tehereset konvertálása 
Korábban automatikusan generált hó és szélterhek egyedi terhekké alakíthatók. A tehereset ablakon található 

„konvertálás” gomb használatát követően, az összes hó vagy szélteher egyedileg módosítható, törölhető 

teheresetekbe kerül. 
  

 

 
  

 Kijelölt terhek másolhatók illetve mozgathatók egyik teheresetből a másikba, ha a teher mozgatása vagy másolása közben 
átkapcsolunk arra a teheresetre, ahova a terhet másolni vagy mozgatni szeretnénk. 

  

 Törlés 

Törli a kijelölt teheresetet. 

 
Aktuális tehereset beállítása: 

Kattintsunk a dialógusablak bal oldalán látható tehereset-lista egy mezőjére. Az ablak lezárása után a 

következőkben definiált terhek ebbe a teheresetbe kerülnek.  
  

 Az aktuális tehereset gyors beállítása: 

A Teheresetek ikon melletti nyílra kattintva a legördülő menü segítségével 

kiválaszthatjuk az aktuális teheresetet. A listában a billentyűzet fel-le nyilainak 

segítségével is mozoghatunk, így például gyorsan áttekinthetjük a mozgó teher 

tehereseteit.  

A teheresetek léptetésére szolgálnak a [Ctrl+PgUp], [Ctrl+PgDn] gyorsbillentyűk is. 

 
 Az éppen aktuális tehereset neve az Info ablakban megjelenik. A definiált terhek mindig ebbe az aktuális teheresetbe 

kerülnek. 

  

 Amennyiben Feszítés teheresetet választunk, az eszköztáron csak a Feszítés ikon 

lesz aktív. Erre kattintva, majd kijelölve a megfelelő rúd vagy bordaelemeket, a 

Feszítés dialógusablak jelenik meg.  

Lásd... 4.10.26 Feszítés – PS1 modul 

 

 

 
  

Új tehercsoport Az automatikus mértékadó teherkombináció képzéséhez szükség van tehercsoportok megadására. Valamelyik Új 

tehercsoport ikonra kattintva, a tehereset listában megjelenik egy új tehercsoport és megadható a neve. A 

tehercsoport definiálásakor meg kell adni a hozzá tartozó paramétereket is (biztonsági tényező, egyidejűségi 

tényező, dinamikus tényező...). 

Az egyes tehereseteket ezen tehercsoportokhoz tudjuk hozzárendelni. Egy tehereseten állva a Tehercsoport 

legördülő listából választhatjuk ki, melyik tehercsoporthoz tartozzon. A baloldali fán a tehereseteket egérrel is 

áthúzhatjuk egy tehercsoportba. Lásd még... 4.10.2 Teherkombinációk 

Az új tehercsoportok alapértelmezett viselkedését a Beállítások / Alapbeállítások / Tehercsoportok menüpontban 

adhatjuk meg. (Lásd… 3.3.11 Alapbeállítások) 
  

Mértékadó 
tehercsoport-
kombinációk 
 
 

A mértékadó igénybevételek meghatározása a beállított tehercsoportok figyelembevételével történik. Az 

egyértelműen kizáró szituációkat (pl. hóteher és rendkívüli hóteher) a program automatikusan felismeri és ennek 

megfelelően kezeli, tehát egy adott kombinációban soha nem fog egyszerre szerepelni a hó és a rendkívüli hó 

teher. Olyan esetekben, amikor szükséges a tehercsoportok között kizárást biztosítani, tehercsoport kombinációkat 

írhatunk elő. Menjünk a táblázatkezelőbe és keressük meg a bejegyzések között a „Mértékadó tehercsoport 

kombinácók”-at. 
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A táblázatban minden sor egy terhelési kombinációt jelöl. A kombinációban azok a tehercsoportok vesznek részt, 

melyeknél „pipa” szerepel.  

A táblázat első sora alapértelmezésként olyan kombinációt mutat, amelyben minden tehercsoport részt vesz. Ezt 

szükség szerint módosíthatjuk és újabb kombinációkat is létrehozhatunk. A kombinációból csak az esetleges 

jellegű terhelések kapcsolhatók ki. 

A program minden szituációhoz, a sorban szereplő tehercsoportok figyelembevételével előállítja a szélsőértékeket 

és végeredményként az összes megadott szituációból a legkedvezőtlenebb értékeket kapjuk mint mértékadó 

igénybevételek. 
  

Tehercsoport típusok 
A tehercsoport (a kiválasztott szabványtól függően) az alábbi négy típus valamelyike lehet: 

  

 
 

 

1. Állandó tehercsoport 

Állandó jellegű terhek csoportja (önsúly, állandó terhek, ...).  

Összes tehereset figyelembevétele: 

A mértékadó teherkombináció képzésekor a tehercsoport minden teheresete szerepelni fog a 

kombinációban, a megadott alsó vagy felső biztonsági tényezővel. 

Csak a legkedvezőtlenebb tehereset figyelembevétele: 

A mértékadó teherkombináció képzésekor csak a tehercsoport legkedvezőtlenebb teheresete fog szerepelni 

a kombinációban, a megadott alsó vagy felső biztonsági tényezővel. 
  

 

2. Esetleges tehercsoport 

Esetleges jellegű terhek csoportjai (szél, jármű, daru, hó, ...).  

Rendkívüli csoportokkal egyidejűleg is: 

Beállítható, hogy a mértékadó kombináció képzésekor a tehercsoport teheresetei lehetnek-e egyidejűek 

(kombinálódhatnak-e) rendkívüli tehercsoportok terheivel. 

Egymást kizáró teheresetek: 

A mértékadó kombináció képzésekor a tehercsoportba tartozó teheresetek egymást kizáróak, vagyis a 

tehercsoportból egy időben egy tehereset szerepelhet mint kiemelt vagy egyidejű eset. 

Egyidejűleg is működő (additív) teheresetek:  

A mértékadó kombináció képzésekor a tehercsoportba tartozó teheresetek közül egyidejűleg több is 

szerepelhet a kombinációban. 
  

 
  

3. Rendkívüli tehercsoport 

Rendkívüli jellegű terhek csoportja (ütközés, támaszmozgás, robbanás ...). Az egy tehercsoportba tartozó 

teheresetek egymást kizáróak, vagyis a teherkombináció képzése során egy tehercsoportból egy időben csak 

egy tehereset szerepelhet. A tehercsoportból egy tehereset csak kiemelt teheresetként szerepelhet, egyidejűként 

nem (egyidejűségi tényező=0). 
  

 

4. Mozgó tehercsoport 

A mozgó teheresetben megadott teher mozgásfázisai szerint generált teheresetek mozgó tehercsoportba 
kerülnek.  

  

 

  

5. Feszítés tehercsoport 

Ha rendelkezésre áll a választott szabvány szerinti feszítés modul, akkor feszítés tehercsoport is megadható. A 

feszítés tehercsoportot a program állandó tehercsoportként kezeli. A csoport csak feszítés tehereseteket tartal-

mazhat. Ugyanabban a teherkombinációban a név-T0 és név-TI feszítési teheresetek nem szerepelhetnek 
egyszerre. 
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6. Földrengés tehercsoport (Eurocode, SIA 26x, DIN 1045-1, STAS és Olasz szabvány esetén) 

Az egy tehercsoportba tartozó teheresetek egymást kizáróak, vagyis a teherkombináció képzése során egy 

tehercsoportból egy időben csak egy tehereset szerepelhet. A tehercsoportból egy tehereset csak kiemelt 
teheresetként szerepelhet, egyidejűként nem (egyidejűségi tényező = 0). 

  

Mértékadó kombináció 
képzése 

Mértékadó teherkombináció képzése során a program összegzi az összes állandó típusú terhet, majd kiemel 

valamelyik tehercsoportból egy mértékadó esetleges vagy rendkívüli teheresetet, végül a többi tehercsoportból is 

kivesz egy-egy esetleges teheresetet, és azokat egyidejűségi tényezővel megszorozva összegzi az előbbiekkel. Az 

összes lehetséges kombinációt kiszámítja, és kikeresi az adott ponthoz tartozó legkisebb és legnagyobb értékeket 

(az érték lehet elmozdulás, igénybevétel, feszültség vagy támaszerő). 

  

MSz Mértékadó kombinációk előállítása MSz szerint az alábbi képletek alapján történik. 

Igénybevételekre (ULS): 

 
𝑌𝑚 =∑ 𝛾𝑎 ⋅ 𝑌𝑎 + 𝛾𝑒 ⋅ 𝜇𝑒 ⋅ 𝑌𝑒 +∑ 𝛼𝑒 ⋅ 𝛾𝑒 ⋅ 𝜇𝑒 ⋅ 𝑌𝑒  

 Elmozdulásra (SLS): 

 
𝑌𝑚 =∑ 𝑌𝑎 + 𝜇𝑒 ⋅ 𝑌𝑒 +∑ 𝛼𝑒 ⋅ 𝜇𝑒 ⋅ 𝑌𝑒 

 ahol 𝑌: adott eredmény komponens, 𝛾: biztonsági tényező, 𝜇 dinamikus tényező, 𝛼 egyidejűségi tényező  

 

 
Mértékadó kombinációk előállítása Eurocode, STAS, SIA 26x, DIN, Olasz szabványok szerint az alábbi képletek 

alapján történik. 

 Mértékadó kombinációk igénybevételekre (ULS) 

ULS 1 – Tartós és átmeneti  

Eurocode Eurocode esetén a program az ULS kombinációk generálásához az EN 1990:2005 szerinti (6.10.a) és (6.10.b) 

alternatív hatáskombinációkat használja, amely kisebb igénybevételeket, elmozdulásokat eredményez, és így 

gazdaságosabb tervezést biztosít. 

   

max

{
 
 

 
 ∑𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗 + 𝛾𝑃𝑃 + 𝛾𝑄,1𝛹0,1𝑄𝑘,1 +∑𝛾𝑄,𝑖𝛹0,𝑖𝑄𝑘,𝑖

𝑖>1𝑗≥1

∑𝜉𝑗𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗 + 𝛾𝑃𝑃 + 𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1 +∑𝛾𝑄,𝑖𝛹0,𝑖𝑄𝑘,𝑖
𝑖>1𝑗≥1 }

 
 

 
 

 

 

 

(6.10.a) 

 

(6.10.b) 

   

 Egyes országokban (pl. Ausztriában) a nemzeti melléklet nem engedi a (6.10.a) és (6.10.b) képletek alkal-

mazását. Ilyenkor a program a következő kombinációkkal számol: 
 

 

Eurocode(A),  
DIN, SIA26x,  

olasz szabvány 

∑𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗 + 𝛾𝑃𝑃 + 𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1 +∑𝛾𝑄,𝑖𝛹0,𝑖𝑄𝑘,𝑖
𝑖>1𝑗≥1

 

 ULS 2 - Földrengés 

Eurocode, SIA26x  
∑𝐺𝑘,𝑗 + 𝑃𝑘 + 𝐴𝐸𝑑 +∑𝛹2,𝑖𝑄𝑘,𝑖

𝑖≥1𝑗≥1

 

Olasz szabvány 
∑𝐺𝑘,𝑗 + 𝑃 + 𝐸 +∑𝛹2,𝑖𝑄𝑘,𝑖

𝑖≥1𝑗≥1

 

DIN 
∑𝐺𝑘,𝑗 + 𝐴𝐸𝑑 +∑𝛹2,𝑖𝑄𝑘,𝑖

𝑖≥1𝑗≥1

 

 ULS 3 - Rendkívüli 

Eurocode  
és más szabványok 

∑𝐺𝑘,𝑗 + 𝑃𝑘 + 𝐴𝑑 +Ψ1,1𝑄𝑘,1∑𝛹2,𝑖𝑄𝑘,𝑖
𝑖≠1𝑗≥1

 

SIA26x 
∑𝐺𝑘,𝑗 + 𝑃𝑘 + 𝐴𝑑 +Ψ2,1𝑄𝑘,1∑𝛹2,𝑖𝑄𝑘,𝑖

𝑖≠1𝑗≥1

 

  

 Mértékadó kombinációk elmozdulásokra (SLS) 

 SLS 1 - Ritka 

Eurocode  
és más szabványok 

∑𝐺𝑘,𝑗 + 𝑃𝑘 + 𝑄𝑘,1 +∑𝛹0,𝑖𝑄𝑘,𝑖
𝑖≠1𝑗≥1

 

 SLS 2 – Gyakori 
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Eurocode  
és más szabványok 

∑𝐺𝑘,𝑗 + 𝑃𝑘 +Ψ1,1𝑄𝑘,1∑𝛹2,𝑖𝑄𝑘,𝑖
𝑖≠1𝑗≥1

 

 SLS 3 - Kváziállandó 

Eurocode  
és más szabványok 

∑𝐺𝑘,𝑗 + 𝑃𝑘 +∑𝛹2,𝑖𝑄𝑘,𝑖
𝑖≥1𝑗≥1

 

STAS, Eurocode(RO) 
∑𝐺𝑘,𝑗 + 0.6𝛾𝐼𝐴𝐸𝑘 +∑𝛹2,𝑖𝑄𝑘,𝑖

𝑖≥1𝑗≥1

 

 
A mértékadó kombinációk előállítása igénybevételekre és az elmozdulásokra is automatikus. Lehetőség van a 

kombinációs módok beállítására mind ULS mind SLS kombinációk esetén. A statika fülön kattintson az 

ábrázolási paraméterek gombra, majd a megjelenő dialógus ablakban beállíthatja a megfelelő ULS (tartós és 

átmeneti/rendkívüli/szeizmikus) és SLS (ritka/gyakori/kváziállandó) kombinációkat. 

Olasz szabvány Földrengésterhek kombinálása más terhekkel: ∑  𝐺𝐾 + 𝛾𝐼 ⋅ 𝐸 + ∑Ψ𝑗𝑖𝑄𝐾𝑖  

 Where:  𝛾_𝐼 fontossági tényező 

 𝐸 szeizmikus hatásból eredő teher 

 𝐺𝐾 állandó terhek karakterisztikus értéke 

 𝑄𝐾𝑖 változó terhek karakterisztikus értéke 

 Ψ𝑗𝑖 Ψ2𝑖(ULS) kombinációs szorzó kváziállandó 𝑄𝑖 értékhez 

 Ψ0𝑖 (DLS) kombinációs szorzó ritka 𝑄𝑖 értékhez 

  
Tehertípusok Az egyes végeselemekre megadható terheket az alábbi táblázat mutatja.  

 

Tehertípus Elemtípus 

Koncentrált csomópont, rúd 

Vonalmenti rúd, borda 

Élmenti tárcsa, lemez, héj 

Önsúly (gravitációs) rácsrúd, rúd, borda, tárcsa, lemez, héj 

Hosszváltozás rácsrúd, rúd 

Hőmérséklet rácsrúd, rúd, borda, tárcsa, lemez, héj 

Feszítőerő rácsrúd, rúd 

Támaszmozgás támasz 

Folyadékteher lemez, héj 

Hatásábrateher rácsrúd, rúd 

Földrengésteher csomópont 

Utófeszítés rúd, borda 

Hó rúd, borda, lemez, héj 

Szél rúd, borda, lemez, héj 

 
 

4.10.2. Teherkombinációk 

 
 

 
  
Teherkombinációk 
képzése 

A funkcióval a teheresetekből teherkombinációkat képezhetünk. Egy kombináció definiálása során minden 

teheresethez egy szorzót rendelünk, attól függően, milyen arányban vesz részt a kombinációban. Összegezve a 

tehereset eredményeinek (elmozdulások, igénybevételek ,reakciók) értékeit a szorzók figyelembevételével, 

összeállítjuk a teherkombinációkat. Amely teheresethez 0 szorzót rendelünk, az nem vesz részt a teherkombi-
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nációban. A szorzótényezőt a hozzá tartozó tehereset biztonsági, egyidejűségi és dinamikus tényezőinek szorzatá-

ból képezhetjük. 

Másodrendű számítás esetén a program a terhekből képzi a teherkombinációt, és ezen végzi el a számítást.  

 Mértékadó igénybevételek meghatározásához nem szükséges teherkombinációk előállítása 

 
Amennyiben tehercsoportokat adtunk meg, a program a tehercsoportok figyelembevételével képes a mértékadó 

igénybevételek meghatározására a kombinációk előírása nélkül is.  

Kombinációk előírása esetén a több kombinációból keletkező legkedvezőtlenebb értékek lekérdezésére a burkoló 

ábrákon van lehetőségünk. 
  

 A teherkombinációkat táblázatos formában teheresetek és tehercsoportok szerint is megtekinthejük, illetve elő-

írhatjuk (ez utóbbi általában áttekinthetőbb). Teheresetek szerinti kombinációknál a teheresetekhez tetszőleges 

szorzófaktorokat rendelhetünk. Tehercsoportok szerinti kombinációknál a szorzófaktorokat a tehercsoportokhoz 

rendeljük. Ebben az esetben a program generálja a tehercsoportokból képzett szabványos kombinációkat a be-

állított szorzófaktorok szerint. Visszatérve a teheresetek szerinti kombinációs táblázatba ellenőrízhetjük az összes 

előírt kombinációt, amely már a tehercsoportok alapján képzett összes variációt tartalmazza. 

 Lehetőségünk van a számítás elvégzése után is a teherkombinációk utólagos módosítására, törlésére, vagy új kombináció 
megadására. A kombinációs táblázat módosítása után az eredménylekérdezőbe áttérve a program újragenerálja az aktu-
ális kombinációkhoz tartozó eredményeket (csak elsőrendű számítás esetén).  

Másodrendű számítás esetén a módosított teherkombinációhoz tartozó eredmények törlődnek. 

 
Teherkombináció táblázat beillesztése a dokumentációba 

  

 
 

Vágólapon összegyűjtött teherkombinációk beillesztése. 

A minimum / maximum keresésekor illetve egyedi lekérdezéskor vágólapra gyűjtött egyedi mértékadó 

kombinációkat (lásd... 6.1.1 Minimum- maximumértékek) itt szúrhatjuk be a kombinációs táblázatba. 
  

 
 

A tehercsoportok alapján a mértékadó kombinációk automatikus előállítása és betöltése a teherkombinációk 

illetve a mértékadó teherkombinációk táblázatba. 

A kombináció előállítása során használt összefüggéseket lásd... 4.10.1 Teheresetek, tehercsoportok. 
  

 

 
  

 Az ULS kombinációknál az Imperfekciók figyelembevétele opció csak akkor elérhető, ha van a modellben 

imperfekció tehercsoport. 
  

 Az Automatikus kombinációk lecserélése opció kiválasztása esetén az összes, korábban automatikusan generált 

kombináció törlődik és helyükre a most generált kombinációk kerülnek. Ha kiválasztjuk a Csak az egyező típusú 

kombinációk cseréje opciót is, akkor a program csak a kiválasztottakkal megegyező típusú kombinációkat cseréli le. 
  

 Ha kiválasztjuk A teherkombinációk neve legyen a kombináció leírása opciót, akkor a generált teherkombinációk neve 

nem 1. Tk, 2. Tk, 3. Tk stb. lesz, hanem a maga a kombinációt leíró szöveg (pl. 1,1*ST1+0,9*ST2). 
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4.10.3. Csomóponti terhek 

 

 
  

Csomóponti terhek 
definiálása 

Csomóponti erőt és nyomatékot hat globális koordinátatengely -irányú komponen-

seiével, (FX, FY, FZ, MX, MY, MZ ), vagy egy referencia által meghatározott iránnyal és 

egy Fx illetve Mx értékkel adhatunk meg. Ha olyan pontra adunk meg csomóponti 

terhet, amelyiken már volt teher, akkor kérhető a meglévő és az új terhek össze-

gezése, vagy a meglévő teher fölülírása. 

 
  

Csomóponti terhek 
módosítása 

A teher a csomóponttól függetlenül kijelölhető, mozgatható, másolható, módosítható. 

 Az erő nagyságának módosítása 

1. Jelöljük ki a módosítandó terhet. 

2. Kattintsunk a koncentrált erő ikonra. 

3. Módosítsuk a kívánt paramétereket. 
  

 Az erő helyének módosítása 

1. Jelöljük ki a terheket, melyek pozícióját egyszerre kívánjuk módosítani. 

2. Fogjuk meg az egyik kijelölt terhet az egér bal gombját lenyomva tartva 

3. Mozgassuk a kívánt pozícióba. 

4. Kattintsunk az egér bal gombbal vagy nyomjunk meg egy parancsgombot. 
  

 A csomópontra helyezett erőt a későbbiekben rúdra, bordára vagy tartományra is áthelyezhetjük. 

 Az előjel a jobb sodrású globális koordináta-rendszernek felel meg. 
  

 Amennyiben a csomópont nem rendelkezik szabad elmozdulási lehetőséggel egy adott irányban, a megfelelő teher-
komponensnek nem lesz hatása a szerkezetre. 

  

 A csomóponti erő jele sárga nyíl, a nyomatéké zöld kettős nyíl. 

  

4.10.4. Koncentrált teher rúdra 

 
Koncentrált teher 
definiálása rúdon 

 

 

 A rúd és borda elemekre koncentrált erőt és 

nyomatékot hat globális vagy lokális koordináta 

tengely- irányú komponensével (Fx, Fy, Fz, Mx, My, 

Mz ) adhatunk meg illetve referenciavektor 

alapján is felvehetjük. A referenciavektor 

kiválasztható listából vagy a Referencia>>  gombra 

kattintva kijelölhető a szerkesztő felületen. 
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 Referencia irányú terhek gerendán 

 Ha olyan keresztmetszetre adunk meg terhet, amelyiken már volt teher, akkor kérhető a meglévő és az új terhek 

összegezése, vagy a meglévő teher fölülírása. 

 A teher a rúdtól függetlenül kijelölhető, mozgatható, másolható, módosítható. A módosítása a csomóponti erő 

módosításához hasonlóan történik. 

 Az előjel a jobb sodrású globális vagy lokális koordináta-rendszernek felel meg. 
  

 

 

Amennyiben nincs a teljes szerkezeti elem kijelölve (csak végeselemek) akkor a terhek a végeselem rendszerében lesznek 
értelmezve és a megadást is ennek megfelelően kell elvégezni. Ilyen esetekben a lineárisan változó teher minden 
végeselemre külön-külön lesz értelmezve. 

 A koncentrált jele sárga nyíl, a nyomatéké zöld kettős nyíl. 

  

4.10.5. Koncentrált teher tartományon és teherpanelen   

 
Koncentrált erők  
teher definiálása 
tartományon 

A kurzor aktuális helyén koncentrált teher helyezhető el a tartományra, teherpanelre vagy végeselemre.  

A program érzékeli a felület síkját, típusát. Lerakni csak olyan terheket lehet, amely az adott felülettípuson 

értelmezhető. 

A terhek pozícióját koordinátáival is meg lehet adni. Ekkor a koordináta-paletta segítségével a megfelelő 

pozícióba helyezzük a kurzort, majd valamelyik parancsgombot megnyomva a terhet lehelyezzük. Lásd még... 

4.7.2 Koordinátaérték számszerű megadása 
  

 Az elhelyezett teher iránya lehet:  

- globális koordinátatengelyekkel párhuzamos  

- tartomány/végeselem lokális koordináta-rendszerével párhuzamos 

- referencia irányú 
  

 

 
  

 

 
Koncentrált erők 

módosítása 
Az elhelyezett koncentrált erők pozíciója és nagysága is módosítható a grafikus felületen ,de a tehertáblázatban is 

elvégezhető a megfelelő értékek átírásával. 

 A teherpozíció módosítása 

1. Mozgassuk a kurzort a teher fölé. (A kurzor mellett a teher szimbólum jelenik meg.) 

2. Az egér bal gombját lenyomva tartva mozdítsuk el a terhet. 

3. Az egér mozgatásával vagy a relatív koordináták megadásával helyezzük át a terhet az új pozícióra. 

4. Az egér bal gombjával kattintva az erő az új pozícióra kerül. 
  

 
Teher értékének módosítása 

1. Mozgassuk a kurzort a teher fölé. 

2. Kattintsunk az egér bal gombjával. 

3. A megjelenő ablakban írjuk át a teher értékét. 

4. Zárjuk le az ablakot a Módosítás gombbal. 
  

 A tartományokhoz rendelt teher a végeselemháló újragenerálásakor is megmarad. 
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4.10.6. Vonalmenti megoszló teher rúdon/bordán 

 

 
  

Vonalmenti teher 

megadása 
A kijelölt rúd/borda szerkezeti elemekre megoszló terhet (erőt és csavarónyomatékot) írhatunk elő. Egy rúdra 

több megoszló teher is megadható az aktuális teheresetben. A rúd/ borda hossztengely menti vagy vetületi 

teherértékeit kell megadni. 
  

 A teher a rúdtól/bordától függetlenül kijelölhető, mozgatható, másolható, módosítható. A módosítása a 

csomóponti erő módosításához hasonlóan történik. 
  

 

 

Amennyiben nincs a teljes szerkezeti elem kijelölve (csak végeselemek) akkor a terhek a végeselem rendszerében lesznek 
értelmezve és a megadást is ennek megfelelően kell elvégezni. Ilyen esetekben a lineárisan változó teher minden 
végeselemre külön-külön lesz értelmezve. 

 

 
 
  

 A megadandó paraméterek: 
  

 Irány:  lokális, globális, globális-vetületi 

 Típus: 

 
téglalap 

 
trapéz 

 
háromszög 

 Pozíció: A-arány, H-hossz szerint megadva 

 Kezdeti pozíció: x1 a kezdőponthoz viszonyítva 

 Kezdőérték: px1, py1, pz1 [kN/m], mcs1 [kNm/m] 

 Végpozíció: x2 a kezdőponthoz viszonyítva 

 Végérték: px2, py2, pz2 [kN/m], mcs2 [kNm/m] 
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 Arány szerinti megadásnál: 0 ≤ 𝑥1 ≤ 𝑥2 ≤ 1   

Hossz szerinti megadásnál: 0 ≤ 𝑥1 ≤ 𝑥2 ≤ 𝐿, ahol L [m] a rúdelem hossza.  
  

 Vetületi teher esetén a rúdra ható teherintenzitás a következő: 𝑝𝑟 = 𝑝 sin 𝛼, ahol 𝛼 a teher iránya és a rúd által 

bezárt szög. 
  

Vonalmenti teher 
módosítása 

A módosítása a csomóponti erő módosításához hasonlóan történik. 

 

 Bordaelemre csak a borda teljes hosszában ható megoszló terhet lehet megadni. 
 

4.10.7. Élmenti teher elemperemen 

 

 

 

  

 Az élmenti megoszló teher az él hossza mentén hat. Héjelemek esetén a globális irányú teher lehet vetületi jellegű 

is. A felületelemekre ható élmenti terhek intenzitása egy elem élén konstans. 

 Amennyiben az élhez kettőnél több végeselem kapcsolódik, vagy a kapcsolódó elemek lokális rendszere eltérő, 

akkor az éllel együtt azt a végeselemet is ki kell jelölni, melynek lokális rendszere a megadandó teher irányának 

megfelel. 
Élmenti teher 

definiálása 
 

A végeselem típustól függően az élmenti terhek a következők szerint definiálhatók:  

 

Típus Lokális koord.- rendszer irányú teher Globális koord.- rendszer irányú teher 

Tárcsa 

x
 i

rá
n
y

ú
 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

y
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n
y

ú
 

 

 

 

 

- 

 

 

- 
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Típus Lokális koord.- rendszer irányú teher Globális koord.- rendszer irányú teher 

Lemez 
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 Héj 
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 Lehetőség van héjelemek esetén a globális irányokban ható vetületi terhek definiálására is. Ekkor a megadott 

teherintenzitás alapján a következő teher hat a felületre pf = p cos, ahol   a teher iránya és a felület normálisa 

által bezárt szög. 

  

4.10.8. Vonalmenti teher tartományon és teherpanelen 

 

Vonalmenti teher elhelyezése tartományon/teherpanelen. 

Lerakni csak olyan terheket lehet, amelyek az adott felülettípuson (lemez, tárcsa, héj) értelmezhetők. 

 Az elhelyezett teher iránya lehet globális (hosszmenti vagy vetületi) vagy lokális (élhez vagy felülethez relatív).  

Az mx csavarónyomaték mindig a vonal tengelyében hat. A vonalmenti teher lehet konstans vagy lineáris 

változású. 
  

 

 
  

Vonalmenti teher két 
pont közé 
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 Vonalmenti teher egy 
poligon mentén 

 

 
  

 

Teher téglalap kontúrja mentén 

 

Teher elforgatott téglalap kontúrja mentén 

 

Teher középponttal megadott körív mentén 

 

Teher három ponttal megadott körív mentén 

 

Teher középponttal megadott ívpoligon mentén 

 

Teher három ponttal megadott ívpoligon mentén 

 
Teher komplex poligon mentén 

 

 
  

 A komplex poligon rajzolásakor egy paletta funckiói közül válogathatunk. Ezek sorrendben: egyenes vonal 

húzása, körívhez érintő irányban csatlakozó vonal húzása, középponttal megadott ív rajzolása, közbenső ponttal 

megadott ív rajzolása, körívhez érintő irányban csatlakozó másik ív rajzolása, adott érintőjű ív rajzolása, létező 

vonalszakasz felvétele a komplex poligonba. 
  

 
Vonalmenti teher létező vonalra 

A tartomány bármely egyenes vonalára vagy ívére kattintva a program automatikusan ráilleszti az előzőleg 

megadott intenzítású vonalmenti terhet.  A teher asszociatív, azaz  tartományperem vagy belső vonal 

elmozdításával a teher is odébbkerül, illetve a vonal törlésekor törlődik. 
  

 

Vonalmenti teher kijelölés alapján 

A kijelölt vonalakra ráhelyezi az előzőleg megadott intenzítású vonalmenti terhet.  A teher asszociatív. 
  

Vonalmenti teher 
módosítása 

Az elhelyezett vonalmenti erők helye, töréspontja és nagysága is módosítható. 

  

 A teher helyének módosítása 

1. Mozgassuk a kurzort a teher fölé. 

2. Az egér bal gombját lenyomva tartva mozdítsuk el a terhet. 

3. Az egér mozgatásával vagy a relatív koordináták megadásával helyezzük át a terhet az új pozícióra. 

4. Az egér bal gombjával kattintva a teher az új pozícióra kerül. 
  

 A teher töréspontjának módosítása 

1. Mozgassuk a kurzort a töréspont fölé. (A kurzor mellett a tehersarokpont szimbólum jelenik meg.)  

2. Az egér bal gombját lenyomva tartva mozdítsuk el a töréspontot. 

3. Az egér mozgatásával vagy a relatív koordináták megadásával helyezzük át a töréspontot az új pozícióra. 

4. Az egér bal gombjával kattintva a töréspont az új pozícióra kerül. 
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 A teher értékének módosítása 

1. Mozgassuk a kurzort a teher fölé. (A kurzor mellett a teher szimbólum jelenik meg.)  

2. Kattintsunk az egér bal gombjával. 

3. A megjelenő ablakban írjuk át a teher értékét. 

4. Zárjuk le az ablakot a Módosítás gombbal. 
  

 A teher módosítását a tehertáblázatban is elvégezhetjük a megfelelő értékek átírásával. Ott a teherpoligon alakját 

is megváltoztathatjuk. 
  

Törlés Jelöljük ki a törölni kívánt terheket majd nyomjuk meg a [Del] gombot. 
  

 A tartományokhoz rendelt teher a végeselemháló újragenerálásakor is megmarad. 

4.10.9. Felületi teher 

 
 

 

 

 

 
 

 

A felületi teher hozzárendelhető véges-ele-

mekhez, tartományokhoz és teher-panelekhez 

is.  

A felületelemekre ható felületi megoszló 

terhek intenzitása egy elem felületén konstans. 

 
A tartományokhoz rendelt teher a végeselemháló 
újragenerálásakor is megmarad. 

 
  

 A felületi teher a végeselem típustól függően a következők szerint definiálható: 

  

Típus Lokális koord.- rendszer irányú teher Globális koord.- rendszer irányú teher 

 

Tárcsa 
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Típus Lokális koord.- rendszer irányú teher Globális koord.- rendszer irányú teher 
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4.10.10. Hálófüggetlen felületi teher tartományokon, teherpaneleken 

Hálófüggetlen felületi 
teher elhelyezése  

 

A funkció segítségével tartományokra és teherpanelekre hálófüggetlen felületi terheket helyezhetünk el. Megadni 

csak olyan típusú és irányú terhet lehet, mely az adott tartományon értelmezhető. 

Héjelemre  bármilyen irányú teher megadható 

Tárcsaelemre  csak a tartomány síkjában ható teher adható meg 

Lemezelemre  csak a tartományra merőleges teher adható meg 

Teherpanelre tetszőleges irányú teher helyezhető, de ha a teherpanel tárcsa vagy lemez tartományra adja át a 

terhet, a fenti korlátozásokkal számolni kell. 
  

 A teher lehet globális felületi, globális vetületi vagy lokális felületi eloszlású (Dialógusablak – Irány). Beállítható, 

hogy a terhet a lefedett nyílásokon is vegye figyelembe a program. 
 

Nyílások kezelése 

    

Beállítható, hogy a terhelés nyílásokra eső részét hagyja el vagy vegye figyelembe a program. Ha ezt választjuk, 

a nyílásokra eső teher a nyílás peremén mint megoszló élmenti teher jelenik meg. 

  

 A teherintenzitás lehet konstans vagy lineárisan változó. 
  

 

Egy teher megadásának lépései konstans teherintenzítás esetén: 

  

Konstans 
teherintenzitás 

 

 
  

Téglalap alaprajzú 
teher  

 

 
  

 1. Írjuk be a teherintenzitás értékét az adatbeviteli mezőbe (px, py, pz) 

 2. Adjuk meg a téglalap két átlós sarokpontját grafikusan vagy koordinátákkal (ez a funkció csak a fősíkokban 

működik). 
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Ferde téglalap alakú 
tartomány teher  

 

 
  

 1. Írjuk be a teherintenzitás értékét az adatbeviteli mezőbe (px, py, pz) 
 2. Adjuk meg a ferde téglalap három sarokpontját grafikusan vagy koordinátákkal.  
  

Poligon alakú 
tartomány teher  

 

1. Írjuk be a teherintenzitás értékét az adatbeviteli mezőbe (px, py, pz) 
2. Adjuk meg a poligon sarokpontjait grafikusan vagy koordinátákkal. A koordinátákkal történő megadás esetén 

a poligon zárásához az utolsó pont megadása után nyomjunk meg ismét az Enter gombot. Grafikus megadás 

esetén a poligon zárásához kattintsunk a poligon kezdőpontjára vagy az utoljára megadni kívánt pontnál 

kattintsunk duplán. A kattintás helyett más parancsgombokat is használhatunk. 
  

 
Középponttal és két ponttal megadott körcikk (vagy körlemez) alakú teher 

  

 
Három ponttal megadott körcikk (vagy körlemez) alakú teher 

  

 

Középponttal és két ponttal megadott ívpoligon alakú teher 

  

 
Három ponttal megadott ívpoligon alakú teher 

  

 
Komplex poligon alakú teher. 

 

 
  

 A komplex poligon rajzolásakor egy paletta funckiói közül válogathatunk. Ezek sorrendben: egyenes vonal 

húzása, körívhez érintő irányban csatlakozó vonal húzása, középponttal megadott ív rajzolása, közbenső ponttal 

megadott ív rajzolása, körívhez érintő irányban csatlakozó másik ív rajzolása, adott érintőjű ív rajzolása, létező 

vonalszakasz felvétele a komplex poligonba. 
  

Az egész tartományon 
egyenletesen 

megoszló teher  

 

1. Írjuk be a teherintenzitás értékét az adatbeviteli mezőbe (px, py, pz) 
2. Kattintsunk a tartományba 
 

A teljes tartományra adott intenzitású terhet helyez el. Az így megadott teher a tartományhoz rögzített, a 

tartomány kontúrjának módosításakor automatikusan követi a tartomány alakját. Egy tartományra csak egy 

terhelés adható meg, az utolsó teher felülírja az előzőleg megadott terhet. 

  

 

Egy teher megadásának a lépései lineárisan változó teherintenzítás esetén: 

Lineárisan változó 
teherintenzitás 

 
  

 A teherintenzitás síkja három pontjában lévő teherintenzitással (p1, p2, p3) adható meg. Ezt a három pontot a 

teherintenzitás referenciapontnak nevezzük. A referenciapontok a terhelt elem síkjában bárhol lehetnek. 

Amennyiben több teherhez ugyanazokat a referenciapontokat kívánjuk alkalmazni, akkor első lépésként írjuk be 

a p1, p2, p3 teherintenzitást, adjuk meg a referenciapontokat és a lakat ikonra kattintva zároljuk. Ezt követően 

adjuk meg a teher kontúrvonalát. 
  

 
Teherintenzitás referenciapontjának megadása 

  

 

Referenciapontok zárolása/zárolás feloldása 
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Téglalap alakú 
tartomány teher  

 

1. Írjuk be a teherintenzitás értékét az adatbeviteli mezőbe (p1, p2, p3) 
2. Adjuk meg a téglalap átlójának végpontjait grafikusan vagy koordinátákkal. A funkció csak a fősíkokban 

működik. 

3. Adjuk meg a p1, p2, p3 helyét grafikusan vagy koordinátákkal 
Ferde téglalap alakú 

tartomány teher  

 

1. Írjuk be a teherintenzitás értékét az adatbeviteli mezőbe (p1, p2, p3) 

2. Adjuk meg a téglalap átlójának végpontjait grafikusan vagy koordinátákkal.  

3. Adjuk meg a p1, p2, p3 helyét grafikusan vagy koordinátákkal 

Poligon alakú  
tartomány teher 

 

1. Írjuk be a teherintenzitás értékét az adatbeviteli mezőbe (p1, p2, p3) 

2. Adjuk meg a poligon sarokpontjait grafikusan vagy koordinátákkal. A koordinátákkal történő megadás 

esetén a poligon zárásához az utolsó pont megadása után nyomjunk meg parancsgombot. Grafikus megadás 

esetén a poligon zárásához kattintsunk a poligon kezdőpontjára vagy nyomjunk meg egy parancsgombot. 

3. Adjuk meg a p1, p2, p3 helyét grafikusan vagy koordinátákkal 
  

Az egész tartományon 
egyenletesen 

megoszló teher  

 

1. Írjuk be a teherintenzitás értékét az adatbeviteli mezőbe (p1, p2, p3) 

2. Kattintsunk a tartományba 

3. Adjuk meg a p1, p2, p3 helyét grafikusan vagy koordinátákkal 
 

Egy tartományra csak egy terhelés adható meg az utolsó teher felülírja az előzőleg megadott terhet. 

 

Módosítás A hálófüggetlen felületi teher helye, sarokpontja és intenzitása a következőképpen módosítható. 

 A teher helyének módosítása 

 1. Mozgassuk a kurzort a teher kontúrvonala fölé (a kurzor mellett a teherszimbólum jelenik meg). 

2. Az egér bal gombját lenyomva tartva mozdítsuk el. 

3. Az egér mozgatásával vagy a relatív koordináták megadásával helyezzük át a terhet az új pozícióra. 

4. Az egér bal gombjával kattintva vagy valamely parancsgombot lenyomva a teher az új pozícióra kerül. 
  

 A teher sarokpontjának módosítása 

 1. Mozgassuk a kurzort a sarokpontja fölé. (a kurzor mellett a teher-sarokpont-szimbólum jelenik meg) 

2. Az egér bal gombját lenyomva tartva mozdítsuk el. 

3. Az egér mozgatásával vagy a relatív koordináták megadásával helyezzük át a sarokpontot az új pozícióra. 

4. Az egér bal gombjával kattintva vagy valamely parancsgombot lenyomva a sarokpont az új pozícióra kerül. 
  

 A teherintenzitás módosítása 

 1. Mozgassuk a kurzort a teher kontúrvonala fölé. (a kurzor mellett a teherszimbólum jelenik meg) 

2. Kattintsunk az egér bal gombjával. 

3. A megjelenő ablakban írjuk át a teher értékét. 

4. Zárjuk le az ablakot a Módosítás gombbal. 
  

 Több azonos típusú terhet egyszerre kijelölhetünk és módosíthatunk. 
  

 A teher módosítása a tehertáblázatban is elvégezhető a megfelelő értékek átírásával.  

Ott a teherpoligon alakját is meg lehet változtatni. 
  

Törlés 
 

Jelöljük ki a törölni kívánt terheket majd nyomjuk meg a [Del] gombot. 

 A tartományokhoz rendelt teher a végeselemháló újragenerálásakor is megmarad. 

  

4.10.11. Vonalelemekre szétosztott felületi teher 

 

Egyenletes intenzítású felületi teher adható meg rácsrúd, rúd vagy borda elemekre (rácsrudak esetén a rácsrúd 

végi csomópontokra generálódik a teher). 

Teher megadása az alábbi lépésekben történik: 

1. Kattintsunk az ikonra  

Ezt követően egy dialógusablak  jelenik meg, melyben szabályozhatjuk, hogy a program a teher alatt található 

összes rúd és bordaelemet automatikusan terhelje-e vagy csak a felhasználó által kijelölteket vegye figyelembe.  
  

 Automatikus opció esetén a program a teher alatt található összes rácsrúd, 

rúd és bordaelemre osztja szét a terhelést (a teher megadása után új rúd 

vagy bordaelemet definiálva ezek az elemek is részt fognak venni a teher-

viselésben). 

 
 

 
Kijelölt elemek esetén  a dialógusablak bezárása után a már ismert kijelölő 

paletta segítségével ki kell választani a terhelendő elemeket. A később 

megadott rúd vagy borda elemekre nem kerül rá a teher. 
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2. Teher megadása (menete megegyezik a Hálófüggetlen felületi teher tartományokon alatt leírtakkal). A 

teherintenzitás lehet konstans vagy lineárisan változó. 

  

 

 
  

 A teher iránya lehet: globális felületi, globális vetületi illetve lokális. Ebben az esetben a lokális irányok az 

automatikus referenciával rendelkező tartományokhoz hasonlóan adódnak lásd... 4.9.20 Referenciák 

A teherintenzitás megadása:  Írjuk be a teherintenzítás értékét az adatbeviteli mezőbe (pX, pY, pZ). 

 A teher alaprajza lehet: téglalap, ferde téglalap vagy 

tetszőleges zárt poligon illetve megadhatunk asszociatív 

megoszló terhet is. Ebben az esetben  egy rudak alkotta zárt 

poligon vonalaira kell kattintanunk. Ekkor a teher alaprajza a 

rudak vagy rúdvégi csomópontok elmozdításakor automatikusan 

követi a geometria változását. 

 
  

 A Szerkesztés / Rudakra szétosztott felületi terhek konvertálása menüponttal a szétosztott terheket különálló, 

megoszló vonalterhekké alakíthatjuk. 

  

 

4.10.12. Teherpanel 

 

Hó és szélterhek megadásához teherpaneleket kell definiálnunk. A teherpanellal jelöljük ki azokat a teherhordó 

felületeket, melyen keresztül a hó és szél terheket a modellen működtetni fogjuk.  

A teherpanel az erőjátékban nem vesz részt, csak  a teher szétosztására szolgál. A tényleges terhelés szétosztható 

a teherpanel alatti tartományokra, rúd- és bordaelemekre automatikusan, de beállítható az is, hogy a teherpanel 

csak bizonyos elemekre ossza szét a terhet. 
  

 A teherpanel megadása: 
  

 

 
  

 

Téglalap alakú teherpanel kijelölése 

  

 

Elforgatott téglalap alakú teherpanel kijelölése 

  

 
Középponttal és két ponttal megadott körcikk (vagy körlemez) alakú teherpanel kijelölése 

  

 
Három ponttal megadott körcikk (vagy körlemez) alakú teherpanel kijelölése 

  

 
Középponttal és két ponttal megadott ívpoligon alakú teherpanel kijelölése 

  

 
Három ponttal megadott ívpoligon alakú teherpanel kijelölése 

  

 
Komplex poligon alakú teherpanel 
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 Speciális kijelölő funkciók: 
  

 

Teherpanel definiálása egy létező tartományra. Egy tartomány kontúrjára kattintva a teljes tartományt teherpanelnak 

jelölhetjük.  

  

 

Teherpanel definiálása kijelölt tartományokra. Tartományokat kijelölve egy lépésben helyezhetünk teherpanelt 

valamennyi kijelölt tartományra. 
  

 

Teherpanelek automatikus felvétele a kijelölt vonalak alapján. A program a kijelölt vonalak alapján meghatározza az 

összefüggő sík felületeket és ezek kontúrját hozza létre, mint teherpanel. 
  

 A teherszétosztás módjának szabályozása az eszköztár két ikonjával történik: 
  

 

A program a megadott terhet a teherpanel alatti összes tartományra, rúd- és bordaelemre szétosztja. 

  

 

 

A program a megadott terhet a teherpanel alatti összes tartományra, de csak a kijelölt rúd- és bordaelemekre 

osztja szét.  

Teherpanel terhek szétoszthatók kijelölt csomópontokra is. A rudak és bordák mellett csomópontok is kijelölhe-

tőek, melyekre a terheket szét kell osztani. 

A teherszétosztáshoz most már kijelölhetőek olyan rúd/borda elemek vagy csomópontok is, melyek nem köz-

vetlenül a teherpanel síkjában helyezkednek el, de vetületben a teherpanel kontúrján belül vannak. Ebben az 

esetben a teherosztás számítás a teherpanel síkjában (a megjelölt elem vetített képére) történik, de a kiszámított 

teher az elem térbeli pozícióján lesz figyelembe véve. 
  

 

A program a megadott terhet a teherpanel alatti kijelölt tartományokra és kijelölt rúd- és bordaelemekre 

osztja szét. 
  

 

A program a megadott terhet a teherpanel alatti összes tartományra, de csak a bekapcsolt részletekbe tartozó 

rúd- és bordaelemekre osztja szét. 
  

 Kijelölt teherpanelekre helyezett terhek egyedi teherré konvertálhatóak, lásd: 3.2.18 Kijelölt teherpanelekre 

helyezett terhek konvertálása egyedi terhekké 
  

 A kijelölt rúd-, bordaelemeknek, tartományoknak nem kell feltétlenül a teherpanel síkjában lenniük.  
Ha több, egymást vetületben fedő tartományt jelölünk ki, akkor csak a teherpanelhez legközelebb eső tartományra kerül 
teher. 

  

 

   

Teherpanelen megoszló teherből  oszlopokra helyezett koncentrált erő 
   

A teherszétosztás 
modellje 

Koncentrált terhek szétosztása esetén a modell olyan, mintha a szétosztandó teher egy merev lapra hatna, ami a 

teherszétosztási pontokban háromirányú rugókkal van megtámasztva. A rugómerevségek mindhárom irányban 

azonosak, értékük az erő támadáspontjától távolodva négyzetesen csökken. A rugómerevségek csökkenése 

biztosítja a szétosztott terhek lecsengését. 
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A vonal mentén megoszló terheket a program először koncentrált terhek sorozatára bontja, majd azokat az 

előbbiek szerint egyenként szétosztja. 

A felületi terhek szétosztása a Vonalelemekre szétosztott felületi teher című fejezetben leírtak szerint történik. 
  

Teher megadása A teherpanelek a koncentrált, vonalmenti és felületi terhek vonatkozásában ugyanúgy terhelhetők, mint a 

tartományok. Például:  
  

 

Válasszuk a Terhek fülről a Megoszló teher tartományon funkciót!  

 

 

Válasszuk a palettáról az egész tartományon megoszló teher funkciót! 

Most akár egyszerre több teherpanelt (és tartományt is) kijelölhetünk, a teher valamennyi elemre rákerül. 
 

 
 

 

4.10.13. Hóteher – SWG modul 

Szabványok A hóterhet a program számos nemzet érvényben lévő szabványa alapján képes generálni. A következő listában 

ezek a szabványok szerepelnek. A szabványok mellett azok rövid neve és a programban használt ikonja is 

megtalálható. 

 

 
Eurocode 

(általános) 

EN 1991-1-3:2003 (EC 1-3) 

Eurocode 1 Action on Structures 

Part 1-3 General Actions – Snow loads 

 

 
EC  

német 

EN 1991-1-3:2003  

DIN EN 1991-1-3/NA 2010 december 

 

 
NTC  

olasz 

EN 1991-1-3:2003  

UNI EN 1991-1-3/NA 2007 július 

 

 
EC  

holland 

EN 1991-1-3:2003  

NEN EN 1991-1-3/NB 2007 november 

 

 
EC  

magyar 

EN 1991-1-3:2003  

MSZ EN 1991-1-3:2016/NA 2016. szeptember 

 

 
EC  

román 

CR 1-1-3/2012 

conform with SR EN 1991-1-3 

 

 
EC  

cseh 

EN 1991-1-3:2003  

CSN EN 1991-1-3/NA 2012 július 

 

 
EC  

szlovák 

EN 1991-1-3:2003  

STN EN 1991-1-3/NA 2004 december 

 

 
EC  

lengyel 

EN 1991-1-3:2003  

PN EN 1991-1-3/NA 2005 szeptember 

 

 
EC  

dán 

EN 1991-1-3:2003  

DS/EN 1991-1-3 DK NA 2015. október 

 

 
EC  

Osztrák 

EN 1991-1-3:2003 

ÖNORM B 1991-1-3 2013 szeptember 

 

 

SIA  

svájci 

SIA261:2003 Einwirkungen auf Tragwerke 

SIA261/1:2003 Ergänzende Festlegungen 

  

id

F maxd

maxd

d

100

dmax

410

s

2

max

d

d
s 










1

 imax dmaxd 
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Feltételezések 
Alkalmazási korlátok 

A programban használt algoritmus alkalmazhatóságát az alapjául szolgáló szabványos eljárás(ok) alkalmazási 

korlátai határozzák meg. A következő listában ezen korlátok szerepelnek az egyes szabványok esetére. 

 

 
Eurocode 

(általános) 
 Az algoritmus kizárólag épületek tetejére képes hóterhet generálni. Nem 

javasolt más típusú szerkezetek (pl. hidak) hóterhének számításához. 

 Az algoritmus különböző tetőgeometriákra alkalmazható. A tetőn található 

taréj/vápa hatását a taréj/vápa vonalával közvetlenül érintkező panelekre 

számított hófelhalmozódás meghatározásakor figyelembe tudja venni. 

Távolabb elhelyezkedő panelek esetében a taréjnál/vápánál felhalmozódó hó 

hatását nem veszi figyelembe az algoritmus, ezért nem javasolt olyan 

tetőgeometria estén használni, ahol a lokális felhalmozódás jelentős hatással 

van a tető távolabbi részeire is. Megjegyezzük, hogy az utóbbi esetre az EC 1-

3 sem ad ajánlást. 

 Az épület tengerszint feletti magassága maximum 1500 m. 

 A hóterhet a program minden esetben statikus tehernek tekinti. A magasabban 

fekvő tetőről lecsúszó hó ütközésekor fellépő dinamikus hatást a program nem 

veszi figyelembe. 

 Jegesedés és jég hatását a program nem veszi figyelembe. 

 A hóból származó vízszintes jellegű terheket a program nem veszi figyelembe. 

 Az Annex B alapján számítható lokális hófelhalmozódáshoz tartozó rendkívüli 

terheket a program nem veszi figyelembe. 

 Rendkívüli hóterhet a program nem vesz figyelembe. 

 A program feltételezi, hogy a tető szélén nincsenek hófogók, ezért a hó 

szabadon lecsúszhat a tetőről. 

 A program figyelembe veszi magasabb szerkezetek és a tetőn található 

akadályok hatását a felhalmozódó hóteherre. 

 A program figyelembe veszi a tető peremén túlnyúló hó hatását. 

 

 
EC  

német 
 A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott 

felsorolt korlátozások a következő módosítások/ kiegészítések 

figyelembevételével ebben az esetben is érvényesek: 

 Az 5.3.4-ben szereplő összekapcsolódó nyeregtetőkre vonatkozó eljárást nem 

használja a program, mert az nem ad egyértelmű megoldást térbeli esetekre. 

 A program a normál hóteher intenzitásának növelésével, azzal megegyező 

eloszlású rendkívüli hóteherrel is számol. 

 

 
NTC  

olasz 
 A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott 

felsorolt korlátozások ebben az esetben is érvényesek. 

 

 
EC  

holland 
 A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott 

felsorolt korlátozások a következő módosítások/ kiegészítések 

figyelembevételével ebben az esetben is érvényesek: 

 Hollandiának nincs 1500 méternél magasabban fekvő pontja, ezért az erre 

vonatkozó korlátozást a Nemzeti Mellékletnek megfelelően figyelmen kívül 

hagyjuk. 

 

 
EC  

magyar 
 A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott 

felsorolt korlátozások ebben az esetben is érvényesek. 

 A program a normál hóteher intenzitásának növelésével, azzal megegyező 

eloszlású rendkívüli hóteherrel is számol. 

 

 
EC  

román 
 A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott 

felsorolt korlátozások ebben az esetben is érvényesek. 

 

 
EC  

cseh 
 A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott 

felsorolt korlátozások ebben az esetben is érvényesek. 

 

 
EC  

szlovák 
 A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott 

felsorolt korlátozások ebben az esetben is érvényesek. 

 A program a normál hóteher intenzitásának növelésével, azzal megegyező 

eloszlású rendkívüli hóteherrel is számol. 

 

 
EC  

lengyel 
 A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott 

felsorolt korlátozások ebben az esetben is érvényesek. 

 

 
EC  

dán 
 A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott 

felsorolt korlátozások ebben az esetben is érvényesek. 
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 EC  

Osztrák 
 A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott 

felsorolt korlátozások a következő módosítások/kiegészítések 

figyelembevételével ebben az esetben is érvényesek: 

 Az algoritmus csak az 1500 méternél kisebb tengerszint feletti magasság 

esetén ad megbízható eredményt. Ennél magasabban fekvő épületekhez 

javasolt az EC 1-3 NA 5.1 előírásainak figyelembevétele. 

 Az épület tetején elhelyezett napelemek, napkollektorok EC 1-3 NA Annex B 

szerinti hatását a program nem veszi figyelembe. 

 A program feltételezi, hogy a vizsgált szerkezeti elemhez tartozó hatásfelület 

mérete meghaladja a 10 m2-t. Ellenkező esetben javasolt az EC 1-3 NA 

9.2.1.1-ben szereplő módosító tényező figyelembevétele sk számításánál. 

 A program feltételezi, hogy a tető teljes területe 2000 m2-nél kisebb. Ennél 

nagyobb tetők esetén javasolt az EC 1-3 NA 9.2.1.2-ben szereplő módosító 

tényező figyelembevétele sk számításánál. 

 Alacsony ereszmagasság (h < 0,5 m) esetén az EC 1-3 NA 9.2.1.3-ban 

szereplő eljárássasl nem számol automatikusan a program. Az ott részletezett 

hóteher felhalmozódás azonban figyelembe vehető a tető modell megfelelő 

kiegészítésével. 

 A tetőn húzódó vájatok EC 1-3 NA 9.2.5.4 szerinti terhét a program nem veszi 

figyelembe. 

 

 

SIA  

svájci 
 Az algoritmus kizárólag épületek tetejére képes hóterhet generálni. Nem 

javasolt más típusú szerkezetek (pl. hidak) hóterhének számításához. 

 Az algoritmus különböző tetőgeometriákra alkalmazható. A tetőn található 

taréj/vápa hatását a taréj/vápa vonalával közvetlenül érintkező panelekre 

számított hófelhalmozódás meghatározásakor figyelembe tudja venni. 

Távolabb elhelyezkedő panelek esetében  a taréjnál/vápánál felhalmozódó hó 

hatását nem veszi figyelembe az algoritmus, ezért nem javasolt olyan 

tetőgeometria estén használni, ahol a lokális felhalmozódás jelentős hatással 

van a tető távolabbi részeire is. Megjegyezzük, hogy az utóbbi esetre az 

SIA261 sem ad ajánlást. 

 Az épület tengerszint feletti magassága maximum 2000 m. 

 Rendkívüli hóterhet a program nem vesz figyelembe. 

 A program feltételezi, hogy a hó szabadon lecsúszhat a tetőről. 

 A program figyelembe veszi magasabb szerkezetek és a tetőn található 

akadályok hatását a felhalmozódó hóteherre. 

 A program figyelembe veszi a tető peremén túlnyúló hó hatását. 

  
Számítás menete A következő listában a hóteher számításának menete szerepel a különböző nemzeti szabványok esetére 

 

 
Eurocode 

(általános) 
 Amennyiben a felhasználó egyedi értéket nem ad meg, minden tényező 

esetében a szabványban javasolt értékkel számol a program. Az általános 

Eurocode szabvány esetében a nemzeti mellékletekben szereplő ajánlásokat 

figyelmen kívül hagyjuk. 

 A hóteher kombinációs, gyakori és kvázi állandó értékéhez tartozó tényezők 

értékeit az EC 1-3 4.1 Táblázata alapján veszi fel a program. 

 A felszíni hóteher karakterisztikus értékét a felhasználónak kell megadni. 

 A tetőn mértékadó hóteher értékét az EC 1-3 5.1 Egyenlete alapján számítja a 

program. 

 A tereptényező értéke a felhasználó által választott terepviszonyok függvénye. 

Az egyes terepviszonyokhoz tartozó Ce értékeket az EC 1-3 5.1 Táblázata 

alapján veszi fel a program. 

  A hőmérsékleti tényező értékét alapbeállításként 1.0-ra veszi fel a program. 

Ennek módosítása csak abban esetben javasolt, ha a módosított érték 

helyességét független számítás igazolja. 

 Sík panelekből álló tetők alaki tényezőit a felhalmozódás nélküli esetben az 

EC 1-3 5.2 Táblázatában szereplő μ1 alapján számítja a program. Minden 

panelhez annak hajlása alapján egyedi μ1 értéket rendel. 

 Hófelhalmozódáshoz tartozó tehereseteket az EC 1-3 5.2 Táblázatában 

szereplő μ2 tényező segítségével generál a program. Vápák μ2 tényezőit az 5.4 

Ábra alapján a csatlakozó tetőpanelek szélirányba eső hajlásának megfelelően 

számítja a program. (Például: X irányú vízszintes vápában nincs 

felhalmozódás X irányú szél esetén, mert a csatlakozó teherpanelek X irányú 

hajlása 0°.) 

 Vápa nélküli tetők estén az EC 1-3 5.3 Ábrájának teherelrendezéseit használja 

a program. A csökkentett hóteher intenzitást minden esetben a széltámadta 

oldalon feltételezi az algoritmus. 
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 Dongatetők alaki tényezőit az EC 1-3 5.3.5 alapján veszi fel a program. 

Javasolt legalább 20 sík panelre osztani a donga tetőt, így a program megfelelő 

pontossággal tudja közelíteni a szabvány által előírt tehereloszlást. 

 Magasabb szerkezetek és a tetőn található akadályok hatását az EC 1-3 5.3.6 

és 6.2 alapján veszi figyelembe a program. Hatásuk kizárólag a 

hófelhalmozódással számoló teheresetekben jelentkezik. A széliránnyal 

párhuzamos falak és akadályok esetén a program hófelhalmozódással nem 

számol. 

 A tető peremén túlnyúló hó hatását az EC 1-3 6.3 alapján veszi figyelembe a 

program. 

 

 
EC  

német 
 A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott 

bemutatott eljárással dolgozik a program ennél a szabványnál is, a következő 

módosítások/kiegészítések figyelembevételével: 

 A felszíni hóteher karakterisztikus értékét az EC 1-3 NA 4.1 szerint 

automatikusan számolja a program a felhasználó által megadott zóna és 

tengerszint feletti magasság alapján. 

 A rendkívüli hóteher intenzitását meghatározó Cesl tényező alapértéke 2.0. 

Észak Németországban ennek módosítása javasolt az EC 1-3 NA 4.3 alapján. 

 Magasabb szerkezetek hatását a felhalmozódó hóra az EC 1-3 NA 5.3.6 

alapján számolja a program. 

 A tető peremén túlnyúló hóteher hatásának számításához EC 1-3 NA 6.3 

alapján k = 0.4 értéket használja a program. 

 

 
NTC  

olasz 
 A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott 

bemutatott eljárással dolgozik a program ennél a szabványnál is, a következő 

módosítások/kiegészítések figyelembevételével: 

 A felszíni hóteher karakterisztikus értékét EC 1-3 NA 4.1 szerint 

automatikusan számolja a program a felhasználó által megadott zóna és 

tengerszint feletti magasság alapján. 

 A tereptényezőt az EC 1-3 NA 5.2 (7) alapján veszi fel a program. 

 

 
EC  

holland 
 A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott 

bemutatott eljárással dolgozik a program ennél a szabványnál is, a következő 

módosítások/kiegészítések figyelembevételével: 

 A felszíni hóteher karakterisztikus értékét EC 1-3 NA 4.1 (1) alapján 0.7 

kN/m2-nek veszi fel a program. 

 

 A hóteher kombinációs, gyakori és kvázi-állandó értékéhez tartozó tényezőket 

rendre 0, 0.2 és 0 értékkel vesz figyelembe a program az EC 1-3 NA 4.2 (1) 

alapján. 

 

 
EC  

magyar 
 A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott 

bemutatott eljárással dolgozik a program ennél a szabványnál is, a következő 

módosítások/kiegészítések figyelembevételével: 

 A felszíni hóteher karakterisztikus értékét EC 1-3 NA NA1.6 szerint 

automatikusan számolja a program a felhasználó által megadott tengerszint 

feletti magasság alapján. 

 A rendkívüli hóteher intenzitását meghatározó Cesl tényezőt EC 1-3 NA NA1.8 

alapján 2.0 értékűre veszi fel. 

 

 
EC  

román 
 A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott 

bemutatott eljárással dolgozik a program ennél a szabványnál is, a következő 

módosítások/kiegészítések figyelembevételével: 

 A felszíni hóteher karakterisztikus értékét CR 1-3 3.1 szerint automatikusan 

számolja a program a felhasználó által megadott sk alapérték és tengerszint 

feletti magasság alapján. 

 A tetőn mértékadó hóteher intenzitását CR 1-3 4.1 Egyenlete alapján számítja 

a program. 

 Az alkalmazandó fontossági tényezőt a felhasználónak kell kiválasztani; a 

program CR 1-3 4.2 Táblázata alapján javasol értékeket. 

 A hóteher kombinációs, gyakori és kvázi állandó értékéhez tartozó tényezőket 

rendre 0.7, 0.5, és 0.4 értékkel veszi figyelembe a program  CR 1-3 4.4 

Táblázata alapján. 
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EC  

cseh 
 A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott 

bemutatott eljárással dolgozik a program ennél a szabványnál is, a következő 

módosítások/kiegészítések figyelembevételével: 

 A felszíni hóteher karakterisztikus értékeit tartalmazó listát az EC 1-3 NA 2.7-

ben javasolt térkép (www.snehovamapa.cz) alapján állítottuk össze. 

 Donga tetők alaki tényezőit EC 1-3 NA 2.19 és NA.1 Ábrája alapján számolja 

a program. 

 Magasabb szerkezetek hatását a felhalmozódó hóra EC 1-3 NA 2.20 alapján 

számolja a program b1,s = 0.5b1 közelítéssel.  

 A tető peremén túlnyúló hóteher hatásának számításához az EC 1-3 NA 2.24 

alapján γ = 2 kN/m3 értéket használja a program. 

 

 
EC  

szlovák 
 A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott 

bemutatott eljárással dolgozik a program ennél a szabványnál is, a következő 

módosítások/kiegészítések figyelembevételével: 

 A tető peremén túlnyúló hóteher hatásának számításához az EC 1-3 NA 6.3 

alapján γ = 3 kN/m3 értéket használja a program. 

 

 
EC  

lengyel 
 A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott 

bemutatott eljárással dolgozik a program ennél a szabványnál is, a következő 

módosítások/kiegészítések figyelembevételével: 

 A felszíni hóteher karakterisztikus értékét EC 1-3 NA 1.7, 1. Ábra és 1. 

Táblázat szerint automatikusan számolja a program a felhasználó által 

megadott zóna és tengerszint feletti magasság alapján. 

 

 
EC  

dán 
 A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott 

bemutatott eljárással dolgozik a program ennél a szabványnál is, a következő 

módosítások/kiegészítések figyelembevételével: 

 A felszíni hóteher karakterisztikus értékét EC 1-3 NA 4.1 (1) NOTE 1 alapján 

1.0 kN/m2-re veszi fel a program. 

 A tereptényező alapbeállításként az EC 1-3 NA 5.2(7) alapján Cs = 1.0 

feltételezésével szerepel. Eltérő Cs érték esetén javasolt Ce értékének kézi 

számítása és az egyedi beállítás alkalmazása. 

 Az EC 1-3 NA 5.3.3(4)-ben szereplő kiegészítő teherelrendezéssel nem számol 

a program. 

 Donga tetők alaki tényezőit EC 1-3 NA 5.3.5. (3) alapján veszi fel a program. 

 A magasabb szerkezetek hatását a felhalmozódó hóra az EC 1-3 NA 5.3.6 

alapján számolja a program a következő feltétlezésekkel: (i) a hózug 

globálisnak tekinthető; (ii) bsl = 0.5b1; (iii) a hózug szélvédett oldalon van.. 

 
 EC  

Osztrák 
 A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott 

bemutatott eljárással dolgozik a program ennél a szabványnál is, a következő 

módosítások/kiegészítések figyelembevételével: 

 A felszíni hóteher karakterisztikus értékét EC 1-3 NA (C.1) szerint 

automatikusan számolja a program a felhasználó által megadott zóna és 

tengerszint feletti magasság alapján. 

 Összekapcsolódó nyeregtetők alaki tényezőit EC 1-3 NA 9.2.3 alapján 

számolja a program. 

 Donga tetők alaki tényezőit EC 1-3 NA 9.2.4.3 alapján számolja a program. 

 A magasabb szerkezetek hatását érintő EC 1-3 NA 9.2.5.1-ben szereplő 

módosításokat figyelembe veszi a számító algoritmus. 

 A tető peremén túlnyúló hóteher hatását az EC 1-3 NA 10.2.2 alapján, az 

ajánlott l = 0.5 m feltételezésével számolja a program. 

 

 

SIA  

svájci 
 Amennyiben a felhasználó egyedi értéket nem ad meg, minden tényező 

esetében a szabványban javasolt értékkel számol a program.  

 A felszíni hóteher karakterisztikus értékét automatikusan számítja a program a 

felhasználó által megadott referencia magasság alapján. A referencia 

magasságot (tengerszint feletti magasság) a SIA261 Annex D alapján a 

felhasználónak kell meghatározni. 

 A tetőn mértékadó hóteher értékét SIA261 9. Egyenlete alapján számítja a 

program. 

 A tereptényező értéke a felhasználó által választott terepviszonyok függvénye. 

Az egyes terepviszonyokhoz tartozó Ce értékeket SIA261 5.2.4 alapján veszi 

fel a program. 

 A hőmérsékleti tényező értékét alapbeállításként 1.0-ra veszi fel a program. 

Ennek módosítása csak abban az esetben javasolt, ha a módosított érték 

helyességét független számítás igazolja. 
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 Tetőpanelek alaki tényezőit SIA261 5.3 és 2, 3 Ábrái segítségével veszi fel a 

program. Minden panelhez annak hajlása alapján egyedi μ tényezőt rendel. 

 A vápáknál használandó m2 tényezőket SIA261 3. Ábrájának második oszlopa 

alapján számítja a program. Ehhez a vápához csatlakozó tetőpanelek 

szélirányba eső hajlását használja fel. (Például: X irányú vízszintes vápában 

nincs felhalmzódás X irányú szél esetén, mert a csatlakozó teherpanelek X 

irányú hajlása 0°).Vápa nélküli tetők esetén SIA261 3. Ábrájának első oszlopa 

alapján számítja az alaki tényezőket a program.  

 A csökkentett hóteher intenzitást minden esetben a széltámadta oldalon 

feltételezi az algoritmus. 

 Dongatetők alaki tényezőit a SIA261 3. ábrájának 3. oszlopa alapján veszi fel 

a program. Javasolt legalább 20 sík panelre osztani a donga tetőt, így a 

program megfelelő pontossággal tudja közelíteni a szabvány által előírt 

tehereloszlást. 

 Magasabb szerkezetek és a tetőn található akadályok hatását az EC 1-3 5.3.6 

és 6.2 alapján veszi figyelembe a program felhasználva a SIA261 5.4.1 által a 

hó térfogatsúlyára javasolt értékeket.  

  

 Ez a hatás kizárólag a hófelhalmozódással számoló teheresetekben szerepel. A 

széliránnyal párhuzamos falak és akadályok esetén a program 

hófelhalmozódással nem számol. 

 A tető peremén túlnyúló hó hatását az EC 1-3 6.3 alapján veszi figyelembe a 

program. 

Használat A következő bekezdések az automatikus hóteher generálás menetét mutatják be 

 
 

 

Hóteher megadásakor első lépésként kattintsunk a teheresetek ikonra, és hozzunk 

létre egy hó tehercsoportot a hóteher ikonnal. Ekkor a program automatikusan 

létrehozza a hó tehercsoportot és amennyiben az alkalmazott szabvány ezt előírja 

(és a program kezeli), a rendkívüli hóteher csoportot is. A hóteher csoportban 

automatikusan létrejön egy hó típusú terhelési eset, mely helyett a hóteher 

paramétereinek megadása utána a program automatikusan generálja a megfelelő 

számú teheresetet. A felhalmozódás nélküli hóteher mellett a szél felhalmozó 

hatásából származó kedvezőtlen eseteket is kezeli a program. Szélirányként a 

globális X,Y valamit az ezekkel 45 fokos szöget bezáró irányokat vesszük fel. Az 

irányok jelölése a tehereset nevében is megjelenik.  

Lásd… 4.10.1 Teheresetek, tehercsoportok 

 A hóteher paramétereinek beállításához válasszuk ki valamelyik hó típusú teheresetet.  

Ebben az esetben a terhek fül alatt elérhető lesz a hóteher ikon. 

Amennyiben még nem hoztunk létre teherpanelt, adjuk meg a paneleket a 4.10.12 Teherpanel fejezetben leírtak 

szerint. 
  

 A hóteher paramétereinek beállításához kattintsunk a teher fülön található hóteher ikonra. 

A dialógusablakban jelöljük ki a terhelendő teherpaneleket, és a további paramétereket. A megadást követően a 

teherpaneleken megjelenik az számított hóteher. 
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Hóteher  
beállítások 
 
 

 

A hóterhet kétféle tetőtípusra adhatunk meg: 

 

Sík lapokból álló tető teherpaneljeinek kije-

lölése 

 

Donga alakú tető teherpaneljeinek kijelölése 

A teherparaméterek  a következők: 

Tengerszint feletti magasság A[m] 

A tengerszint feletti magasság befolyásolja a felszíni 

hóteher intenzitását. A megadott érték alapján a program 

automatikusan számolja a hóteher nagyságát. 

 

Szélhatás tényező Ce 

A kiválasztott listaelemtől függően (szeles, szokásos, 

védett vagy egyéb) állítja be a program a Ce paraméter 

értékét valamint a felszíni és rendkívüli hóterhek 

nagyságát. 

A szabványostól eltérő, egyedi Ce paraméter megadására 

is van lehetőség.  

A program első alkalommal figyelmeztet az eltérésre és 

a további számításokban az egyedi értéket használja. 

  

 Hőmérsékleti tényező Ct 

A hőmérsékleti tényező értéke csak abban az esetben térhet el 1,0-tól, ha ezt a tervező hőtechnikai számításokkal 

igazolni tudja. A program eltérő érték megadása esetén erre felhívja a figyelmet; a későbbi számításokhoz a 

megadott értéket fogja használni. 
  

 Rendkívüli hóteher tényezője Cesl 

Azokban az országokban, ahol a szabvány rendkívül teherintenzitást ír elő, a rendkívüli hóteher intenzitását a 

felszíni hóteher intenzitásának Cesl-lel való szorzásával kapjuk. A szabvány által javasolttól eltérő érték használata 

esetén a program figyelmeztet az eltérésre. 
  

 Zóna 

Azokban az országokban, ahol a hóteher értéke a földrajzi helynek is függvénye, az országot a vonatkozó 

nemzeti melléklet zónákra osztja fel. A kiválasztott zóna befolyásolja a hóteher intenzitását. 

 Fontossági tényező 

Az épület funkciójától függő fontossági tényező értékét lehet itt megadni, amennyiben az alkalmazott szabvány 

használ ilyen tényezőt. Szabványostól eltérő érték esetén a program figyelmezteti a felhasználót. 

 Hóteher intenzitása 

A program a fenti paraméterek függvényében automatikusan számolja a felszíni hóteher és a rendkívüli hóteher 

intenzitását. Ezeket az értékeket felül lehet írni, ekkor a paraméterektől függetlenül a felhasználó által megadott 

intenzitással számol a későbbiekben a program. 

 A program lehetőséget ad a tetőn található attika, vagy más akadály; magasabb épület oldalfala, illetve a szabad 

peremen túllógó hó hatásának figyelembevételére. Állítsa be a választott hatáshoz tartozó paramétereket, majd a 

megfelelő ikonra kattintást követően jelölje ki az éleket. A kijelölt élekhez a megadott paramétereket rendeli a 

program. Ezáltal lehetőség van több különböző paraméterrel rendelkező peremtípus megadására. A nem kívánt 

peremek a törlés ikonra kattintva választhatóak ki és távolíthatóak el. 

 Amennyiben valamely tetőhöz attika vagy oldalfal csatlakozik, állítsa be az alábbi paramétereket, majd a 

megfelelő ikonra kattintva jelölje ki az éleket. A kijelölt élekhez a megadott paramétereket rendeli a program. 

Ezáltal lehetőség van több különböző paraméterrel rendelkező peremtípus megadására. A nem kívánt peremek a 

törlés ikonra kattintva választhatóak ki és távolíthatóak el. 
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Csatlakozó fal magassága hw [m] 

A tető mellett található fal magassága a tető szintjétől mérve 
 

A csatlakozó fal fölötti tető hajlásszöge α [°] 

A tető mellett található falhoz csatlakozó épület tetejének 

hajlásszöge 
, 

A magasabb épület szélessége b1 [m] 

A tető mellett található falhoz csatlakozó épület szélessége 

az oldalfalra merőleges irányban 
 

Attika magassága hp [m] 

A tető szélén futó attika, vagy a tető belső részén található 

kiálló rész magassága a tető szintjétől mérve 

  

 

 

Csatlakozó oldalfalak kijelölése 

Jelölje ki azokat a teherpanel éleket, amelyhez oldalfal csatlakozik! 

  

 

 

Attika kijelölése 

Jelölje ki azokat a teherpanel éleket, amelyhez attika, vagy kiálló rész csatlakozik! 

  

 

 

Túlnyúló hóval terhelt tetőperemek kijelölése 

Jelölje ki azokat a teherpanel éleket, amelyeket túlnyúló hó terhel! 

  

 
 

Törlés 

Jelölje ki azokat a teherpanel éleket, amelyekről törölni kívánja a beállított hatást! 
   

 

 

4.10.14. Szélteher – SWG modul 

Szabványok A szélterhet a program számos nemzet érvényben lévő szabványa alapján képes generálni.  

A következő listában ezek a szabványok szerepelnek. A szabványok mellett azok rövid neve és a programban 

használt ikonja is megtalálható. 

 

 
Eurocode 

(általános) 

EN 1991-1-4:2005 (EC 1-4) 

Eurocode 1 Action on Structures 

Part 1-4 General Actions – Wind Actions 

 

 
EC  

német 

EC 1991-1-4:2005 

DIN EN 1991-1-4/NA 2010 december 

 

 
NTC 

olasz 

EC 1991-1-4:2005 

UNI EN 1991-1-4/NA 2007 július 

 

 
EC 

holland 

EC 1991-1-4:2005 

NEN EN 1991-1-4/NB 2007 november 

 

 
EC 

magyar 

EC 1991-1-4:2005 

MSZ EN 1991-1-4/NA 2016. január 

 

 
EC  

román 

CR 1-1-4/2012 

conform with SR EN 1991-1-4 

 

 
EC  

cseh 

EC 1991-1-4:2005 

CSN EN 1991-1-4/NA 2013 július 

 

 
EC  

szlovák 

EC 1991-1-4:2005 

STN EN 1991-1-4/NA 2008 július 

 

 
EC  

belga 

EC 1991-1-4:2005 

NBN EN 1991-1-4/ANB 2010 december 
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EC 

lengyel 

EC 1991-1-4:2005 

PN EN 1991-1-4/NA 2008 október 

 

 
EC dán EC 1991-1-4:2005 

DS/EN 1991-1-4 DK NA 2015. július 

 

 
EC 

Osztrák 

EN 1991-1-4:2005 

ÖNORM B 1991-1-4 2013 május 

 

 

SIA svájci SIA261:2003 Einwirkungen auf Tragwerke 

SIA261/1:2003 Ergänzende Festlegungen 

Feltételezések 
Alkalmazási korlátok 

A programban használt algoritmus alkalmazhatóságát az alapjául szolgáló szabványos eljárás(ok) alkalmazási 

korlátai határozzák meg. A következő listában ezen korlátok szerepelnek az egyes szabványok esetére. 

 

 
Eurocode 

(általános) 
 az algoritmus kizárólag téglalap alaprajzú épületek esetén használható; épület alatt 

olyan szerkezetet értünk, melynél egy belső üres teret minden oldalról falak vesznek 

körül és tető fed be 

 a következő tetőtípusokat kezeli az algoritmus: sík, félnyereg, nyereg, kontyolt és donga 

 az épület magassága maximum 200 m lehet 

 az épület szélessége maximum 200 m lehet 

 a szélhatást a teljes teherviselő szerkezetre számítja a program, ezért a nyomási 

tényezők meghatározásakor feltételezi, hogy legalább 10m2-es a terhelt felület 

 feltételezzük, hogy a szélsúrlódás hatása elhanyagolható 

 feltételezzük, hogy a környező épületek és akadályok hatása elhanyagolható 

 a belső nyomások számításakor feltételezzük, hogy az épületnek nincs domináns oldala 

 a cscd szerkezeti tényező értékét 1.0-nak tételezzük fel (az ehhez kapcsolódó 

korlátozásokat az EC 1-4 6.2 (1) sorolja fel) 

 feltételezzük, hogy a jég és a hó szélteherre gyakorolt hatása elhanyagolható 

 

 
EC  

német 
 a számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott felsorolt 

korlátozások a következő módosítások/kiegészítések figyelembevételével ebben az 

esetben is érvényesek: 

 az épület magassága maximum 300 m lehet 

 az épület tengerszint feletti magassága maximum 1100 m lehet 

 

 
NTC  

olasz 
 a számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott felsorolt 

korlátozások a következő módosítások/kiegészítések figyelembevételével ebben az 

esetben is érvényesek: 

 az épület tengerszint feletti magassága maximum 1500 m lehet 

 

 
EC 

holland 
 a számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott felsorolt 

korlátozások ebben az esetben is érvényesek 

 

 
EC 

magyar 
 a számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott felsorolt 

korlátozások ebben az esetben is érvényesek 

 

 
EC  

román 
 a számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott felsorolt 

korlátozások a következő módosítások/kiegészítések figyelembevételével ebben az 

esetben is érvényesek: 

 az épület tengerszint feletti magassága maximum 100 m lehet (ennél magasabban, 

illetve Banat teljes területén található épületek esetén a szélsebesség alapértékét a 

felhasználónak kell megadni) 

 

 
EC  

cseh 
 a számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott felsorolt 

korlátozások ebben az esetben is érvényesek 

 

 
EC  

szlovák 
 a számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott felsorolt 

korlátozások ebben az esetben is érvényesek 

 

 
EC  

belga 
 a számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott felsorolt 

korlátozások ebben az esetben is érvényesek 

 

 
EC lengyel  a számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott felsorolt 

korlátozások ebben az esetben is érvényesek 

 

 
EC dán  a számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott felsorolt 

korlátozások ebben az esetben is érvényesek 

 

 

EC 

Osztrák 
 a számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott felsorolt 

korlátozások ebben az esetben is érvényesek 
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SIA  

svájci 
 az algoritmus kizárólag téglalap alaprajzú épületek esetén használható; épület alatt 

olyan szerkezetet értünk, melynél egy belső üres teret minden oldalról falak vesznek 

körül és tető fed be 

 az épület magassága maximum 200 m lehet 

 a szélterhet megadó nyomástényezőket az EC 1-4 alapján számítja a program; a 

következő tetőtípusokat kezeli az algoritmus: sík, félnyereg, nyereg, kontyolt és donga 

 a szélhatást a teljes teherviselő szerkezetre számítja a program, ezért a nyomási 

tényezők meghatározásakor feltételezi, hogy legalább 10m2-es a terhelt felület 

 feltételezzük, hogy a szélsúrlódás hatása elhanyagolható 

 a belső nyomás számításakor feltételezzük, hogy az épületnek nincs domináns oldala 

 feltételezzük, hogy a környező épületek és akadályok hatása elhanyagolható 

Számítás menete A következő listában a szélteher számításának menete szerepel a különböző szabványok esetére. 

 

 
Eurocode 

(általános) 
 Amennyiben a felhasználó egyedi értéket nem ad meg, minden tényező esetében a 

szabványban javasolt értékkel számol a program. Az általános Eurocode szabvány 

esetében a nemzeti mellékletekben szereplő ajánlásokat figyelmen kívül hagyjuk. 

 A szélsebesség alapértékét EC 1-4 4.2 (2)-ben szereplő 4.1 Egyenlet alapján számítja a 

program. 

 A terep érdességét EC 1-4 4.3.2 (1)-ben szereplő 4.4 Egyenlet alapján számítja a 

program. 

 A domborzat hatását a co domborzati tényezővel lehet figyelembe venni. A felhasználó 

által számított domborzati tényezőt a program a további számításokhoz figyelembe 

veszi, de magát a tényezőt nem számítja automatikusan. 

 Az átlagos szélsebességet EC 1-4 4.3.1 (1) 4.3 Egyenlet alapján számítja a program. 

 A szélörvény (turbulencia) intenzitását EC 1-4 4.4 (1) 4.7 Egyenlet alapján számítja a 

program. 

 A referenciamagasságot EC 1-4 7.2.2 (1) alapján számítja a program. 

 A torlónyomás csúcsértékét EC 1-4 4.5 (1) 4.8 Egyenlet alapján számítja a program. 

 Falak nyomástényezőit EC 1-4 7.2.2 (2) alapján veszi fel a program. A biztonság javára 

tett közelítésként a szél támadta és a szélárnyékos oldalon ható nyomások közötti szoros 

összefüggés hiányát nem vesszük figyelembe. 

 Tetők külső nyomási tényezőit EC 1-4 7.2.3 – 7.2.6 és 7.2.8 alapján veszi fel a program. 

 A belső nyomási tényezőket pontos számítás esetén az EC 1-4 7.13 ábra alapján a 

felhasználó által megadott μ értéknek megfelelően számítja a program. (m  EC 1-4 7.3 

alapján számítható) Amennyiben a felhasználó nem ad meg m értéket, EC 1-4 7.2.9 (6) 

NOTE 2 alapján két esetet vizsgál a program: cpi=+0.2 és cpi=-0.3 tényezők 

alkalmazásával. 

 A szél csavaró hatását EC 1-4 7.1.2 alapján veszi figyelembe a program. 

 Falakon túllógó tetők esetében a túllógó rész alsó felületére az EC 1-4 7.2.1 alapján a 

csatlakozó falak szélterhét alkalmazza a program. 

 

 
EC  

német 
 A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott bemutatott 

eljárással dolgozik a program ennél a szabványnál is, a következő 

módosítások/kiegészítések figyelembevételével: 

 A szélsebesség alapértékét EC 1-4 NA NA.A.1 alapján veszi fel a program. Az épület 

tengerszint feletti magassága az EC 1-4 NA A.2-nek megfelelően befolyásolja a 

szélsebességet. 

 Az átlagos szélsebességet és a szélörvény intenzitását az EC 1-4 NA NA.B.2 Táblázata 

alapján számítja a program. 

 A torlónyomás csúcsértékét az EC 1-4 NA NA.B.4.1 (4)-ben szereplő NA.B.11 

Egyenlet alapján számítja a program. 

 Falak nyomástényezőit az EC 1-4 NA NA.1 Táblázat alapján veszi fel a program. 

 Lapostetők nyomástényezőit az EC 1-4 NA 7.2.3-nak megfelelően módosítja a 

program. 
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NTC  

olasz 
 A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott bemutatott 

eljárással dolgozik a program ennél a szabványnál is, a következő 

módosítások/kiegészítések figyelembevételével: 

 A szélsebesség alapértékét az EC 1-4 NA N.A.1 Táblázatban szereplő paraméterek 

alapján, az ott szereplő eljárással számítja a program. 

 

 
EC 

holland 
 A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott bemutatott 

eljárással dolgozik a program ennél a szabványnál is, a következő 

módosítások/kiegészítések figyelembevételével: 

 A szélsebesség alapértékét az EC 1-4 NA NB.1 Táblázatban szereplő értékek és az 

NB.1 Ábrán szereplő zónák alapján veszi fel a program. 

 A terep érdességét az EC 1-4 NA 4.1 Táblázata és 4.5 Egyenlete alapján számítja a 

program. 

 Falak nyomástényezőit az EC 1-4 NA 7.1 Táblázata alapján veszi fel a program. A szél 

támadta és a szélárnyékos oldalon ható nyomások közti szoros összefüggés hiányát 

minden esetben figyelembe veszi a nyomásértékek csökkentésével. Ehhez az EC 1-4 

NA által javasolt 0.85-ös korrekciós tényezőt alkalmazza. 

 Tetők külső nyomási tényezőit az EC 1-4 NA 7.2, 7.3a, 7.3b, 7.4a, 7.4b és 7.5 

Táblázatai alapján veszi fel a program.  

 

 
EC 

magyar 
 A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott bemutatott 

eljárással dolgozik a program ennél a szabványnál is, a következő 

módosítások/kiegészítések figyelembevételével: 

 A szélsebesség alapértéke 23.6 m/s2 az EC 1-4 NA NA4.1 alapján. 

 Az iránytényezőre az EC 1-4 NA NA4.2-ben javasolt cdir = 1.00 értéket veszi 

figyelembe a program. 

 

 
EC  

román 
 A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott bemutatott 

eljárással dolgozik a program ennél a szabványnál is, a következő 

módosítások/kiegészítések figyelembevételével: 

 A szélsebesség alapértékét a CR 1-4 2.1 Ábrája és 2.2 Egyenlete alapján számítja a 

program. 

 A CR 1-4 3.2 és 3.1 Egyenletei alapján a program figyelembe veszi a felhasználó által 

megadott fontossági tényezőt a számításnál. 

 

 
EC  

cseh 
 A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott bemutatott 

eljárással dolgozik a program ennél a szabványnál is, a következő 

módosítások/kiegészítések figyelembevételével: 

 A szélsebesség alapértékét az EC 1-4 NA NA.4.1-ben található Csehországra vonatkozó 

széltérkép alapján veszi fel a program. 

 

 
EC  

szlovák 
 A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott bemutatott 

eljárással dolgozik a program ennél a szabványnál is, a következő 

módosítások/kiegészítések figyelembevételével: 

 A szélsebesség alapértékét az EC 1-4 NA NB1 táblázata alapján veszi fel a program.  

 Tetők nyomástényezőit az EC 1-4 NA 2.27 – 2.30-nak megfelelően módosítja a 

program. 

 

 
EC  

belga 
 A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott bemutatott 

eljárással dolgozik a program ennél a szabványnál is, a következő 

módosítások/kiegészítések figyelembevételével: 

 A szélsebesség alapértékét az EC 1-4 NA 4.3 Ábrán megadott Belgiumra vonatkozó 

széltérkép alapján veszi fel a program. 

 A cdir és cseason tényezőket a felhasználónak lehetősége van az EC 1-4 NA alapján 

módosítani, de a program mindkét tényező esetében alapbeállításként  1.0 értékkel 

számol. 

 A szélörvény intenzitásának számításához alkalmazott kl tényező értékét EC 1-4 NA 

4.4 alapján számítja a program. 
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EC lengyel  A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott bemutatott 

eljárással dolgozik a program ennél a szabványnál is, a következő 

módosítások/kiegészítések figyelembevételével: 

 A szélsebesség alapértékét az EC 1-4 NA NA.1 Táblázat alapján számítja a program. 

 Az EC 1-4 NA NA.2 Táblázatban javasolt cdir értékeket a felhasználónak lehetősége 

van figyelembe venni, de a program alapbeállításként 1.0 értékkel számol. 

 A terep érdességét az EC 1-4 NA NA.3 Táblázat alapján számítja a program. 

 

 
EC  

dán 
 A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott bemutatott 

eljárással dolgozik a program ennél a szabványnál is, a következő 

módosítások/kiegészítések figyelembevételével: 

 A szélsebesség alapértékét 24 m/s-ra veszi fel a program EC 1-4 NA 4.2 (1)P NOTE 2-

nek megfelelően. Ettől eltérő értékeket (például az Északi Tengerhez 25 km-nél 

közelebb fekvő területekre érvényes magasabb szélsebességet) a felhasználónak kell 

megadnia. 

 A cdir és cseason tényezőket a felhasználónak lehetősége van az EC 1-4 NA 4.2 (2)P 

alapján módosítani, de a program mindkét tényező esetében alapbeállításként  1.0 

értékkel számol. 

 Lapostetők I zónájában a nyomástényező értékét az EC 1-4 NA 7.2.3(4) alapján veszi 

fel a program. 

 

 

EC Osztrák  A számítás alapjául az általános Eurocode szabvány szolgál, ezért az ott bemutatott 

eljárással dolgozik a program ennél a szabványnál is, a következő 

módosítások/kiegészítések figyelembevételével: 

 A szél torlónyomásának alapértékét (qb) a felhasználónak kell megadni az EC 1-4 NA 

Annex A alapján. 

 A szél torlónyomásának csúcsértékét EC 1-4 NA 1. Táblázata alapján számítja a 

program. 

 Az EC 1-4 NA-ban szereplő, nyomástényezők számítására kidolgozott egyszerűsített 

eljárásokat a program nem használja. A nyomástényezőket minden esetben a pontosabb 

összetett eljárással számítja a program. 

 Falak nyomástényezőit az EC 1-4 NA 3a, 3b és 4 Táblázatok alapján számítja a 

program. 

 A tetőkön az EC 1-4 NA 9.2-nek megfelelően nem használ F és G zónákat a program, 

ha azok összterülete nem haladja meg a tető teljes területének 20 százalékát. 

 

 

SIA  

svájci 
 Amennyiben a felhasználó egyedi értéket nem ad meg, minden tényező esetében a 

szabványban javasolt értékkel számol a program. 

 A torlónyomás alapértékét a SIA261 Appendix E alapján a felhasználónak kell 

megadni. 

 A torlónyomás csúcsértékét a SIA261 6.2.1.1 11. Egyenlete alapján számítja a program. 

 A ch szélprofil tényezőt a SIA261 6.2.1.2 12. Egyenlete alapján számítja a program a 4. 

Táblázat paraméterei alapján a felhasználó által kiválasztott terepkategóriának 

megfelelően. 

 A külső és belső szélnyomást rendre a SIA261 6.2.2.1 13. és 14. Egyenlete alapján 

számítja a program. A vonatkozó nyomási tényezőket nem a SIA261 Appendix C, 

hanem az EC 1-4 7.2.3-7.2.6 és 7.2.8 részei alapján veszi fel a program. Ezzel a 

megoldással egy általánosabban alkalmazható algoritmus adódik, mely a svájci 

tervezési gyakorlattal is összhangban van. 

 A cred csökkentő tényező értékét minden esetben 1.0-nak tételezi fel a program. 

 A cd dinamikus tényező értékét minden esetben 1.0-nak tételezi fel a program. Az ehhez 

kapcsolódó korlátozásokat a SIA261 6.3.5 pontja ismerteti. 
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Használat A következő bekezdések az automatikus szélteher generálás menetét mutatják be 
  

 

 

Szélteher megadásakor első lépésként kattintsunk a teheresetek ikonra, és hozzunk 

létre egy szél tehercsoportot a szélteher ikonnal. A szélterhekhez tartozó 

tehercsoportban automatikusan létrejön egy ideiglenes tehereset. Ez csak a 

szélteher nevének megadására szolgál. A teherpanelek megadása és a szélteher 

paramétereinek definiálása után ezt a teheresetet automatikusan felülírja a 

program a szükséges teheresetekkel. A teheresetek nevének jelentését Lásd… 

4.10.1 Teheresetek, tehercsoportok fejezetben. 
 

 A szélteher paramétereinek beállításához válasszuk ki valamelyik szél típusú teheresetet. Ebben az esetben a 

terhek fül alatt elérhető lesz a szélteher paramétereit beállító ikon. 

Amennyiben még nem hoztunk létre teherpanelt, adjuk meg a falakat és a tetőt burkoló paneleket a 4.10.12 

Teherpanel fejezetben leírtak szerint. 
  

 

A szélteher paramétereinek beállításához kattintsunk a teher fülön található szélteher ikonra. 

A dialógusablakban jelöljük ki a terhelendő teherpaneleket, és adjuk meg a további paramétereket.  

A megadást követően a teherpaneleken megjelenik az alkalmazott szélteher. 

  

 

Szélteher beállítások 
 
 

 
 

 Tengerszint feletti magasság A [m] 

A tengerszint feletti magasság befolyásolhatja a szélsebesség alapértékét.  

Amennyiben az függ A-tól, megadott érték alapján a program automatikusan számolja a szélsebességet. 

Magyarországon a tengerszint feletti magasság nem befolyásolja a szélsebességet. 

Fontossági tényező 

Az épület funkciójától függő fontossági tényező értékét lehet itt megadni, amennyiben az alkalmazott szabvány 

használ ilyen tényezőt. Szabványostól eltérő érték esetén a program figyelmezteti a felhasználót. 

Zóna 

Azokban az országokban, ahol a szélteher értéke a földrajzi helynek is függvénye, az országot a vonatkozó 

nemzeti melléklet zónákra osztja fel. A kiválasztott zóna befolyásolja a szélsebesség alapértékét. 

Szélsebesség alapértéke vb0 [m/s] 

A fenti paraméterek függvényében a program automatikusan számítja a szélsebesség alapértékét. Ezt az értéket a 

felhasználó felülírhatja. Ebben az esetben a fenti paraméterektől függetlenül, a felülírt értékkel számolja a 

szélterhet a program. 

Évszak tényező cseason 

Ideiglenes szerkezetek esetén, amennyiben az alkalmazot szabvány erre lehetőséget ad, a szélhatás csökkenthető 

az évszaktényezővel. A tényező azt veszi figyelembe, hogy a szerkezet élettartama alatt az adott területen olyan 

időjárás jellemző, melynek során nem alakul ki a mértékadó szélhatás. Ennek megítélése a tervező felelőssége. 

Domborzati tényező co 

A domborzati tényező a szerkezet környezetében található domborzat szélterhekre gyakorolt hatását veszi 

figyelembe. A tényező meghatározásához az alkalmazott szabvány ad útmutatást. 
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A Beépítettségi kategória  

A lenyíló listából az alkalmazott szabvány által meghatározott beépítettségi kategóriák közül választhatunk. Ezek 

az épület környezetét jellemzik.  

 

  

 Amennyiben az épület környezete irányonként jelentősen eltérő 

beépítettséget mutat, az Irányokban eltérő kapcsoló aktiválása után a 

vizsgált négy szélirányhoz négy különböző kategória rendelhető.  

 
  

 Iránytényezők Az iránytényezők segítségével figyelembe vehető az adott területre jellemző mértékadó szélirány. 

Ebben az esetben a szélteher nagysága a mértékadó iránytól eltérő irányokban egy itt megadott csökkentő 

tényezővel módosítható, míg a mértékadó irányban növelő tényező alkalmazható. Alapbeállításként a program 

minden irányban 1,0-s szorzóval számol. Magyar Eurocode szabvány alkalmazása esetén az EC 1-4 magyar 

nemzeti mellékletének 2016-os módosításával összhangban cdir értékét 1,0-ra veszi fel a program! 

Az Egyedi iránytényezők kapcsoló aktív állása esetén adhatóak meg az egyes irányokra jellemző tényezők értékei.  
  

 Tetőgeometria megadása 

A  megfelelő ikon kiválasztásával az épület tetőszerkezetének jellemző geometriája adhatómeg, mely lehet: 

lapostető, félnyeregtető, nyeregtető, kontyolt tető, dongatető. 
  

 

 
Lapos-tető 

 

Félnyereg  
tető  

Nyereg- 
tető  

Kontyolt  
tető  

Donga-
tető 

  

 Lapostető peremtípusának (tetőperem) megadása 

Lapostető esetén a tető peremének kialakítása alapvetően befolyásolja a tetőre számított szélteher intenzitását. A 

négy különböző szabványos kialakítást és az ezekhez tartozó paraméterek (attika magasság, lekerítés sugara, 

levágás szöge) értékét itt lehet megadni. 
  

 Csavaróhatás 

Csavarásra érzékeny épületek esetén az Eurocode előírja, hogy az épületet vizsgálni kell kifejezetten csavaró 

hatású szélre is. A csavaróhatás figyelembevétele kapcsoló aktiválása esetén a program ezeket a széltehereseteket 

is automatikusan generálja. 
  

 Belső szélnyomás számítása 

A belső szélnyomás számítására kétféle módszert tartalmaz a program. A közelítő módszer kiválasztása esetén az 

Eurocode által javasolt mértékadó nyomás és szívás értékeit is elhelyezi a szerkezeten külön-külön 

teheresetekben. Amennyiben a felhasználó megadja a nyílások eloszlását jellemző μ tényező egyes szélirányokra 

vonatkozó értékét, akkor a program ez alapján számítja a belső nyomást. Lehetőség van μ értékét csak bizonyos 

irányokban definiálni; μ=0 esetén a program az adott irányban a közelítő módszerrel számol. 
  

 Egyedi terepszint megadása 

Alapbeállításként a program a terepszintet a kiválasztott teherpanelek legalsó pontja alapján (legkisebb Z 

koordinátának megfelelő magasságon) veszi fel. Az egyedi terepszint megadása lehetőséget ad a modell alsó 

pontjának terepszinthez viszonyított magasságának definiálására. Így megfelelő szélteher generálható akkor is, ha 

az épületnek csak egy része (például csak a tető) szerepel a modellben. 
  

 Teherpanelek kijelölése 

Az épület falait és tetejét leíró teherpaneleket a Falak és tetők teherpaneljeinek kijelölése gombra kattintva 

adhatjuk meg. Nem szükséges külön kijelölni a fal és tetőpaneleket, a program automatikusan meghatározza az 

egyes panelek helyzete alapján, hogy azok milyen szerepet szolgálnak a vizsgált épületben. 
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 Szélteher megjelenítése 

 Szélteher adatok 

 A szélteher automatikus generálása után a Táblázatkezelőben elérhető a létrehozott teheresetekhez kapcsolódó 

tényezők értéke. Ezek a Szélteher paraméterek és a Szél teheresetek paraméterei táblázatokban találhatóak meg. 

A Szélteher paraméterek táblázat a teheresettől független adatokat foglalja össze. Alapbeállításokkal generált 

szélterhek esetén a szélteher széliránytól is független, ezért minden irányban azonos paramétereket kapunk. 

Amennyiben a felhasználó iránytól függő terepviszonyokat, vagy iránytényezőket ad meg, a táblázat értékeiben 

az ezekből adódó eltérések meg fognak jelenni. 

A Szél teheresetek paraméterei minden teheresethez tartalmaz egy táblázatot. Ezek a táblázatok a teheresethez 

tartozó terhelési zónák szélterhének paramétereit foglalják össze. A zónák betűjele utáni szám arra utal, hogy több 

különböző tulajdonságokkal rendelkező azonos jelű zóna található a modellen. Magas, karcsú falak esetében az 1 

jelű zóna minden esetben az alsó, a 2 jelű pedig a felső részre vonatkozik. Félnyereg tetők estében a szabványban 

is szereplő módon értelmezhető a két F zóna, nyeregtetőknél pedig akkor szükséges az F-I zónákból egynél többet 

figyelembe venni, ha a tető hajlása a két oldalon nem egyenlő. Ekkor a zónák a hozzájuk tartozó hajlásszög 

alapján könnyen beazonosíthatóak. 

  
 

4.10.15. Folyadékteher 

 
 

 
  

 A kijelölt elemekre lineárisan változó folyadékteher adható meg.  

A lemez vagy héj elemekre ható teherértéket az elemek sarokpont-

jaiban számított intenzitással határozza meg a program.  

 
  

 Az egy lépésben megadott összes folyadékterhet a program logikailag egy teherként kezeli. Ezért ha egyszerre 

több elemre adunk meg folyadékterhet, akkor bármely elemen a teherkontúrra kattintva az összes egyszerre 

megadott teher kijelölésre kerül, így könnyen módosíthatjuk a terheket. 

 Ha egy korábban megadott tehernek csak egy részét kívánjuk módosítani, akkor az egyedi kijelölés helyett a 

parciális kijelöléssel keretezzük be azokat az elemeket, melyeken a terhet módosítani szeretnénk. 
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4.10.16. Önsúly 

 

A kijelölt elemek, tartományok önsúlyát a program a terület, vastagság és anyagsűrűség alapján mint megoszló 

terhet számítja, és ezt az aktuális teheresethez rendeli. 
  

 Jele világoskék G betű. 
  

 Amennyiben adtunk meg önsúly terhet, de nem minden elemhez, a program a lineáris számítás indításakor figyelmeztetést 
küld. 

  

4.10.17. Hosszváltozás 

 

Kijelölt rácsrudakra / rudakra megadott nagyságú dL [m] hosszváltozás (vagy gyártási hiba) írható elő. A pozitív 

dL hosszváltozás nyomóerőt ébreszt a csatlakozó csomópontokban. 

 Azonos hatású a 𝑑𝑇 = 𝑑𝐿/𝛼𝐿 hőmérsékleti teherrel. 

  

4.10.18. Feszítő-/nyomóerő 

 

A kijelölt rácsrudakra / rudakra megadott nagyságú és előjelű feszítőerő P [kN] adható meg. Pozitív P feszítőerő 

húzóerőt ébreszt a csatlakozó csomópontokban. 
  

 

 

Azonos hatású a 𝑑𝑇= = −𝑃/𝛼𝐸𝐴  hőmérsékleti teherrel. 

   

4.10.19. Hőmérsékletváltozás vonalelemen 

 

 
  

Rácsrúd A kijelölt rácsrudakra egyenletes hőmérsékletváltozás írható elő. 

 A következő paramétereket kell definiálni: 
  

 Treferencia  Referenciahőmérséklet (a feszültségmentes állapothoz tartozik) 

 T   Hőmérséklet (a vizsgálat idején) 
  

Rúd, borda A kijelölt rudakra/bordákra egyenletes vagy egyenlőtlen hőmérsékletváltozás adható meg.  

A szükséges paraméterek: 
  

 Treferencia:  referenciahőmérséklet, a feszültségmentes állapothoz tartozik 

T1:   a felső szál hőmérséklete a kiválasztott tengelyirányban 

T2:   az alsó szál hőmérséklete a kiválasztott tengelyirányban 
  

 𝑑𝑇= = 𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  a számítás során figyelembe vett egyenletes hőmérsékletváltozás. Pozitív 𝑑𝑇= a borda 

felmelegedését jelenti. 𝑑𝑇≠ = 𝑇1 − 𝑇2 a számítás során figyelembe vett egyenlőtlen hőmérsékletváltozás. 
  

 A súlypontnál a hőmérséklet (T): 

 lokális y irány esetén 𝑇 = 𝑇2 + (𝑇1 − 𝑇2)𝑦𝐺/𝐻𝑦 

 lokális z irány esetén 𝑇 = 𝑇2 + (𝑇1 − 𝑇2)𝑧𝐺/𝐻𝑧 

 ahol 𝑦𝐺 , 𝑧𝐺  a súlypont pozíciója a szelvényadatbázisnál, 𝐻𝑦, 𝐻𝑧 a keresztmetszeteknél leírtak szerint értelme-

zendő (a kmt. geometriáját magába foglaló téglalap bal alsó sarkához viszonyítva).  
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4.10.20. Hőmérsékletváltozás felületelemen 

 

 
  

 A kijelölt felületelemekre egyenletes vagy egyenlőtlen hőmérsékletváltozás írható elő. 

A szükséges paraméterek: 

 Treferencia:  referencia hőmérséklet, a feszültségmentes állapothoz tartozik 

T1:  a felület elem referenciapont felőli oldalán lévő hőmérséklet 

T2:  a referenciaponttal ellentétes oldalon lévő hőmérséklet 
  

 𝑑𝑇= a számítás során figyelembe vett egyenletes hőmérsékletváltozás a felület középsíkján. Pozitív 𝑑𝑇= a 

felületelem felmelegedését jelenti.  

𝑑𝑇= =
𝑇1 + 𝑇2
2

− 𝑇𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

  

 𝑑𝑇≠ a számítás során figyelembe vett egyenlőtlen hőmérsékletváltozás, 𝑑𝑇≠ = 𝑇1 − 𝑇2 

  

  

 

 
 Tárcsaelemeknél csak a 𝑑𝑇= , lemezelemeknél csak a 𝑑𝑇≠  van figyelembe véve.  

  

4.10.21. Támaszmozgás 

 
 

Csomóponti támaszelemre előírható támaszmozgás: 

e[m] eltolódás és φ[rad] elfordulás valamennyi meg-

támasztási irányban. Amennyiben a csomópont nem 

rendelkezik szabad elmozdulási lehetőséggel egy adott 

irányban (letiltott szabadságfok), a megfelelő támasz-

mozgás-komponensnek nem lesz hatása a szerkezetre.  

A támasz merevségének a (megtámasztott) szerkezet 

támaszirányú merevségénél legalább 3-4 nagyságrend-

del nagyobbnak kell lennie. A támaszmozgás a támasz 

irányába ható 𝑃𝑡á𝑚𝑎𝑠𝑧 = 𝐾𝑡á𝑚𝑎𝑠𝑧 ⋅ 𝑒𝑒𝑙𝑚𝑜𝑧𝑑 nagyságú 

erő által van figyelembe véve. 

 
  

T2 

T1 

referenciapont 
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 A pozitív előjeleket az ábra szemlélteti: 

 

  
  

4.10.22. Hatásábra 

 
 

 

 

 

 

 

A kijelölt rúd adott keresztmetszetéhez ex /ey /ez /x /y /z 

relatív keresztmetszeti elmozdulás adható meg. A teher 

hatására létrejövő elmozduláskomponens ábrák adják a rúd 

adott keresztmetszetének hatásábráit.  

Az e vagy  relatív elmozdulást +1.00 vagy -1.00-nek kell 

megadni. 

 
Hatásábraterhet csak olyan teheresetben adhatunk meg, melyet 

hatásábra teheresetként definiáltunk (Lásd még... 4.10.1 

Teheresetek, tehercsoportok) 

 
   

Rácsrúdelem A kijelölt rácsrudakra ex relatív keresztmetszeti elmozdulás adható meg. A teher 

hatására létrejövő elmozduláskomponens ábrák adják a rácsrúd hatásábráit. ex értékét 

+1.00 vagy -1.00-nek kell megadni. 

 
   

Rúdelem A kijelölt rúd adott keresztmetszetéhez ex /ey /ez / Θx / Θy / Θz relatív keresztmetszeti elmozdulás adható meg. A 

teher hatására létrejövő elmozduláskomponens ábrák adják a rúd adott keresztmetszetének hatásábráit. Az e vagy 

Θ relatív elmozdulást +1.00 vagy -1.00-n kell megadni. 
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4.10.23.  Földrengés-számítás – SE1 modul 

Válaszspektrum 
analízis 

 

Földrengésterhek meghatározása a válaszspektrum-analízis módszeré-

vel történik síkbeli és térbeli szerkezetekre. Az előzetesen kiszámított 

rezgésalakokból a program generálja az egyenértékű szeizmikus 

erőket, és ezeket mint statikus terheket működteti a szerkezeten, majd 

az így kiszámított, az egyes rezgésalakokhoz tartozó eredmények 

összegzéséből meghatározza a szeizmikus hatásból keletkező 

igénybevétel maximumokat. 
 

  

 Földrengésvizsgálat az alábbi szabványok szerint végezhető: 

 Eurocode 8 (EN 1998-1:2004) 
Svájci szabvány   (SIA261:2003) 
Német szabvány (DIN4149:2005-04) 
Olasz szabvány (OPCM 3274) 
Román szabvány (P 100-92) 
Magyar szabvány (MI-04.133-81) 

 Holland szabvány (NPR 9998) 

 
A program csak az itt leírt számításokat végzi el, minden más, a szabványok egyes részeiben előírt kiegészítő 

vizsgálatot a felhasználónak kell elvégeznie. A program lehetőséget biztosít a tömeg véletlenszerű külpontossá-

gából adódó többlet csavarónyomaték számítására, valamint a szerkezet egyes szintjei másodrendű hatásra való 

érzékenységének az ellenőrzésére.  
  

Terhek generálása, 
paraméterek 

megadása 

A szeizmikus hatásból keletkező terhek generálása és a válaszspektrum paraméterek beállítása az alábbiak szerint 

történik. 

 1. Kiszámítjuk a szerkezet első n rezgésalakját és sajátfrekvenciáját. 
Az egyes rezgésalakokhoz tartozó X, Y, Z irányú tömegrészesedési faktorokat a Táblázatkezelő Rezgésalakok 

tömegrészesedése c. táblázata tartalmazza. A táblázat csak akkor jelenik meg a fában, ha a Rezgés fülön állunk. 

 

 

 

 Az egyes szabványok megadják, hogy a teljes tömeg legalább mekkora hányadát kell képviselniük a figyelembe vett 
rezgésalakoknak.  

Pl. Eurocode 8 esetén ε ≥ 0.9, vagyis a tömegrészesedések összege legalább a teljes tömeg 90%-a kell legyen minden 
vizsgált irányban, és minden rezgésalakot figyelembe kell venni, amelynek tömegrészesedése valamely vizsgált irányban 
nagyobb mint 5%. 

 Amelyik lengésalaknál nem teljesült a beállított konvergencia, ott az értékek piros színnel jelennek meg. 

 Az egyes rezgésalakok ki- bekapcsolhatóak. A kikapcsolt rezgésalakokból a program nem generál földrengés-

terheket. Az Aktív oszlop valamelyik cellájára jobb gombbal kattintva a helyi menüből kiválasztható a 
Rezgésalakok ki/bekapcsolása.  
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 Ha a megjelenő ablakban a Küszöbértékek alatti 

rezgésalakok kikapcsolását választottuk, beállíthatjuk, hogy 

ezt minden rezgésszámítás után végezze el a program a 

beállított, εx, εY és εZ értékek alapján. 

 

   

 2. Létrehozunk egy földrengés típusú „teheresetet”. A földrengés „tehereset” létrehozásakor a program több teher-

esetet is generál az alábbiak szerint: 
 

 

 

 
 

 

 
a.) Ha a többlet csavaróhatás számítását nem kérjük: 

Az ’X’, ’Y’, ’Z’ végződésű teheresetek eredményei tartalmazzák majd az X, Y, illetve Z irányú szeizmikus 

hatásból számított igénybevétel- és elmozdulásértékek maximumát. 

 A ‘+’ és ‘–‘ végződésű teheresetek eredményei tartalmazzák majd az X, Y, Z irányú szeizmikus hatásokból 

összegzett igénybevétel- és elmozdulásértékek maximumát pozitív illetve negatív előjellel.  

 
b.) Ha többlet csavaróhatást is számítunk: 

Az ’Xa’, ’Xb’, ’Ya’, ’Yb’ végződésű teheresetek eredményei tartalmazzák majd az X illetve Y irányú 

szeizmikus hatásból és többlet csavaróhatásból számított igénybevétel- és elmozdulásértékek maximumát 

(’Xa’, ’Ya’ esetén a ‘+’, ’Xb’, ’Yb’ esetén pedig ’–’ külpontosságú). 

A ‘Z’ végződésű tehereset eredményei tartalmazzák majd az Z irányú szeizmikus hatásból számított 

igénybevétel- és elmozdulásértékek maximumát. 

Az ‘1+’ és ‘1-‘ végződésű teheresetek eredményei tartalmazzák majd az Xa, Ya, Z irányú szeizmikus 

hatásokból összegzett igénybevétel- és elmozdulásértékek maximumát + illetve – előjellel. 

A ‘2+’ és ‘2-‘ végződésű teheresetek eredményei tartalmazzák majd az Xa, Yb, Z irányú szeizmikus 

hatásokból összegzett igénybevétel- és elmozdulásértékek maximumát + illetve – előjellel. 

A ‘3+’ és ‘3-‘ végződésű teheresetek eredményei tartalmazzák majd az Xb, Ya, Z irányú szeizmikus 

hatásokból összegzett igénybevétel- és elmozdulásértékek maximumát + illetve – előjellel. 

A ‘4+’ és ‘4-‘ végződésű teheresetek eredményei tartalmazzák majd az Xb, Yb, Z irányú szeizmikus 

hatásokból összegzett igénybevétel- és elmozdulásértékek maximumát + illetve – előjellel. 

 Z irányú szeizmikus hatást csak akkor veszi figyelembe a program, ha függőleges irányhoz is definiáltunk válaszspektrumot.  

  

 
3. Földrengés paraméterek beállítása 

A megjelenő dialógus ablakban a tervezési spektrumot és a földrengés vizsgálathoz tartozó további 

paramétereket adhatjuk meg.  
  

 A dialógusablak, és a benne található paraméterek szabványonként eltérnek. Ezeket a későbbiekben részletezzük. 

 A dialógusablak lezárása után további teheresetek generálódnak. 

A 01X, 02X,... nX; 01Y, 02Y,... nY; 01Z, 02Z,... nZ végződésű teheresetek tartalmazzák az egyes 

rezgésalakokhoz tartozó szeizmikus erőket X, Y illetve Z irányú szeizmikus hatásból.  

A 01tX, 02tX,... ntX; 01tY, 02tY,... ntY végződésű teheresetek tartalmazzák az egyes rezgésalakokhoz tartozó 

többlet csavaróerőt X illetve Y irányú szeizmikus hatásból.  
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Földrengés-
igénybevételek 

szorzója 

Különféle méretezési eljárásokban az Eurocode lehetőséget ad rá, hogy a mértékadó igénybevétel 

meghatározásakor a földrengés igénybevételeket egy fse szorzóval megnövelve vegyük figyelembe. 

Erre a program a következő méretezési eljárásokban nyújt lehetőséget: 

6.5.1 Felületvasalás számítása – RC1 modul 

6.5.9.2 Vasbeton oszlop ellenőrzése Eurocode 2 szerint 

6.5.10.5 Gerenda tervezése Eurocode2 szerint 

6.5.11.2 Átszúródásvizsgálat Eurocode 2 szerint 

6.5.12 Alapozás tervezése MSz, EC7 szerint – RC4 modul 

6.6.2 Acélrúd ellenőrzése Eurocode 3 szerint – SD1 modul  

6.6.3 Homloklemezes csavarozott kapcsolat tervezése – SD2 modul 
  
 

4.10.23.1. Földrengés-számítás Eurocode 8 szerint 

 
Eurocode 8 
EN 1998-1:2004 

Tervezési spektrum Sd(T) lineáris analízishez. 

A program két tervezési spektrumot használ a vizsgálathoz. Egyet a vízszintes szeizmikus hatásokhoz, egyet 

pedig a függőleges szeizmikus hatáshoz. 

Két módon definiálhatjuk a tervezési spektrumokat: egyedi diagrammal, vagy az Eurocode 8 szerinti paraméteres 

formában EC8 EN 1998-1 (4.2.4.) 

 Paraméteres tervezési spektrum a vízszintes szeizmikus hatásokhoz: 
  

 𝑆𝑑[𝑚/𝑠
2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑻[𝒔] 
  

 0 ≤ 𝑇 < 𝑇𝐵 𝑆𝑑(𝑇) = 𝑎𝑔 ⋅ 𝑆 ⋅ [
2

3
+

𝑇

𝑇𝐵
(
2.5

𝑞
−
2

3
)] 

𝑇𝐵 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐶 𝑆𝑑(𝑇) = 𝑎𝑔 ⋅ 𝑆 ⋅ (
2.5

𝑞
) 

𝑇𝐶 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐷 𝑆𝑑(𝑇) = 𝑎𝑔 ⋅ 𝑆 ⋅ (
2.5

𝑞
) [

𝑇𝐶

𝑇
] ≥ 𝛽𝑎𝑔 

𝑇𝐷 ≤ 𝑇  𝑆𝑑(𝑇) = 𝑎𝑔 ⋅ 𝑆 ⋅ (
2.5

𝑞
) [

𝑇𝐶⋅𝑇𝐷

𝑇2
] ≥ 𝛽𝑎𝑔 

 Ahol,  

 
𝑎𝑔  : a tervezési alap gyorsulás 

𝛽  : alsó korlát faktor a vízszintes tervezési spektrumhoz (ajánlott érték 0,2) 

𝑞:  viselkedési tényező a vízszintes szeizmikus hatáshoz. A szerkezet típusától és anyagától függő tényező, mely 

kapcsolatot teremt a lineárisan rugalmas számítás és a szerkezet nemlineáris (rugalmas-plasztikus) viselkedése 

között.  

S, TB, TC, TD: EC8 EN 1998-1 (Táblázat 3.2., 3.3.) paraméterek a talaj és a spektrum típusától függenek: 

 1-es típusú spektrum 2-es típusú spektrum 

Talajtípus S TB [s] TC [s] TD [s] S TB [s] TC [s] TD [s] 

A 1,0 0,15 0,4 2,0 1,0 0,05 0,25 1,2 

B 1,2 0,15 0,5 2,0 1,35 0,05 0,25 1,2 

C 1,15 0,20 0,6 2,0 1,50 0,10 0,25 1,2 

D 1,35 0,20 0,8 2,0 1,80 0,10 0,30 1,2 

E 1,0 0,15 0,4 2,0 1,60 0,05 0,25 1,2 
 

 A fenti paraméterek a válaszspektrum definiálásakor megváltoztathatók. 

 Paraméteres tervezési spektrum a függőleges szeizmikus hatáshoz:   

EC8 EN 1998-1 (3.2.2.5.) 

A tervezési spektrum a függőleges hatáshoz a vízszintes hatáshoz tartozó parametrikus spektrumból származ-

tatjuk az alábbiak szerint. 

Az 𝑎𝑔 és 𝑞 értékeket az 𝑎𝑔𝑣  és 𝑞𝑣 értékekkel helyettesítjük. Az S, TB, TC, TD értékek pedig az alábbi táblázat 

szerintiek. 
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1-es típusú spektrum 

𝑎𝑔𝑣/𝑎𝑔 S TB [s] TC [s] TD [s] 

0,90 1,0 0,05 0,15 1,0 
2-es típusú spektrum 

𝑎𝑔𝑣/𝑎𝑔 S TB [s] TC [s] TD [s] 

0,45 1,0 0,05 0,15 1,0 
 

 𝑎𝑔𝑣 : a tervezési alap gyorsulás függőleges irányban  

𝑞𝑣 : viselkedési tényező a függőleges szeizmikus hatáshoz 
 

 

 
  

 Csavaróhatás  (opcionális) EC8 EN 1998-1  

(4.3.3.3.3.) 

A program meghatározza a tömegek véletlen 

külpontosságából adódó, függőleges tengely 

körüli többlet csavaróerőket minden szinthez, 

mindegyik rezgésalaknál. 

Az egyes szintek maximális méretei X illetve 

Y irányban.  

 

 
 

 
 

Többlet csavarónyomaték az X illetve Y irányú szeizmikus hatásból: 

𝑀𝑡𝑋𝑖 = 𝐹𝑋𝑖 ⋅ (±0.05𝐻𝑌𝑖) 
𝑀𝑡𝑌𝑖 = 𝐹𝑌𝑖 ⋅ (±0.05𝐻𝑋𝑖) 

ahol 𝐹𝑋𝑖 és 𝐹𝑌𝑖 a rezgésalakhoz tartozó vízszintes erő az i. szinten, az X vagy Y szeizmikus hatásból. A 

csavarónyomatékot mind pozitív mind negatív előjellel figyelembe veszi a program (azonos előjellel az összes 

szinten). 

  

  

 Generált szeizmikus erők 

𝑃𝑘𝑟 = 𝑆𝐷(𝑇𝑟)𝑚𝑘휂𝑘𝑟 

ahol  

휂𝑘𝑟: a tömegaránnyal redukált, rezgésalak ordinátákból képzett szorzó 

k  : szabadságfok indexe 

r   : rezgésalak indexe 

  

 A számítás menete 

A program a szeizmikus hatást három független irányban vizsgálja: 
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Globális X irányban (vízszintes) 

Globális Y irányban (vízszintes) 

Globális Z irányban (függőleges)   /opcionális/ 

 A szeizmikus hatást X és Y irányban egy időben működő, statisztikailag független hatásként kezeli a program. 

 Modális válaszok kombinációja egy szeizmikus hatás irányban 
EC8 EN 1998-1-2  (3.3.3.2.) 

Az igénybevétel és elmozdulás maximumok meghatározására két eljárás szerint történhet: 

 

1. Az SRSS eljárás  

 (Square Root of Sum of Squares): 
 

𝐸 = √∑𝐸𝑖
2

𝑖

 

  
 

2. A CQC eljárás  

 (Complete Quadratic Combination): 
 

𝐸 = √∑∑𝐸𝑖𝑟𝑖𝑗𝐸𝑗
𝑗𝑖

 

  
 

ahol E egy adott ponthoz tartozó igénybevétel vagy elmozdulás komponens.   
 

 Az egyes irányokhoz tartozó szeizmikus hatások kombinációja 

A program két eljárást alkalmaz az egyes irányokhoz tartozó szeizmikus hatások összetevőinek meghatározására. 

Az igénybevételek és elmozdulások maximális értéke (E) az egy időben fellépő X, Y, Z irányú szeizmikus 

hatásokból. 

 

1. Négyzetes átlagérték számítás: 
 𝐸 = √𝐸𝑋

2 + 𝐸𝑌
2 + 𝐸𝑍

2
 

 

2. „30%-os” kombináció számítás: 
 

𝐸 = max {

𝐸𝑋 ⊕0.3 ⋅ 𝐸𝑌⊕0.3 ⋅ 𝐸𝑍 
0.3 ⋅ 𝐸𝑋 ⊕𝐸𝑌⊕0.3 ⋅ 𝐸𝑍
0.3 ⋅ 𝐸𝑋 ⊕0.3 ⋅ 𝐸𝑌⊕𝐸𝑍

} 

 

ahol EX, EY, EZ az X, Y, ill. Z irányú független szeizmikus hatások maximális értékei. 
 

 
Elmozdulások számítása 

A nemlineáris viselkedést is figyelembe vevő elmozdulásokat az 𝐸𝑠 = 𝑞𝑑 ⋅ 𝐸 összefüggés alapján határozza meg 

a program, ahol 𝑞𝑑 a viselkedési tényező az elmozdulásokhoz, E a lineáris számításból adódó elmozdulás-

maximum. 
  

 Általában qd = q érték vehető fel. 

 Másodrendű hatás érzékenység vizsgálat  EC8 EN 1998-1 (4.4.2.2.) 

A földrengés vizsgálat végén a program megállapítja az egyes szintek másodrendű hatásra való érzékenységét, 

azaz kiszámolja minden szinthez a θ érzékenységi faktort X illetve Y irányú szeizmikus hatásból. 

  

 𝜽 =
𝑷𝒕𝒐𝒕 ⋅ 𝒅𝒓
𝑽𝒕𝒐𝒕 ⋅ 𝒉

   

ahol: 

𝑷𝒕𝒐𝒕 a teljes gravitációs teher a vizsgált szint felett 

𝒅𝒓 a szintek közti eltolódás, a szintek átlagos eltolódásának különb-

ségéből számolva, az X irányú vagy Y irányú szeizmikus hatásból 

𝑽𝒕𝒐𝒕 a teljes szeizmikus nyíróerő a vizsgált szint felett az X irányú 

vagy Y irányú szeizmikus hatásból 

h      a vizsgált szint magassága 

 

 A program a szintet jellemző magasságon a falak metszeteit meghatározva megállapítja a szint nyírási közép-

pontját, a vékonyfalú szelvényeknél használt módszerrel (S). A földrengés-vizsgálathoz használt rezgésalakok 

teheresetének terheit tömegekké alakítja, majd ez alapján meghatározza az egyes szintek tömegközéppontjait (G). 

Kiszámítja a szintek tömegét (M) és a súlyponton átmenő Z irányú tengelyre vonatkozó inerciáját (𝐼𝑚𝑧) is.  
  

 Az eredményeket a Táblázatkezelő Szintek földrengésérzékenysége c. táblázata tartalmazza. 
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Földrengés 
paraméterek 

megadása  
Eurocode 8 

  

 
 

                          
 

A dialógusablakban megadhatók a földrengési paraméterek, definiálhatók a válasz-spektrumok  és beállíthatók a 

kombinációs módok. 
  

Válaszspektrum 
szerkesztő 

 

A tervezési spektrum típusát Paraméteres alak-ról Egyedi-re átállítva, majd a Válaszspektrum szerkesztő ikonra 

kattintva az alábbi dialógusablak jelenik meg. Itt a válaszspektrum függvény pontonként megadható, ill. módo-
sítható. 

 

 
  

Viselkedési 
tényező 

Válasz- 
spektrum 
szerkesztő 

 Talajtípus 

Válasz- 
spektrum 

paraméterek 

Talajgyorsulás  
referencia 

értéke 

Épület 
fontossági 

tényező 
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Kombinációs módok 

 

 

 
 

  

 Modális válaszok kombinációjának beállítása 

Automatikus:  

Abban az esetben, ha 𝑇𝑗 𝑇𝑖⁄ < 0.9 egyenlőtlenség igaz az összes figyelembe vett rezgésalak periódusidőre (vagyis 

a rezgésalakok egymástól függetlennek tekinthetők), akkor a program az SRSS eljárást alkalmazza, egyébként a 

CQC eljárást. 
 

Szeizmikus hatás összetevőinek kombinációja 

A felhasználó választhat a négyzetes átlag érték számítás vagy a „30%-os” összegzési eljárás között. 

4.10.23.2. Földrengés-számítás svájci szabvány szerint 

 
Svájci szabvány  
SIA261:2003 

Tervezési spektrum Sd(T) lineáris analízishez. 

A program két tervezési spektrumot használ a vizsgálathoz. Egyet a vízszintes szeizmikus hatásokhoz, egyet 

pedig a függőleges szeizmikus hatáshoz. 

Két módon definiálhatjuk a tervezési spektrumokat: egyedi diagrammal vagy a SIA szerinti paraméteres 

formában  SIA 261:2003 (16.2.4.)  
  

 Paraméteres tervezési spektrum a vízszintes szeizmikus hatásokhoz: 

 𝑆𝑑[𝑚/𝑠
2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑻[𝒔] 
 

 0 ≤ 𝑇 < 𝑇𝐵 𝑆𝑑(𝑇) = 𝛾𝑓 ⋅ 𝑎𝑔𝑑 ⋅ 𝑆 ⋅ [0.67 + (
2.5

𝑞
− 0.67)

𝑇

𝑇𝐵
] 

𝑇𝐵 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐶 𝑆𝑑(𝑇) = 2.5 ⋅ 𝛾𝑓 ⋅ 𝑎𝑔𝑑 ⋅
𝑆

𝑞
 

𝑇𝐶 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐷 𝑆𝑑(𝑇) = 2.5 ⋅ 𝛾𝑓 ⋅ 𝑎𝑔𝑑 ⋅ 𝑆 ⋅ [
𝑇𝐶

𝑇⋅𝑞
] 

𝑇𝐷 ≤ 𝑇 𝑆𝑑(𝑇) = 2.5 ⋅ 𝛾𝑓 ⋅ 𝑎𝑔𝑑 ⋅ 𝑆 ⋅ [
𝑇𝐶⋅𝑇𝐷

𝑇2⋅𝑞
] ≥ 0.1 ⋅ 𝛾𝑓 ⋅ 𝑎𝑔𝑑 

ahol 

𝑎𝑔𝑑  : a vízszintes gyorsulás tervezési értéke 

𝛾𝑓    : az épület fontossági tényezője 

q   :  viselkedési tényező a vízszintes szeizmikus hatáshoz. A szerkezet típusától és anyagától függő tényező, 

mely kapcsolatot teremt a lineárisan rugalmas számítás és a szerkezet nemlineáris (rugalmas-plasztikus) 

viselkedése között.  

Az S, TB, TC, TD  paraméterek az altalaj osztálytól függenek (SIA 261:2003 (25. Táblázat )) 
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Talajtípus S TB [s] TC [s] TD [s] 

A 1,0 0,15 0,4 2,0 

B 1,2 0,15 0,5 2,0 

C 1,15 0,20 0,6 2,0 

D 1,35 0,20 0,8 2,0 

E 1,40 0,15 0,5 2,0 
 

 A tervezési spektrum nincs g szerint normalizálva. 

 Paraméteres tervezési spektrum a függőleges szeizmikus hatáshoz:   

SIA 261:2003 (16.2.4.) 

A tervezési spektrum a függőleges hatáshoz a vízszintes hatáshoz tartozó parametrikus spektrumból 

származtatjuk az alábbiak szerint. 

Az 𝑎𝑔𝑑 és 𝑞 értékeket az 𝑎𝑔𝑑𝑣 és 𝑞𝑣 értékekkel helyettesítjük. 

Ahol: 

𝑎𝑔𝑑𝑣 : a függőleges tervezési gyorsulás, (𝑎𝑔𝑑𝑣 = 0.7𝑎𝑔𝑑) 

𝑞𝑣    : viselkedési tényező a függőleges szeizmikus hatáshoz 
  

 Csavaróhatás (opcionális) SIA 261:2003  (16.5.3.4.) 

Generált szeizmikus erők 

A számítás menete 

Modális válaszok kombinációja egy szeizmikus hatás irányában 

Az egyes irányokhoz tartozó szeizmikus hatások kombinációja 

Elmozdulások számítása 

Másodrendű hatás érzékenység vizsgálat 

Lásd 4.10.23.1 Földrengés-számítás Eurocode 8 szerint 
  

Földrengés 
paraméterek 

megadása 

SIA 261:2003 

  
 
 
 

                                          

   
 

 A dialógusablakban adhatók meg a földrengési paraméterek, definiálhatók a válaszspektrumok, valamint be-

állíthatók a kombinációs módok. 

  
Válaszspektrum- 

szerkesztő 

 

A tervezési spektrum tipusát Paraméteres alak-ról Egyedi-re átállítva, majd a Válaszspektrum-szerkesztő ikonra 

kattintva a Válaszspektrum-szerkesztő dialógusablak jelenik meg. Itt a válaszspektrum függvény pontonként 

megadható, ill. módosítható. 

Lásd... 4.10.23.1 Földrengés-számítás Eurocode 8 szerint 
  

Kombinációs  
módok Lásd 4.10.23.1 Földrengés-számítás Eurocode 8 szerint 

  
 

4.10.23.3. Földrengés-számítás DIN szerint 

 
DIN  
4149:2005-04 
 

Tervezési spektrum Sd(T) lineáris analízishez. 
A program két tervezési spektrumot használ a vizsgálathoz. Egyet a vízszintes szeizmikus hatásokhoz, egyet 

pedig a függőleges szeizmikus hatáshoz. 

Két módon definiálhatjuk a tervezési spektrumokat: egyedi diagrammal, vagy  paraméteres formában a DIN 

4149:2005-04 (5.4.3) alapján.     

Épület 
fontossági 

tényező 

Válasz- 
spektrum 
szerkesztő 

Talajgyorsulás  
referencia 

értéke 

 Talajtípus 

Válasz- 
spektrum 

paraméterek 

Viselkedési 
tényező 
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 Paraméteres tervezési spektrum a vízszintes szeizmikus hatásokhoz: 
 

 𝑆𝑑[𝑚/𝑠
2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑻[𝒔] 
 

 0 ≤ 𝑇 < 𝑇𝐵 𝑆𝑑(𝑇) = 𝑎𝑔 ⋅ 𝛾𝐼 ⋅ 𝑆 ⋅ [1 +
𝑇

𝑇𝐵
(
𝛽0

𝑞
− 1)] 

𝑇𝐵 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐶 𝑆𝑑(𝑇) = 𝑎𝑔 ⋅ 𝛾𝐼 ⋅ 𝑆 ⋅ (
𝛽0

𝑞
) 

𝑇𝐶 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐷 𝑆𝑑(𝑇) = 𝑎𝑔 ⋅ 𝛾𝐼 ⋅ 𝑆 ⋅ (
𝛽0

𝑞
) [

𝑇𝐶

𝑇
] 

𝑇𝐷 ≤ 𝑇  𝑆𝑑(𝑇) = 𝑎𝑔 ⋅ 𝛾𝐼 ⋅ 𝑆 ⋅ (
𝛽0

𝑞
) [

𝑇𝐶⋅𝑇𝐷

𝑇2
] 

 ahol az S, TB, TC, TD: DIN 4149:2005-04 (4. táblázat) paraméterek a talaj és a spektrum típusától függenek. 

  

 Válasz-spektrum 

 
Talaj osztály 

S TB 

[s] 

TC 

[s] 

TD 

[s] 

 A-R 1,0 0,05 0,2 2,0 

 B-R 1,25 0,05 0,25 2,0 

 C-R 1,5 0,05 0,3 2,0 

 B-T 1,0 0,1 0,3 2,0 

 C-T 1,25 0,1 0,4 2,0 

 C-S 0,75 0,1 0,5 2,0 

 

 A fenti paraméterek a válaszspektrum definiálásakor megváltoztathatók. 

 𝑎𝑔 : alapgyorsulás karakterisztikus értéke 

𝛾𝑰      : épület fontossági tényező DIN 4149:2005-04 (3. táblázat) 

𝛽0  : spektrális gyorsulási faktor (ajánlott érték 2,5) 

q :  viselkedési tényező a vízszintes szeizmikus hatáshoz. A szerkezet típusától és anyagától függő tényező, 

mely kapcsolatot teremt a lineárisan rugalmas számítás és a szerkezet nemlineáris (rugalmas-plasztikus) 

viselkedése között.  
  

 Paraméteres tervezési spektrum a függőleges szeizmikus hatáshoz:   

DIN 4149:2005-04 (5. táblázat) 

A tervezési spektrum a függőleges hatáshoz a vízszintes hatáshoz tartozó parametrikus spektrumból 

származtatjuk az alábbiak szerint. 

Az 𝑎𝑔 és 𝑞 értékeket az 𝑎𝑔𝑣  és 𝑞𝑣 értékekkel helyettesítjük. Az 𝑆, 𝑇𝐵, 𝑇𝐶 , 𝑇𝐷 értékek pedig az alábbi táblázat 

szerintiek. 
  

 Válasz-spektrum  

 

Talaj osztály 
S TB 

[s] 

TC 

[s] 

TD 

[s] 

 

A-R 1,0 0,05 0,2 2,0 

B-R 1,25 0,05 0,2 2,0 

C-R 1,5 0,05 0,2 2,0 

B-T 1,0 0,1 0,2 2,0 

C-T 1,25 0,1 0,2 2,0 

C-S 0,75 0,1 0,2 2,0 
  

 𝑎𝑔𝑣 : a függőleges tervezési gyorsulás, (𝑎𝑔𝑣 = 0.7𝑎𝑔) 

𝑞𝑣    : viselkedési tényező a függőleges szeizmikus hatáshoz 
 

 Csavaróhatás (opcionális) DIN 4149:2005-04  (6.2.2.4.3) 

Generált szeizmikus erők 

A számítás menete 

Modális válaszok kombinációja egy szeizmikus hatás irányában 

Az egyes irányokhoz tartozó szeizmikus hatások kombinációja 

Elmozdulások számítása 

Másodrendű hatás érzékenység vizsgálat 

Lásd 4.10.23.1 Földrengés-számítás Eurocode 8 szerint 
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Földrengés 
paraméterek 

megadása  
DIN4149:2005-04 

  

 

 

 

                         

                          
 

A dialógusablakban megadhatók a földrengési paraméterek, definiálhatók a válasz-spektrumok  és beállíthatók a 

kombinációs módok. 
  

Válaszspektrum- 
szerkesztő 

 

A tervezési spektrum tipusát Paraméteres alak-ról Egyedi-re átállítva, majd a Válaszspektrum-szerkesztő ikonra 

kattintva a Válaszspektrum-szerkesztő dialógusablak jelenik meg. Itt a válaszspektrum függvény pontonként 

megadható, ill. módosítható. 

Lásd... 4.10.23.1 Földrengés-számítás Eurocode 8 szerint 
  

Kombinációs  
módok Lásd 4.10.23.1 Földrengés-számítás Eurocode 8 szerint 

  

4.10.23.4. Földrengés-számítás olasz szabvány szerint 

 

Olasz szabvány 
OPCM 3274 
 

Tervezési spektrum Sd(T) (lineáris analízishez) 

A program két tervezési spektrumot használ a vizsgálathoz. Egyet a vízszintes szeizmikus hatásokhoz, egyet 

pedig a függőleges szeizmikus hatáshoz. 

Két módon definiálhatjuk a tervezési spektrumokat: egyedi diagrammal vagy a szabvány szerinti paraméteres 

formában.  

 
Paraméteres tervezési spektrum a vízszintes szeizmikus hatásokhoz: 

 𝑆𝑑[𝑚/𝑠
2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑻[𝒔] 

 0 ≤ 𝑇 < 𝑇𝐵 𝑆𝑑(𝑇) = 𝑎𝑔 ⋅ 𝑆 ⋅ [1 +
𝑇

𝑇𝐵
(
2.5

𝑞
− 1)] 

𝑇𝐵 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐶 𝑆𝑑(𝑇) = 𝑎𝑔 ⋅ 𝑆 ⋅ (
2.5

𝑞
) 

𝑇𝐶 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐷 𝑆𝑑(𝑇) = 𝑎𝑔 ⋅ 𝑆 ⋅ (
2.5

𝑞
) [

𝑇𝐶

𝑇
] ≥ 0.20𝑎𝑔 

𝑇𝐷 ≤ 𝑇  𝑆𝑑(𝑇) = 𝑎𝑔 ⋅ 𝑆 ⋅ (
2.5

𝑞
) [

𝑇𝐶⋅𝑇𝐷

𝑇2
] ≥ 0.20𝑎𝑔 

ahol az S, TB, TC, TD paraméterek az altalaj osztálytól függő tényezők. 

 

Altalaj osztály S TB [s] TC [s] TD [s] 

A 1,0 0,15 0,40 2,0 

B,C,E 1,25 0,15 0,50 2,0 

D 1,35 0,20 0,80 2,0 
 

 

 𝑎𝑔  : az alap gyorsulás tervezési értéke 

𝑞 : viselkedési tényező a vízszintes szeizmikus hatáshoz. A szerkezet típusától és anyagától függő tényező, mely 

kapcsolatot teremt a lineárisan rugalmas számítás és a szerkezet nemlineáris (rugalmas-plasztikus) visel-

kedése között.  
 

Viselkedési 
tényező 

Válasz- 
spektrum 
szerkesztő 

 Talajtípus 

Válasz- 
spektrum 

paraméterek 

Talajgyorsulás  
referencia 

értéke 

Épület 
fontossági 

tényező 
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 Paraméteres tervezési spektrum a függőleges szeizmikus hatáshoz:   

0 ≤ 𝑇 < 𝑇𝐵 𝑆𝑣𝑑(𝑇) = 𝑎𝑔𝑣 ⋅ 𝑆 ⋅ [1 +
𝑇

𝑇𝐵
(
3.0

𝑞𝑣
− 1)] 

𝑇𝐵 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐶 𝑆𝑣𝑑(𝑇) = 𝑎𝑔𝑣 ⋅ 𝑆 ⋅ (
3.0

𝑞𝑣
) 

𝑇𝐶 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐷 𝑆𝑣𝑑(𝑇) = 𝑎𝑔𝑣 ⋅ 𝑆 ⋅ (
3.0

𝑞𝑣
) [

𝑇𝐶

𝑇
] 

𝑇𝐷 ≤ 𝑇  𝑆𝑣𝑑(𝑇) = 𝑎𝑔𝑣 ⋅ 𝑆 ⋅ (
3.0

𝑞𝑣
) [

𝑇𝐶⋅𝑇𝐷

𝑇2
] 

𝑎𝑔𝑣 = 0.9𝑎𝑔 , részletesebb vizsgálat hiányában 𝑞𝑣 = 1.5-re vehető fel minden szerkezethez és anyagtípushoz. 

 Csavaróhatás (opcionális) DIN 4149:2005-04  (6.2.2.4.3) 

Generált szeizmikus erők 

A számítás menete 

Modális válaszok kombinációja egy szeizmikus hatás irányában 

Az egyes irányokhoz tartozó szeizmikus hatások kombinációja 

Elmozdulások számítása 

Másodrendű hatás érzékenység vizsgálat 

Lásd 4.10.23.1 Földrengés-számítás Eurocode 8 szerint 

  
Földrengés 

paraméterek 
megadása  

Olasz szabvány 

 

 
 
 

 
 

 

A dialógusablakban adhatók meg a földrengési paraméterek, definiálhatók a válasz-spektrumok, valamint beállít-

hatók a kombinációs módok. 

 
Válaszspektrum- 

szerkesztő 

 

A tervezési spektrum tipusát Paraméteres alak-ról Egyedi-re átállítva, majd a Válaszspektrum-szerkesztő ikonra 

kattintva a Válaszspektrum-szerkesztő dialógusablak jelenik meg. Itt a válaszspektrum függvény pontonként 

megadható, ill. módosítható. 

Lásd... 4.10.23.1 Földrengés-számítás Eurocode 8 szerint 
  

Kombinációs  
módok 

Lásd 4.10.23.1 Földrengés-számítás Eurocode 8 szerint 

  

4.10.23.5. Földrengés-számítás magyar szabvány szerint 

Magyar szabvány 
(MI-04.133-81) 

Generált szeizmikus erők 

𝑆𝑖𝑘 = 𝑄𝑘 ⋅ 𝑘𝑔 ⋅ 𝑘𝑠 ⋅ 𝑘𝑡 ⋅ 𝛽𝑖 ⋅ ψ ⋅ 휂𝑖𝑘 

 ahol:  

𝑄𝑘  r-edik tömegpont súlya 

𝑘𝑔   a szeizmikus állandó 

𝑘𝑠   az építmény fontossági tényezője 

𝑘𝑡   az altaljtól és alapozástól függő tényező 

𝛽𝑖    a dinamikus tényező 

ψ   a csillapítási tényező  

휂𝑖𝑘  a tömegaránnyal redukált rezgésalak ordináta 

 

Tervezési 
gyorsulás 

Válasz- 
spektrum 

paraméterek 

Válasz- 
spektrum 
szerkesztő 

Talajtípus 
Viselkedési 

tényező 
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 Modális válaszok kombinációja egy szeizmikus hatás irányában 

 
𝐸 = √𝐸𝑗,𝑚𝑎𝑥

2 +∑0.5 ⋅ 𝐸𝑖
2   

𝑖

  (𝑖 ≠ 𝑗),  

ahol E egy adott ponthoz tartozó igénybevétel- vagy elmozduláskomponens. 

 
Ha két egymás utáni lengésalak periódus ideje közti különbség kisebb mint 10% (𝑻𝒋 / 𝑻𝒊  𝟎. 𝟗), akkor az elmozdulás ill. 

igénybevétel értékeiket összeadjuk  (𝑬𝒋,𝒋+𝟏 = |𝑬𝒋| + |𝑬𝒋+𝟏|) és mint önálló értéket használjuk a fenti képletben. 

 Az egyes irányokhoz tartozó szeizmikus hatások kombinációja 

Az igénybevételek és elmozdulások maximális értéke (E) az egy időben fellépő X, Y irányú szeizmikus hatá-

sokból: 𝐸 = √𝐸𝑋
2 + 𝐸𝑌

2, ahol 𝐸𝑋, 𝐸𝑌 az X és Y irányú független szeizmikus hatások maximális értékei. 
  

 
Az összegzett igénybevételek a négyzetre emelés következtében mindig pozitív előjelűek. A földrengés tehereset megnyi-
tásakor két tehereset generálódik, egy ‘+’ és egy ‘-‘ jelű. Az egyik teheresetben az összegzett igénybevétel értékek pozitív 
előjellel szerepelnek, a másik teheresetben negatív előjellel. Ezek a teheresetek felhasználhatók mind a teherkombinációk 
összeállításában, mind a mértékadó teherkombináció képzésben. 

  

4.10.24. Pushover terhek – SE2 modul 

 

A pushover terheket alapértelmezésben az Eurocode 8 (EN 1998-1:2004) előírásainak megfelelően határozza 

meg a program. A tehergeneráláshoz a modell csillapítatlan szabadrezgésének frekvenciáira és a hozzájuk 

tartozó rezgésalakokra van szükség, ezért a terhek csak akkor hozhatóak létre, ha korábban már futtattunk egy 

rezgésvizsgálatot. 

  
Pushover 
tehergenerálás lépései 

A következő leírás röviden ismerteti a pushover teheresetek létrehozásának és paramétereik beállításának 

módját, majd a nemlineáris statikai vizsgálat elvégzésének menetét. 

 

1. Sajátrezgésalakok és sajátfrekvenciák meghatározása 

Amennyiben statikus terheket is definiáltunk a modellre, fontos, hogy a rezgésvizsgálatot Terhek átalakítása 

tömegekké beállítással futtassuk. Ezzel a teherként megadott tömegeket is figyelembe tudjuk venni a 

rezgésalakok meghatározásakor és később a pushover terhek generálásánál is. A rezgésvizsgálat elvégzése után 

érdemes ellenőrizni a rezgésalakok tömegrészesedését. Ezek a Rezgés fül kiválasztása után a Táblázatkezelőben 

érhetőek el. 

  

 
 

 

 
 

 Bár nincsen a tömegrészesedés minimális értékére vonatkozó kritérium az Eurocode 8 szabványban, mivel a 

standard pushover vizsgálat olyan szerkezetek esetén ad kielégítő eredményt, melyek domináns rezgésalakkal 

rendelkeznek mindkét vízszintes irányban, ajánlott ellenőrizni a rezgésalakok tömegrészesedését. Az egyes 

alakokhoz tartozó értékeket a Rezgésalakok Tömegrészesedése táblázat (lásd a fenti ábrát) foglalja össze.  

Mivel a Földrengés teheresettől eltérő módon a pushover tehergeneráláshoz csak egy rezgésalakra van szükség, 

a tömegrészesedések összege ebben az esetben nem fontos. Ennek megfelelően felesleges nagy számú 

rezgésalakot meghatározni, ha a domináns alakok láthatóan az első néhány között vannak. 

  

 
 

2. Pushover teheresetek létrehozása 

A Tehercsoportok és teheresetek ablakban létrehozhatunk, átnevezhetünk és törölhetünk pushover tehereseteket. A 

program a Pushover tehereset gomb megnyomása után összesen négy teheresetet hoz létre. 
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 3. Pushover teher paramétereinek megadása 

A teheresetek létrehozása után a terhek paramétereit a Terhek fül Pushover-analízis gombjára kattintva adhatjuk 

meg. 
  

  
 

 

 

A tehergenerálás paramétereit az ablak felső, 

a szinteltolódások számításához szükséges 

szintmagasságokat az alsó részében adhatjuk 

meg. Itt a korábban megadott szintmagas-

ságok is megjelennek. 

Az ablak legfelső részén kikapcsolható a 

tehergenerálás egy-egy irányban. A teher-

generálás kikapcsolása egyik irányban két 

dimenziós modellek esetén hasznos funkció. 

Mindkét irányhoz külön hozzárendelhető a 

rezgésvizsgálat típusa és a hozzá tartozó 

tehereset. Ezután kiválasztható, hogy az 

egyenletes és/vagy a modális tehergenerálásra 

van-e szükség.  

 
  

 
Egyenletes erőeloszlás esetén a csomóponti erők nagysága kizárólag a csomóponthoz rendelt tömeg nagyságától 

függ, azzal arányosan kerül meghatározásra. Modális esetben emellett a rezgésalakokat is figyelembe veszi a 

program és a sajátvektor elemeivel súlyozott tömegértékek alapján határozza meg a csomóponti terheket. A 

létrehozott terhek hatásvonalai minden esetben egymással párhuzamosak, nagyságuk előjeles összege pedig 1 

kN. 

Modális erőeloszlás esetén a program lehetőséget ad arra, hogy a felhasználó válassza ki a tehergeneráláshoz 

használt rezgésalakot, ezzel felülbírálva az automatikusan kiválasztott domináns alakot. Fontos hangsúlyozni, 

hogy az Eurocode 8 a domináns alak használatát írja elő, ezért ennek megváltoztatását csak a témában jártas 

felhasználóknak javasoljuk.  

A legördülő listában az egyes rezgésalakok száma melletti zárójeles érték a rezgésalak adott irányban számított 

tömegrészesedése. 

A pushover terheket csak az ablak bezárása után hozza létre a program. Ezzel egy időben törli a felesleges 

tehereseteket is. 

A fentieken túl lehetőség van a véletlen külpontosságok és ebből eredő csavarónyomatékok figyelembevételére 

is. Ekkor megadható a külpontosság mértéke és a program automatikusan számítja szintenként a 

csavarónyomatékkal egyező helyettesítő erőrendszert. Az épületre ható terhek előjeles összege továbbra is 1 kN 

marad, azonban eredőjük már külpontos lesz, ezért csavarást is okoznak. 

  

 

 

4. Nemlineáris statikai számítás futtatása 

A pushover terhek definiálása után a pushover analízishez a Statika fülön található Nemlineáris statikai 

számítás futtatása szükséges. A megoldásvezérlést Pushover-re állítva a felhasználó megadhatja a paraméteres 

és a konstans tehereseteket. A paraméteres tehereset általában maga a pushover tehereset, de más teheresetek 

használatára is van lehetőség. A konstans tehereset legtöbbször a gravitációs terheket tartalmazza. Az ablak 

beállításainak részletes ismertetése az 5.1 Statika fejezetben található. 

Kontrollcsomópontnak a szerkezet legmagasabb szintjének egyik pontját szokás választani. Fontos, hogy a 

vizsgálat iránya egyezzen a paraméteres teheresetben szereplő erők irányával. A vizsgálat stabilitása 

nagymértékben javítható a növekmények számának növelésével. Ajánlott figyelembe venni a geometriai 

nemlinearitást a pushover analízis futtatásakor. A vizsgálat az OK gomb megnyomásával indítható. 

A kapacitásgörbéket és a származtatott eredményeket lásd 6.1.4 Pushover kapacitásgörbék fejezetben. 
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4.10.25. Globális imperfekciók 

 
 

 

 

 

 
  

 Globális imperferkciós tehereset kiválasztásakor a teher fülön aktívvá válik az imperfekció paramétereit meg-

adó ikon. A paraméterek beállítása után a szerkezeten megjelenik a globális imperfekció (nagyított léptékben). 

Az imperfekciós tehereseteket felhasználhatjuk teherkombinációkban, melyeket geometriai nemlineáris számí-

tással vizsgálunk. Ebben az esetben a program a szerkezet csomópontjait kimozdítja az imperfekció mértékével 

és a kimozdított szerkezeten működteti a kombinációban szereplő többi terhet. 

  
Paraméterek 
megadása 

Az imperfekció megadásához a következő paraméterek szükségesek: 

  

Ferdeség iránya Az imperfekció irányát adhatjuk meg, amely lehet 

 Globális X vagy Y irányú 

 Egyedi, ahol az irányt az X tengelyhez viszonyított α szöggel adjuk meg. 
  

Alapszint A szerkezetnek az a 𝑍0 magassága, ahonnan a ferdeség kezdődik.  

A megadásnál két lehetőség közül választhatunk: 

 automatikusan a modell legalsó pontja 

 egyedileg megadható Z0 magassági érték 
  

Szerkezet magassága A szerkezet magassága az alapszinttől. A megadásnál két lehetőség közül választhatunk: 

 automatikusan a modell legfelső pontja 

 egyedileg megadható h magassági érték 
  

Ferdeség 
 
 

A ferdeség mértékét a program a következő képlettel számolja:  

Φ = Φ0 ⋅ 𝛼ℎ ⋅ 𝛼𝑚, 
ahol az 𝛼ℎ csökkentő tényező 

𝛼ℎ =
2

√ℎ[𝑚]
; 2 3⁄ ≤ 𝛼ℎ ≤ 1 

az 𝛼𝑚 csökkentő tényező: 

𝛼𝑚 = √0.5 ⋅ (1 +
1

𝑚
), 

ahol m az egy szinten lévő, figyelembe vehető oszlopok száma. 
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4.10.26.  Feszítés – PS1 modul 

  
Utófeszítés 

Kijelölt rúd- vagy borda elemekbe feszítőkábeleket helyezhetünk el. A kábelek paramétereinek megadása és a 

feszítési folyamat lépéseinek kijelölése után a program meghatározza a lehorgonyzás utáni pillanatra vonatkozó 

feszültség-veszteségeket és helyettesítő terheket (név-T0 tehereset). 

A statikai számítás lefuttatása után a mértékadó eredményekből meghatározza a feszültségveszteség és a 

helyettesítő terhek hosszú távon beálló értékeit (név-TI tehereset). A feszítőkábelek pozíciójáról tetszőleges 

sűrűséggel kitűzési táblázat készíthető. 

  
Feszítőkábelek Az első fülön feszítőkábelek paramétereit és geometriáját adhatjuk meg. 
  

 

 
  

 A feszítőkábelek listája melletti függőleges eszköztár ikonjai: 
  

 

Új feszítőkábel létrehozása.  

A feszítőkábel geometriáját az alsó eszköztár első két ikonjának valamelyikével adhatjuk meg. 

 Geometriai transzformáció feszítőkábelekre 
  

 

 
  

 A baloldali fában kijelölt kábelekre eltolást illetve tükrözést írhatunk elő. A transzformáció mozgatásként és 

másolásként is működtethető. Másolás esetén a létrejövő új feszítőkábelek öröklik a kábelparamétereket. 

 A kijelölt feszítőkábel törlése. 
  

 A kijelölt feszítőkábel paraméterei a kábellista mellett jelennek meg.  Itt módosíthatjuk is az egyes paraméterek 

értékeit. 
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 Ep  a feszítőacél rugalmassági modulusa 
 Ap  a kábel keresztmetszeti területe 
 fpk  a feszítőacél szakítószilárdságának karakterisztikus értéke 
  a súrlódási tényező a kábel és a kábelcsatorna fala között 
 k  az egységnyi hosszra eső véletlen irányváltozási szög . A kivitelezés pontosságára utaló érték. 

Általában 0,005 < k < 0,01. 
 Rmin  a feszítőkábel minimális görbületi sugara. Ahol a kábel görbületi sugara ennél az értéknél kisebb, ott a 

kábel rajza piros színűvé válik. 
  

Relaxációs osztály A Relaxációs osztály a feszítőkábel relaxációs tulajdonságait tükrözi. Feszítőhuzalok és pászmák a 2., feszítőrudak 

a 3. relaxációs osztályba tartoznak. 

  

Injektálás Ha a kábelcsatornát injektáló anyaggal töltik ki, ezt az opciót be kell kapcsolni. 

  

 A feszítőkábel geometriájának megadásához a feszítőkábelek diagramja melletti függőleges eszköztár ikonjaira 

kell kattintani. A program a megadott alappontokon átmenő kábelek alakját a minimális görbület elérése 

érdekében harmadfokú spline-ok segítségével határozza meg. Minden alapponthoz megadható a görbe pontbeli 

érintőjének iránya egy α (felülnézeti) és egy β (oldalnézeti) szög beállításával. A szögértékek –180° és 180° közé 

esnek. Az alappontok elhelyezésekor e szögek alapértéke 0°, módosításra az alappontok táblázatában van mód. A 

már megadott alappontokat a kurzor azonosítja, egérrel megfoghatóak és áthelyezhetőek. 
  

 

Feszítőkábel alappontjainak megadása két dimenzióban. Alappontok a rajzra kattintással vagy a koordináta-ablak 

segítségével adhatók meg. Az utolsó alappontnál kettős kattintással vagy jobb egérgomb/Bezárás zárhatjuk le a 

görbét. A kábel keresztmetszeti pozícióját csak az első alappontnál kell megadni. A további alappontok az első 

alapponton átmenő lokális x-z síkban fognak elhelyezkedni.  
  

 Kábel megadásának menete két dimenzióban: 
  

 1. Jelöljük ki a keresztmetszet helyét, ahol a kábel alappontját meg akarjuk adni. 

2. A keresztmetszet rajzon helyezzük el a  kábelt a kívánt pozícióba. 

A keresztmetszet nézetben lehetőség van a kábelt egy előírt betonfedés betartásával a keresztmetszet 

aljára vagy tetejére elhelyezni: 

   

 
Kábel elhelyezése tetszőleges pontban 

 
 

 
Kábel elhelyezése a súlyponti tengelyre 

 
 

 
Kábel elhelyezése a keresztmetszet tetejére (betonfedéssel) 

  

 
Kábel elhelyezése a keresztmetszet aljára (betonfedéssel) 

 
3. Ezt követően a hosszmetszeti nézeten helyezhetjük el a kábel többi pontját 

  

 

Feszítőkábel alappontjainak megadása három dimenzióban. A kábel keresztmetszeti pozícióját minden alappont 

elhelyezésekor meg kell adnunk. Görbe lezárása csak a jobb egér gomb/Befejezéssel történhet. 

Kábel megadásának menete három dimenzióban: 
1. Jelöljük ki a keretsztmetszet helyét, ahol a kábel alappontját meg akarjuk adni. 

2. A keresztmetszet rajzon helyezzük el a  kábelt a kívánt pozícióba. 

Ezt követően az 1. és 2. lépést kell ismételni valamennyi alappont megadásához. 
  

 

Alappont hozzáadása. A kábel valamely pontjára kattintva az adott keresztmetszetben új alappontot helyez a 

kábelre. Több kábel esetén csak az aktív kábelre működik. 
  

 

Alappont törlése. A kábel valamely korábban megadott alappontjára kattintva az alappont törlődik.  

A második alappont törlésével a kábelhez rendelt geometria is törlődik. Több kábel esetén szintén csak az aktív 

kábelre működik. 
  

 

Alappont táblázat Az elhelyezett alappontok tulajdonságait az Alappontok táblázatában is módosíthatjuk. A táblázat melletti 

eszköztár a  következő funciókat tartalmazza: 
  

 

 
  

 

 új alappont hozzáadása  kábel adatainak másolása vágólapra 

 kijelölt sor (ok) törlése  kábel adatainak beillesztése vágólapról 
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Szervíz. A kábeldiagram ablak grid és kurzor beállításait lehet módosítani a Hosszmetszet és Keresztmetszet fülre 

kattintva. Lásd... 2.16.19 Szerviz/Grid&Kurzor 
  

Feszítési folyamat A második fülön az egyes kábelekhez rendelt feszítési műveleteket adhatjuk meg. 
  

 

 
  

 A lehetséges műveletek és paramétereik: 
  

 

Feszítés balról / jobbról / mindkét oldalról 
A feszítőerő a szakítószilárdság karakterisztikus 

értékének (fpk ) hányadaként. 
 

Visszaeresztés balról / jobbról / mindkét oldalról 

 

Lehorgonyzás bal / jobb / mindkét oldalon A feszítőkábel lehorgonyzáskor bekövetkező  

visszacsúszásának értéke mm-ben. 

 

Az utolsó művelet  törlése a listából. 

  

Beton A harmadik fülön a kijelölt rúd- és borda elemek beton anyagjellemzőit jeleníthetjük meg.   

Az cs(), a beton zsugorodásának végértéke megadható. 
  

Eredmények Ha minden kábelhez érvényes paramétereket, geometriát és feszítési folyamatot rendeltünk, a negyedik fülön 

diagram formájában megjelennek a program által számított eredmények.  Egy kábelt kijelölve megkapjuk a 

kábelben ható feszítőerő változását a kábel mentén (fp /fpk), illetve a feszítőkábelhez tartozó helyettesítő teher (F) 

értékét. Több kábel kijelölése esetén csak az eredő helyettesítő teher diagramja jelenik meg. 
  

 

 
  

 A feszítési folyamatban fellépő azonnali veszteségek: 

1. A kábel és a kábelcsatorna fala közti súrlódás miatt adódó 𝜎𝜇(𝑥) veszteséget a program a feszítési helytől a 

kábel mentén mért x távolságban a következő összefüggésből határozza meg: 

𝜎𝜇(𝑥) = 𝜎𝑚𝑎𝑥(1 − 𝑒
−𝜇(Θ+𝑘𝑥)), 

ahol 
 𝜎𝑚𝑎𝑥   a feszítőkábelben fellépő maximális feszültség 
 Θ a kábel íves szakaszaihoz tartozó középponti szögek abszolút értékeinek összege (radiánban) a feszítés 

helyétől a vizsgált keresztmetszetig 
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 2. A beton azonnali összenyomódásából származó kábelenkénti átlagos feszítőerő-veszteséget a program a 

következőképpen számítja: 

Δ𝑃𝑒𝑙 = 𝐴𝑝𝐸𝑝∑[
𝑗Δ𝜎𝑐
𝐸𝑐𝑚

], 

ahol 
 Δ𝜎𝑐 a megfeszített kábelekből származó, a kábelek hossza mentén átlagolt feszültség a keresztszelvények 

súlypontjának magasságában 
 𝑗 = (n–1) / 2n, ahol n a feszítési lépések száma 
 𝐸𝑐𝑚 a beton rugalmassági modulusának várható értéke 
  

 3. A lehorgonyzási veszteség a kábel lehorgonyzásnál történő visszacsúszásából adódik. 
  

 
Hosszú távú veszteségek: 

A program a beton zsugorodása és kúszása, illetve a feszítőkábel relaxációja miatt kialakuló, hosszú távú feszítő-

erő-veszteséget a következőképpen veszi figyelembe: 

Δ𝑃𝑐+𝑠+𝑟 = 𝐴𝑝Δ𝜎𝑐+𝑠+𝑟 = 𝐴𝑝

𝜖𝑐𝑠𝐸𝑝 + 0.8 ⋅ Δ𝜎𝑝𝑟 +
𝐸𝑝
𝐸𝑐𝑚

𝜑𝜎𝑐,𝑄𝑃

1 +
𝐸𝑝
𝐸𝑐𝑚

𝐴𝑝
𝐴𝑐
 (1 +

𝐴𝑐
𝐼𝑐
𝑧𝑐𝑝
2 )[1 + 0.8 ⋅ 𝜑]

, 

, 

ahol 
 Δ𝜎𝑐+𝑠+𝑟 a fenti három hatás következtében létrejött feszültségveszteség 
 𝐸𝑐𝑚 a beton rugalmassági modulusának árható értéke 
 Δ𝜎𝑝𝑟 a feszítőkábel relaxációja miatti hosszú távú feszültségcsökkenés 

2-es relaxációs osztály esetén: 

Δ𝜎𝑝𝑟 = 𝜎𝑚𝑎𝑥 ⋅ 0.6𝜌1000𝑒
9.1𝜇 ⋅ 5000.75(1−𝜇) ⋅ 10−5, 

3-as relaxációs osztály esetén: 

Δ𝜎𝑝𝑟 = 𝜎𝑚𝑎𝑥 ⋅ 1.98𝜌1000𝑒
8𝜇 ⋅ 5000.75(1−𝜇) ⋅ 10−5, 

ahol  𝜌1000 = 2.5% a 20°C-os középhőmérsékleten a feszítés után 1000 órával beálló relaxációs 

veszteség 
 𝜑 a beton kúszási tényező végértéke 
 𝜎𝑐,𝑄𝑃 a betonfeszültség a feszítőkábelek magasságában a kvázi-állandó terhek hatására 

 𝐴𝑝 a feszítőkábelek keresztmetszeti területe 

 𝐴𝑐 a betonkeresztmetszet területe 
 𝐼𝑐 a betonkeresztmetszet inerciája 
 𝑧𝑐𝑝 a betonkeresztmetszet súlypontjának és a feszítőkábelek súlypontjának távolsága 

  
Kitűzési táblázat Az utolsó fülön a megadott kábelekhez kitűzési táblázatot készíthetünk megadott lépésközzel és origó-eltolással, 

mely az így adódó keresztmetszeti pontokban tünteti fel a feszítőkábelek lokális y és z koordinátáit. A megadott 

alappontok a kitűzési táblázatban mindig szerepelnek. 
  

 

 
  

Fő eszköztár A fő eszköztáron két ikon található.  
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Diagram másolása 
Ctrl+C 

Az aktuális diagramot Windows metafájl formátumban a vágólapra (Clipboard) másolja. Ezután más 

alkalmazásba (pl. Word) közvetlenül beilleszthető. 

  

 

Nyomtatás 
Ctrl+P 

A feszítési adatok grafikus és táblázatos dokumentálását teszi lehetővé. Beállíthatjuk, mely kábelek mely adatait 

és milyen formában szeretnénk kinyomtatni. 

Megadható a rajz helyzete (álló vagy fekvő) és a nyomtatás léptéke is (Rajznyomtatás beállításai). 

  

 

 

 
  

 

 
Megadhatjuk azt is, hogy mely keresztmetszetekre kérjük  keresztmetszeti ábra nyomtatását. 

  

 

 
  
Menü A menün keresztül a következő funkciók érhetők el. 
  

Fájl 
 

 
 

 

Nyomtatás Lásd... Fő eszköztár / Nyomtatás 
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Szerkesztés 
 

 
 

 

Vissza/ Újra Az utoljára végrehajtott művelet visszavonása / A visszavont műveletet végrehajtása 

Diagram másolása 

 

Lásd... Fő eszköztár/ Diagram másolása 

 

Geometriai 
transzformációk 
feszítőkábelekre 

 

Lásd... Feszítőkábelek / Geometriai transzformációk feszítőkábelekre 

Kapcsolódó 
feszítőkábelek 

egyesítése 

Ha több olyan összefüggő rúd- / borda elemet jelöltünk ki, melyekhez már megadtunk feszítőkábeleket és ezek a 

feszítőkábelek végpontjukban találkoznak, kérhető ezeknek a feszítőkábeleknek az egyesítése. Egyetlen elemen 

belül is működik az összefűzés. 
  

Ablakok 
 

 
 

 

Koordináta-paletta A hossz- ill. keresztmetszeti ábrákon történő szerkesztést koordináta-paletta segíti. A megjelenítése ebben a 

menüpontban kapcsolható ki/be. 
Info paletta A diagramokon megjelenik egy, a diagram típusától függő információs ablak.  Ennek megjelenítése ebben a 

menüpontban kapcsolható ki/be. 

  

4.10.27. Mozgó terhek 

   
 

 

A mozgó terhek lehetővé teszik a szerkezetet érő, azonos intenzítású, de vándorló erőhatás modellezését. Ilyen 

lehet pl. a hídszerkezeten haladó járműteher vagy a darupályán mozgó daru által kifejtett terhelés. 

A mozgó teher definiálása előtt létre kell hozni egy mozgó teheresetet a Terhek fül Teheresetek és tehercsoportok 

ikonjára kattintva. Lásd... 4.10.1 Teheresetek, tehercsoportok. Az ikonok csak abban az esetben elérhetőek, ha 

egy mozgó típusú tehereset az aktív. A mozgó terhek definiálásakor a beállitott lépésszámnak megfelelően új 

teheresetek keletkeznek. Ezeket a tehereseteket a program automatikusan karbantartja, egyedileg nem 

törölhetőek, külön-külön más tehercsoportba nem sorolhatóak. Amennyiben a módosítás során egy mozgó teher 

lépésszámát növeljük, automatikusan új teheresetek keletkeznek. 

A lépésszám csökkentése esetén keletkező felesleges teheresetek csak a modell mentésekor törlődnek. 

A teher szimbólumoknál beállítható, hogy csak az aktuális fázist lássuk, vagy a teher többi mozgásfázisa is 

jelenjen meg szürkén. 

 A mozgó teher paraméterei és a teher által bejárt pálya táblázatos formában áttekinthetőek a Táblázatkezelőben, és 

a dokumentációba is beilleszthetőek. 
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4.10.27.1. Mozgó teher vonalelemeken 

 

  

   
  

 A vonalmenti mozgó teher tulajdonképpen egy megadott útvonalon N számú lépésben mozgó teherséma.  

 A teherséma állhat koncentrált vagy megoszló terhekből ill. ezek kombinációjából is. A tehersémát alkotó terhek-

nek külön megadható a típusa (lokális / globális) valamint az útvonal menti pozíciója, intenzítása és excentrici-

tása. Ezzel egyszerűen modellezhető egyidőben egy darupályánál a függőleges daruteher valamint a vízszintes 

oldallökő erő.  

A teher excentricitása mindig a terhelt elem lokális y irányával párhuzamos. Ha a haladás irányába nézve az 

excentricitás a bal oldalra esik, értéke negatív, ha a jobb oldalra esik, értéke pozitív. 

Terheket úgy adhatunk a tehersémához, hogy a plusz jel ikonra kattintunk, majd sorban megadjuk a táblázat-

mezők értékeit. A kijelölt sorok törlését a plusz jel alatti Törlés ikonra kattintva kezdeményezhetjük. 

 
Az elkészült  tehersémát névvel elmenthetjük és később visszatölthetjük. 

A teherséma megadása után ki kell jelölni azt az útvonalat, melyen a terhek mozogni fognak. Az útvonal rúd 

vagy borda elemekből álló összefüggő lánc. Az útvonalat alkotó elemek kijelölése után meg kell adni az útvonal 

kezdő és végpontját. Kezdő és végpont bármely, az útvonalon található csomópont lehet.  

Az útvonal megadó gomb melletti mezőben beállíthatjuk N értékét, tehát azt, hogy az útvonalon a terhet hány 

fázisban kell végigléptetni. 

A teherséma terheinek lokális z irányát mindig annak a rúdnak a lokális z iránya jelöli ki, amelyikre a teher esik. 

Az útvonal módosítása (pl. egy rúd megnyújtása vagy rövidítése, megtörése) esetén a kiosztás automatikusan 

módosul. 
  

 
Darupálya mód 

A program a terheket az útvonalon úgy osztja ki, hogy az útvonal kezdőpontjába az első fázis legkisebb 

koordinátájú, mig az útvonal végpontjába az utolsó fázis legnagyobb koordinátájú terhe kerül.  

  

  
Híd üzemmód 

A program a terheket az útvonalon úgy osztja ki, hogy az útvonal kezdőpontjába az első fázis legnagyobb 

koordinátájú, mig az útvonal végpontjába az utolsó fázis legkisebb koordinátájú terhe kerül. 

  

 

Egyirányú mozgatás: A teher a kezdőponttól a végpontba mozog N lépésben. 

  

 

Oda-vissza út: A teher a kezdőponttól a végpontba mozog, majd vissza a kezdőpontba, összesen 2N lépésben. 
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4.10.27.2. Mozgó teher tartományokon  

 

 

 
  

 Ennél az elsősorban járműterhek megadására alkalmas tehertípusnál a teherséma a tengelytávok meghatározta 

pozíciókon az ábra szerint párban elhelyezkedő, (koncentrált, vagy téglalap alakú felületi) terhekből áll. u a jármű 

nyomtávja, a és b a téglalapok oldalai. A tengelyre eső F terhelés a két oldal között egyenlően oszlik meg. A 

tehersémák névvel elmenthetőek és visszatölthetőek.  

Terheket úgy adhatunk a tehersémához, hogy a plusz jel ikonra kattintunk, majd sorban megadjuk a táblázat-

mezők értékeit. A kijelölt sorok törlését a plusz jel alatti Törlés ikonra kattintva kezdeményezhetjük. A baloldali 

rádiógomboknak a teher jellegére és irányára vonatkozó beállításai a tehersémában szereplő valamennyi teherre 

érvényesek. 

 
A teherséma megadása után ki kell jelölni azt az útvonalat, melyen a terhek mozogni fognak: ebben az esetben 

egy tartományokon keresztülhaladó töröttvonalat kell rajzolnunk, melynek nem kell feltétlenül síkban maradnia. 

Az útvonal lyukakon vagy tartományok közti üres területeken is áthaladhat. Kezdő és végpontja értelemszerűen a 

töröttvonal kezdő és végpontja lesz. 

 
A terhekből mindig csak a ténylegesen a tartományokra eső rész kerül be az adott mozgásfázis teheresetébe.  

A tehersémában lévő terhek lokális z irányát mindig az a tartomány határozza meg, amelyikre ezek a terhek 

esnek. Eltérő síkban fekvő tartományok közös élén futó útvonal esetén csak a teher megadásakor bekapcsolt 

részletekhez tartozó tartományokat veszi figyelembe a program, a több lehetséges lokális z irányból a globális  

Z-vel legkisebb szöget bezárót választja.  

A tartományok geometriájának változása esetén a program újra kiosztja a terheket.  

Az útvonal megadó gomb melletti mezőben beállíthatjuk N értékét, tehát azt, hogy az útvonalon a terhet hány 

fázisban kell végigléptetni. 
  

 
Darupálya mód 

A program a terheket az útvonalon úgy osztja ki, hogy az útvonal kezdőpontjába az első fázis legkisebb 

koordinátájú, mig az útvonal végpontjába az utolsó fázis legnagyobb koordinátájú terhe kerül.  

  

  
Híd üzemmód 

A program a terheket az útvonalon úgy osztja ki, hogy az útvonal kezdőpontjába az első fázis legnagyobb 

koordinátájú, mig az útvonal végpontjába az utolsó fázis legkisebb koordinátájú terhe kerül.  

  

 

Egyirányú mozgatás: A teher a kezdőponttól a végpontba mozog N lépésben. 

  

 

Oda-vissza út: A teher a kezdőponttól a végpontba mozog, majd vissza a kezdőpontba, összesen 2N lépésben. 
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4.10.28. Dinamikus terhelések (Idő történet vizsgálathoz) – DYN modul 

 Dinamikai vizsgálatokhoz csomóponti dinamikus terheket valamint gyorsulás függvényeket adhatunk meg. A 

gyorsulás függvényeket földrengés vizsgálathoz is használhatjuk. Ebben az esetben szükséges beszereznünk a 

méretezendő földrengés idő-gyorsulás diagramját, amit a megtámasztási pontokon működtetve megvizsgálhatjuk 

a földrengésnek a  szerkezetre gyakorolt hatását. Ennek a vizsgálati módszernek előnye a válaszspektrum 

analízissel szemben, hogy pontosabb eredményt szolgáltat és nemlineáris tulajdonságokat (pl. csak nyomásra 

működő támaszok, csak húzásra működő rácsrudak) is képes figyelembe venni. Hátránya azonban, hogy más 

terhelési hatásokkal automatikusan nem kombinálható. 
  

Függvények megadása 
 
 

 
  

 Dinamikus terhek és gyorsulások megadásához függvényeket kell definiálnunk mely megadja az idő – 

teherintenzítás kapcsolatot. A függvényszerkesztőt a dinamikus teher megadó ablakokból érhetjük el.  

A függvények megadása táblázatosan, a táblázatkezelésnél ismertetett műveletekkel történik. Az értékpárok 

megadásakor a függvény grafikusan is megjelenik, melyet ki is nyomtathatunk. Ha a függvényt több modellben 

is szeretnénk használni, egy függvénykönyvtárba menthetjük mely minden modell esetén elérhető. Az egyes 

függvények a program könyvtára alatt létrehozott dfn könyvtárba kerülnek, különálló, dfn kiterjesztésű fájlok 

formájában. 

 A szerkesztőben lehetőségünk van a már korábban elmentett függvények ismételt szerkesztésére, és más néven 

mentésére is. 
  

 
 

 
  

 Táblázattal kapcsolatos funkciók: 
  

 
Új adatsor hozzáadása a táblázathoz. 

  

 
A kijelölt adatsorok törlése a táblázatból. 

  

 
A kijelölt cellák tartalmának vágólapra másolása. 

  

 
A vágólap tartalmának beillesztése a táblázatba. 

  

 
Képlet megadása. 

Az 𝑓(𝑡) teherfüggvényt képlettel is megadhatjuk. A képletben felhasználható ope-

rátorok és függvények jelenleg: +, –, * , /, (, ), sin, cos, tan, exp, ln, log10, log2, 

sinh, cosh, tanh, arcsin, arccos, arctan, arcsinh, arccosh, arctanh, int, round, frac, 

sqr, sqrt, abs, sgn, random. 

A random(t) függvény értéke egy t-től független 0 és 1 közötti véletlenszám.  

Egy Y tengely körüli forgó mozgást végző gép dinamikus teherfüggvényének X és 

Z komponenseit pl. az alábbi fügvényekkel állíthatjuk elő:  

𝑓𝑥(𝑡) = 𝑎 ⋅ cos(𝜔𝑡 + 𝜑) ;   𝑓𝑧(𝑡) = 𝑎 ⋅ sin(𝜔𝑡 + 𝜑) 

 

 Mivel diszkrét pontokban megadott függvényt generálunk, meg kell adnunk a Δ𝑡 lépésközt és a teljes 𝑇𝑚𝑎𝑥   idő-

tartamot is. 
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 Az ábrával és dokumentálással kapcsolatos funkciók: 
  

 
Nyomtatás 

 
 

 
A rajz másolása a vágólapra 

 
 

 
Dokumentáció szerkesztése 

 
 

 
Az ábra felvétele a képtárba.  

  

 
Korábban lementett függvényt tölthetünk be a függvénykönyvtárból, ha a legördülő listából név alapján kivá-

lasztjuk.  
 

 

 
Az aktuális függvény nevének megváltoztatása. 

 
 

 

Az aktuális függvény mentése névvel. 

 
 

 
A teherfüggvények könyvtárából is kiválaszthatjuk a betölteni kívánt teherfüggvényt. 

 
  

 

 
  

 
A függvények minden esetben a t=0 időpontban kell kezdődjenek. Amennyiben a teher nem a 0 időpilla-
natban kezd hatni, akkor T kezdeti időpontig 0 függvényértékeket kell megadni. 

Csomóponti dinamikus 
erő 

 

 
  

Definiálás A teher megadásához jelöljük ki a csomópontokat, majd a megjelenő ablakban adjuk meg  a paramétereket. 

A teher minden komponenséhez megadhatunk teherintenzítást valamint egy idő – teherszorzó függvényt, mely a 

terhelés időbeni lefolyását jellemzi.   

Új függvény létrehozásához kattintsunk a függvénylista mellett található ikonra, vagy ha már egy létező 

függvényt szeretnénk alkalmazni, válasszunk a listából vagy függvénytárból. 

 
 A terhelés iránya a csomóponti erőkhöz hasonlóan lehet globális vagy referencia 

irányú. Lehetőség van a vizsgálat teljes ideje alatt konstans intenzitású terhelés 

figyelembevételére is. Ebben az esetben a függvényválasztó listában válassza a 

statikus teher elemet. 
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 Ha olyan pontra adunk meg dinamikus csomóponti terhet, amelyiken már volt ilyen teher, akkor a meglévő teher 
automatikusan felülíródik 

 A teher tényleges értéke egy adott időpillanatban a dialógusablakban beállított teherintenzítás valamint a kiválasztott 
függvény megfelelő időpillanatához tartozó intenzításszorzó szorzata lesz. 

  

 A dinamikus erő jele sárga dinamikus erő szimbólum 
   

Támasz 
gyorsulás 

  
 
 
 
 

Tetszőleges csomóponti támaszokra előír-

hatunk gyorsulásfüggvényeket.  

A függvények megadása és a gyorsulás-

függvények hozzárendelése a támaszokhoz a 

csomóponti gyorsulásoknál leírtakhoz hason-

ló módon történik.  

A gyorsulás egy adott időpillanatban az 

alábbi módon kerül meghatározásra: 

𝑎𝑖(𝑡) = 𝑎𝑖 ⋅ 𝑓(𝑡), 

mivel a gyorsulás értéke szorzódik az idő-

függő faktorral. 

 
  

 
Az előírt gyorsulás a támaszrugó talaj felőli végén jelenik meg, a megtámasztott csomópont gyorsulása ettől a 
támaszmerevségtől függő mértékben eltérhet. 

 
Ha olyan támaszra adunk meg gyorsulást, amelyiken már volt ilyen jellegű teher , akkor a meglévő teher automatikusan 
felülíródik. 

 
Ha egy csomóponra több támaszt is definiáltunk, a gyorsulás teher mindegyikre hatni fog. 

 A gyorsulás jele sárga gyorsulási teher szimbólum 
  

Csomóponti 
gyorsulás 

 
 

 

Tetszőleges csomópontokra előírhatunk 

gyorsulásfüggvényeket. Ezek megadása és 

hozzárendelésük a csomópontokhoz a 

csomóponti dinamikus erőknél leírtakhoz 

hasonló módon történik, csak ebben az 

esetben idő–gyorsulás függvényt kell meg-

adnunk.  

A gyorsulás egy adott időpillanatban az 

alábbi módon kerül meghatározásra: 

𝑎𝑖(𝑡) = 𝑎𝑖 ⋅ 𝑓(𝑡), 

mivel a gyorsulás értéke szorzódik az idő-

függő faktorral. 

 
  

 
Ha olyan pontra adunk meg gyorsulást, amelyiken már volt ilyen jellegű teher, akkor a meglévő teher automatikusan felül-
íródik 

 
Ha földrengés vizsgálathoz talaj gyorsulást szeretne megadni, akkor a támaszgyorsulás funkciót kell alkalmaznia. 

  

 A gyorsulás jele sárga gyorsulási teher szimbólum 
  

Módosítás, 
Törlés 

 

A módosítás és a törlés mindhárom esetben a csomóponti erőknél leírt módon történik. 
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4.10.29. Csomóponti tömegek 

 
 

 

Rezgés I/II vizsgálatokban az egyidejű teheresetben nem szereplő 

terhek tömege  (például szerkezetre rögzített tárgyak) mint 

csomópontokba koncentrált tömegek figyelembe vehetők.  

 

Rezgés II vizsgálatnál a csomóponti tömegek az egyidejű teher-

esetből számított tömegekkel együtt mint erők is megjelenhetnek 

a szerkezeten, befolyásolva a normálerők értékein keresztül a 

szerkezet rezgésviselkedését.  

  

 Dinamikai vizsgálatok esetén a megadott csomóponti tömegek és a csomópontokhoz rendelt gyorsulásértékek 

szorzatából dinamikus teher keletkezik, mely a szerkezetben elmozdulásokat, igénybevételeket okoz.  

 A kijelölt csomópontokra három globális iránykomponens szerint koncentrált tömeget adhatunk meg: MX, MY, 

MZ. Amennyiben a tömeg mindhárom irányban megegyezik, csak egy érték megadása szükséges (Ugyanaz a tömeg 

minden irányban kapcsoló). 
  

 A csomóponti tömegek sötétvörös kettős körrel jelennek meg a képernyőn. 
  

4.10.30. Módosítás 

Definiált terhek 
módosítása 
 

A már definiált terhek módosítása.  
 

A módosítás az alábbi lépésekben történhet: 

1. A [Shift] gomb lenyomva tartása mellett jelöljük ki a módosítandó terheket vagy azon elemeket, melyek 
terheit módosítani akarjuk. Kijelöléshez használhatjuk a kijelölőkeretet is, vagy a kijelölő-palettát. 

2. Kattintsunk a teher ikonjára. 

3. A módosítandó adat sorában lévő kapcsológombot kapcsoljuk be. 

4. Módosítsuk az adatot (adatokat). 

5. Az OK gombbal zárjuk le a dialógusablakot. 

 

 Gyors módosítás: a terhelt végeselemre kattintva rögtön megjelenik a tehernek megfelelő beállítóablak. Ha több 

végeselemet kijelölünk, és úgy kattintunk valamelyikre közülük, akkor több elem terheit egyszerre módosíthatjuk 

a fentiek szerint. Ha kijelöltünk ugyan végeselemeket, de egy nem kijelölt elemre kattintunk, akkor a kijelölés 

megszűnik, és a módosítás csak a kattintással kiválasztott elem terheire fog vonatkozni. Ha egy elemen több teher 

is van, a gyors módosítóablak csupán az egyik terhet kínálja fel. Rúdon elhelyezkedő több koncentrált és 

megoszló teher esetén automatikusan a kattintás helyéhez legközelebb eső terhet módosíthatjuk. 
  

 
A módosítás az adatmegadáshoz hasonló módon történik azzal a különbséggel, hogy itt lehetőség van a terhek csak 
egyetlen adatának módosítására is. A kijelölt elemeknek azon teheradatai, melyeket az ablakban nem módosítottunk, 
változatlanok maradnak. 

Ha kijelöléskor nem csak a módosítandó tehertípusnak megfelelő elemeket jelöltünk ki, akkor módosításkor azokat 
figyelmen kívül hagyja a program. 

  

4.10.31. Törlés 

[Del] Részletes leirását lásd...  3.2.8 Törlés 
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4.11. Háló 

 

 
  

 A Háló fülre kattintva a hálógenerálás vonalelemre illetve tartományra, az egyedi hálózatsűrítés és a 

végeselemalak-ellenőrzés funkciók érhetők el. 
  

4.11.1. Hálógenerálás 

 Hálógeneráláskor az összemetsződő és átfedő vonalak automatikus felismerése és összemetszése csökkenti a 

szerkesztéskor keletkező hibák számát. 

A többmagos processzorok támogatása jelentősen lerövidíti a hálógenerálás időigényét. 
  

4.11.1.1. Hálógenerálás vonalelemekre 

 

 

Íves és/vagy változó keresztmetszetű rúd- és bordaelemekhez számítás előtt egy kívánt sűrűségű poligont kell 

definiálni, mert a számítás egyenes tengelyű és konstans keresztmetszetű elemekkel dolgozik. Így a megoldás 

pontossága függ a felvett hálózat sűrűségétől. 
  

 A megadott háló – a tartományokhoz hasonlóan – bármikor megszüntethető illetve módosítható.  

Az elemhez rendelt terhek és tulajdonságok a háló törlésekor nem vesznek el. 

Hálót nem csak íves, hanem egyenes tengelyű elemekhez is rendelhetünk. Ez a lehetőség jól használható, ha a 

rúdszerkezetre nemlineáris vagy rezgésvizsgálatot kérünk, ahol a megfelelő pontosság biztosításához az elemeket 

több részre kell felbontani. 

  
Hálógenerálási 
paraméterek 
vonalelemekhez 

 
  

 A hálógenerálás az alábbi módokon lehetséges: 

 Maximális eltérés a körívtől 

A háló olyan sűrűségű lesz, hogy a húrmagasság a hálóvonal és az ív között ne haladja meg az itt megadott 

értéket. 

 Legnagyobb elemméret 

A háló vonalainak hossza ne haladja meg az itt megadott értéket. 

 N részre osztás 

A vonalelemet az itt megadott számú egyforma szakaszra osztja. 

 Szög szerint 

Egy hálóvonalhoz tartozó középponti szög nem haladja meg az itt megadott értéket. 
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4.11.1.2. Hálógenerálás tartományokra 

  
Hálógenerálási 
paraméterek 
tartományokhoz 
 

A kijelölt tartományokra a következő ablakban megadható átlagos 

oldalhosszúságú hálózatot generál a program a lyukak és 

valamennyi, a tartományok belsejébe eső csomópont és vonal 

figyelembevételével. Opcionálisan beállítható, hogy a program a 

hálógenerálásnál a terheket, illetve – a nyomatéki csúcsok 

megfelelő levágása érdekében – a födémhez csatlakozó oszlopokat 

is figyelembe vegye. 

 

  

Hálótípus 
 

A háló lehet tiszta háromszögháló, tiszta négyszögháló vagy vagy 

domináns négyszögháló. A domináns négyszöghálóban megjelen-

nek háromszög végeselemek is. 

 
 

Parametrikus 
négyszöghálózás 

Tiszta négyszögháló választása esetén amennyiben a tartomány 

kontúrpoligonja (a nyílásokat és belső éleket is beleértve) 

négyszögekre bontható, akkor a parametrikus négyszöghálózást 

alkalmazza, amely szebb hálót biztosít.  

 

   

 

  
 Négyszögháló Parametrikus négyszögháló 

 
   

Hálóméret  Az átlagos végeselem oldalhossz adható meg. A generálás során ennél kisebb és nagyobb elemek is 

kialakulhatnak. 

  

Háló terhekhez 
illesztése 

A kapcsolók segítségével beállítható, hogy mely típusú és azon belül milyen nagyságú terheket vegyen 

figyelembe a program. Pontszerű terhek alatt hálópontok, vonalmenti terheknél valamint felületi terhek kontúrján 

hálóvonalak generálódnak. 

  

Háló osztlopfejekhez 
illesztése 

A nyomatéki csúcsok megfelelő levágása érdekében oszlopfejekhez illeszteni és finomítani kell a hálót. Az opció 

bekapcsolása esetén a program ezt a háló generálásakor a födémhez csatlakozó oszlopok keresztmetszetének 

ismeretében automatikusan elvégzi. (A program oszlopnak tekint minden, a födémbe 45°-nál meredekebb 

szögben csatlakozó rúdelemet.) Ennek alkalmazása szükséges az eredményeknél a Nyomatéki csúcsok levágása 

oszlopok felett opcióhoz.  

Lásd… 6.1.10 Felületelem igénybevételei. 
  

A kontúr követésének 
módja 

Egyenletes elemméret alkalmazása 

A háló kialakítása során a tartomány kontúrok és a belső élek az átlagos végeselem oldalhossz alapján kerülnek 

felosztásra. Ennek megfelelően a háromszög elemek közel azonos méretűek lesznek.  

Elemméret rugalmas változtatása 

A tartomány alakjának figyelembevételével a program optimalizális hálózatot alakít ki.  

Azokon a helyeken, ahol megfelelő a felhasználó által megadott elmméret, azt alkalmazza, ahol pedig sűrűbb 

háló szükséges, ott automatikusan azt generálja. 
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Háló simítása A csúszkával a simítás alaposságát és közvetve a hálógenerálás sebességét szabályozhatjuk. A bal szélső állásban 

a háló minimális simítással, gyorsan generálható, míg a jobb szélső állásban valamivel lassabb, de többszörösen 

simított háló az eredmény. A simítás eredménye függ a tartomány geometriájától és az egyéb hálógenerálási 

paraméterektől, ezért a simítás növelése  nem minden esetben vezet jobb minőségű hálóhoz. 
  

 A Csak a háló nélküli tartományok behálózása kapcsoló hatására csak azokra a tartományokra készül háló, melyekre 

még nem volt generálva. 
  

 A Tartományok áthatásának számítása  kapcsoló hatására  automatikusan megtörténik a hálózandó tartományok 

metszésvonalának meghatározása. 
  

 A hálógenerálás előrehaladását egy külön kijelzőablak mutatja, ahol a folyamat a Megszakítás gombra kattintva 

leállítható. 
  

 Részben vagy egészben a tartomány belsejébe eső rúd végeselemek esetén a program csak a rúdelemek 

tartomány belsejébe eső végpontjait veszi figyelembe, a megfelelő vonalszakaszokat nem. 

Ha a tartomány belsejébe korábban megkeresett négyszög- vagy háromszögelemek esnek, ezeket a hálógenerálás 

változatlanul hagyja, de a generált hálózatba beépíti. 
  

 

 
   

 hálógenerálás előtt háromszög háló domináns négyszög háló 
  

 Ha egy tartományra már generáltunk hálót, a más átlagos oldalhosszal újraindított hálógenerálás az előzőleg generált 
hálózatot lecseréli. 

  

4.11.2.  Hálózatsűrítés 

  
  

 A funkció segítségével kívánt mértékben finomíthatjuk a végeselemes hálózat felosztását. A sűrítés során az új 

végeselemek öröklik az eredeti elemek jellemzőit (anyag, vastagság, referenciák,...), támaszviszonyait és terheit. 

Az alábbi sűrítési módok közül választhatunk: 
  

Egyenletes sűrítés 

 

 

  

 sűrítés előtt sűrítés után 
   

 Meg kell adni a finomított felosztás legnagyobb végeselem-oldal méretét (hosszát). A funkció olyan sűrű 

felosztást hoz létre, hogy bármely végeselem leghosszabb oldalának mérete is kisebb lesz a megadott 

határértéknél. 
  

Tartomány sűrítés 

 

A kijelölt végeselemek egyenletes besűrítése. 

 

 
 

   

 sűrítés előtt sűrítés után 
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A tartományba eső elemeket felosztja az alábbi módon: 
  

 

  

   

 négyszögelem háromszögelem 
  

Csomópont körüli 
sűrítés 

 

 
 

  

 sűrítés előtt sűrítés után 
  

 Ki kell jelölni azokat a pontokat, melyek körül sűrítést kérünk (pl.: pillérfejek, megtámasztások).  

Meg kell adni egy felosztási arányt. A funkció a kijelölt csomópontok körül a hálózatot oly módon alakítja ki, 

hogy a csomópontba kapcsolódó vonalakat a megadott arány szerint osztja ketté. Az arány értéke 0.2-0.8 között 

változtatható. 
  

Élmenti sűrítés 

 

  
   

 sűrítés előtt sűrítés után 
  

 Ki kell jelölni azokat a felületperemeket, amelyek mentén sűrítést kérünk  (pl.: élmenti megtámasztások, élmenti 

terhelések), majd meg kell adni egy felosztási arányt. 

A funkció a kijelölt élek körül a hálózatot oly módon alakítja ki, hogy az élekhez kapcsolódó vonalakat a 

megadott arány szerint osztja ketté. Az arány értéke 0.2-0.8 között változtatható. 

  

4.11.3. Végeselemalak ellenőrzés 

 

 

 A program ellenőrzi a végeselem legkisebb szögét (α). 

A végeselem alakja erősen torz,  amennyiben 

 – α  ≤  15° háromszög elem esetén  

 – α  ≤  30° négyszög elem esetén   
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Ez az oldal szándékosan üres. 
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5. Számítás 

 A program alkalmas lineáris és nemlineáris statikai, lineáris és nemlineáris dinamikai valamint első és másodren-

dű rezgés- és kihajlásvizsgálatok elvégzésére. Az AxisVM programrendszerben a szerkezetanalízis a végeselem-

módszeren alapszik. A végeselem-módszer részletes ismertetése az irodalomjegyzékben szereplő munkákban 

megtalálható. 

A programrendszer használatának feltétele a végeselem-módszer ide vonatkozó részeinek megfelelő szintű 

ismerete és alkalmazási tapasztalata. 

A számítások minden esetben az alábbi lépésekben hajtódnak végre: 
  

 

 
  

 1. Egyenletrendszer optimalizálása 

2. Adatok előkészítése a számításhoz 

3. A számítás végrehajtása (számítási módtól függően) 

4. Az eredmények feldolgozása megjelenítéshez 

 

A számítás során a műveletekről készülő napló az Üzenetek, a modell jellemző paraméterei pedig a Statisztika 

panel legördítésével jeleníthetők meg a képernyőn. Nemlineáris számítás esetén a követett csomópont mozgása a 

Nyomkövetés, míg a konvergencia alakulása az egyes növekményekben a Konvergencia panelen követhető. 

Rezgésszámításnál a sajátfrekvenciák értékét a Sajátfrekvenciák, a leglassabban konvergáló sajátfrekvencia 

relatív hibáját pedig a Konvergencia panel mutaja.  

 

Kihajlásvizsgálatnál a sajátértékek alakulása a Sajátértékek, a leglassabban konvergáló sajátérték konvergenciája 

pedig a Konvergencia panelen követhető. Dinamikai számításnál a követett csomópont mozgása az Időlépések 

panelen, míg a konvergencia a Konvergencia panelen jelenik meg. 
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A számítási idők és a megoldott egyenletrendszer adatai a későbbiekben az ikontábla információs ikonjánál is 

megtekinthetők. Lásd... 2.16.20 Információ/Számítási paraméterek 
  

Optimalizálás A program a kedvező számítási idő és helyfoglalás elérése érdekében csomópont sorrend optimalizálást végez. 

Legalább 1000 szabadságfok esetén első lépésben a modell alapján generált, geometriai információkkal 

kiegészített, háromdimenziós gráf felhasználásával az alszerkezet-módszer alkalmazásához kedvező módon 

partícionálja az egyenletrendszert. A tárolás sparse matrix formában történik. Az optimalizált egyenletrendszer 

jellemzői csak a folyamat végén jelennek meg a képernyőn. Ez az optimalizálási és tárolási mód adja a legkisebb 

egyenletrendszer méretet és a legrövidebb futásidőt, de a legnagyobb egyenletrendszer-blokknak be kell férnie a 

memóriába. Ha ez nem teljesül, akkor a program átvált az egyenletrendszer sávszélességének optimalizálására, 

melynek során először a fordított Cutchill-McKee eljárást, majd Akhras-Dhatt eljárását egy iterációs ciklusban 

alkalmazza. Az aktuális iterációs folyamat előrehaladása és a hozzá tartozó egyenletrendszer helyfoglalása a 

képernyőn megjelenik. A sávos formában tárolt egyenletrendszer megoldásához elegnedő, ha a két leghosszabb 

sor befér a memóriába. 

Az optimalizálás ideje, valamint a kiválasztott optimalizális sorrend az egyenletrendszer teljes méretének és 

számítógépben elérhető RAM mennyiségének is függvénye, ezért eltérő kiépítésű számítógépek esetén 

ugyanazon modellnél az optimalizális csomópont sorrend más lehet. 
  

 Az egyenletrendszer megoldása akkor a leghatékonyabb, ha a teljes egyenletrendszer befér a memóriába. Amennyiben a 
teljes egyenletrendszer már nem fér be, de az egyenletrendszer legnagyobb blokkja még betölthető a memóriába, akkor a 
megoldás megfelelő sebességű lehet. 

Amennyiben már a legnagyobb blokk sem tölthető be egyszerre, a feladat akkor is megoldható, de a jelentős mennyiségű 
lemezművelet miatt a megoldás igen lassú lehet. 

Előkészítés Az adatelőkészítés során a program először ellenőrzi a bemenő adatokat, erről a felhasználó probléma esetén 

tájékoztatást kap. A probléma jellegétől függően a számítás vagy leáll, vagy a felhasználó döntheti el, hogy 
folytatja vagy megszakítja a számítást.   

Számítás 

 

A végrehajtás során a program tájékoztat a számítás folyamatáról.  

A végeselem-modell minden csomópontjának lehet 6 elmozdulási szabadságfoka. Az elemi merevségi és 

tömegmátrixok összeépítése a csomóponti szabadságfokok figyelembevételével történik, így egyenletes hatásfok 
érhető el a síkbeli és a térbeli szerkezetek vizsgálatakor. 

Valamennyi számítás esetén a program a felállított lineáris szimmetrikus egyenletrendszert a módosított Cholesky 
módszerrel oldja meg. 

A megoldás hibája Az egyenletrendszer megoldási hibájának nagyságrendjét a program számítja (egy olyan tehereset megoldása 

alapján aminek a pontos megoldása ismert). Várhatóan a többi teheresetből számított elmozdulások hibája is 
hasonló nagysagrendű. 

A számítás után az információs ablakban mint E(EQ) jelenik meg.  

Ha ez az érték nagyobb, mint 0.00001, akkor a numerikus megoldás megbízhatósága kérdéses a rosszul 
kondicionált egyenletrendszer következtében.  

Feldolgozás Az eredmények feldolgozása során, a program a csomópontok eredeti sorrendjébe rendezi át az eredményeket, és 

előkészíti őket a grafikus megjelenítésre.   
  

 Az egyes számítási módokhoz megadandó paramétereket az alábbiakban tárgyaljuk. 
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5.1. Statika 

Lineáris statika 

 

 

Lineáris statika esetén a szerkezet erő-elmozdulás diagramja lineáris.  

A lineáris statika indítását követően a számítás azonnal elindul, és minden teheresetre megoldja a statikai 

feladatot. A geometriailag lineáris viselkedés feltételezi, hogy a szerkezet elmozdulásai a kis elmozdulások tarto-

mányában maradnak. Ugyanakkor korlátlanul lineárisan rugalmas (Hooke törvény) és izotrop vagy ortotrop 

anyagot feltételezünk. 
  

 Ezen nemlineáris elemek lineáris statikai számításban való használatára vonatkozóan lásd a kontakt- rugó- rács- támasz- és 
kapcsolati elemek leírását. 

 A számítás után a megoldás pontosságával kapcsolatos értékek az Info ablakban jelennek meg. 

E(P):  az erő konvergencia relatív hibája 

E(W):  a munka konvergencia relatív hibája 

E(ER):  az egyenletrendszer kondícionáltsága 

Az instabilitásra utaló értékeket a program piros színnel jelzi. 
 

 

 

 
 

 

Nemlineáris statika 

 

Nemlineáris statika esetén a szerkezet erő-elmozdulás diagramja nemlineáris. Ez lehet következménye nemlineáris 

anyagtulajdonságú elemek (kontakt- rugó- támasz- és kapcsolati elem) alkalmazásának, vagy a geometriai nem-

linearitás (rúd, rácsrúd, borda, héj) figyelembevételének.  A nemlineáris statika indítását követően a számítási 

paraméterek ablaka jelenik meg a képernyőn.  
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Megoldásvezérlés Itt adhatók meg a növekményes megoldást vezérlő paraméterek: 
  

 A fában kijelölhetjük, mely teheresetekre és/vagy kombinációkra kérjük a számítást. A program ezeket egymás 

után lefuttatja a beállított paraméterekkel. A számítás után az egyes számított esetekhez tartozó információkat egy 

listában megtekinthetjük. 
  

 

  
 

  

 

A nemlineáris vizsgálat kontroll paramétereinek (erő/elmozdulás) kiválasztása is ebben az ablakban történik az 

alábbiak szerint: 

  

Erő Erőkontroll esetén a növekmények tehernövekmények formájában kerülnek megállapításra. Ebben az esetben a 

növekmények során az egyparaméteres teherszorzóval figyelembe vett teher fog egyenletes lépésekben felkerülni 

a szerkezetre. Lehetőség van egy csomópont valamely szabadságfokának kiválasztására, amelynek elmozdulását a 

számítás során egy diagramon követhetjük. 
  

Elmozdulás Elmozduláskontroll esetén a növekmények elmozdulás-növekmények formájában kerülnek megállapításra. Ebben 

az esetben a növekmények során a kiválasztott csomópont kiválasztott szabadságfokának irányában fog a 

megadott elmozdulás egyenletes lépésekben felkerülni a szerkezetre. 
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Pushover A pushover kontroll opció valójában egy speciális elmozdulásvezérelt számítás, melyben a fokozatosan növelt 

paraméteres tehereset mellett lehetőség van egy konstans tehereset megadására is. Ez a konfiguráció a pushover 

vizsgálat futtatásakor a P- Δ hatás megfelelő modellezéséhez szükséges. 

A pushover kontroll kiválasztása után az ablak felső részén két legördülő menü jelenik meg, melyekből 

kiválasztható a kívánt paraméteres és konstans tehereset. A pushover terhek definiálását és a nemlineáris vizsgálat 

javasolt beállításait lásd 4.10.24 Pushover terhek – SE2 modul fejezetben. 
 

 

Vizsgált  
csomópont 

Elmozduláskontroll és pushover esetén ez a vezérelt csomópont. Mozgása a Nyomkövetés panelen követhető. 

 
 

Irány Elmozduláskontroll és pushover esetén ez a vezérelt szabadságfok. Mozgása a Nyomkövetés panelen követhető. 

 
 

Maximális elmozdulás A vizsgált csomópont vezérelt szabadságfokának maximális elmozdulása. 

 
 

Növekmények száma A növekmények számának megadására két lehetőség kínálkozik: 

1. A növekményes megoldás lépéseinek számát kell itt megadni. Alapértéke 10, de erősen nemlineáris 

viselkedésű szerkezeteknél szükség lehet több növekmény előírására, a numerikus konvergencia 

eléréséhez. 

2. Növekményfüggvény használatával megoldhatjuk,hogy a lineáris viselkedési szakaszon kevesebb, a 

nemlineáris szakaszon pedig több növekmény legyen a számítás során figyelembevéve. Ebben az 

esetben tehát a terhelés nem lineárisan nő minden egyes lépésben, hanem egy függvénnyel  mi 

előírhatjuk, hogy a tehernek hányad része legyen figyelembevéve az adott lépésben. 
 

 

 A növekményfüggvény csak monoton növekvő lehet. (terhelés csökkentésre nincs lehetőség) 

Konvergencia-
kritériumok 
 

A konvergenciavizsgálatok biztosítják a nemlineáris számítás eredményeinek megfelelő pontosságát, ezért 

nagyon kritikus a konvergenciafeltétel- tényezők megfelelő felvétele. Az iterációs folyamat során az iterációs el-

mozdulásnövekmény és a kiegyensúlyozatlan terhek vektorának (normájának) el kell tűnnie (nullához kell 

tartson). 
 

 

Iterációk  
maximális száma 

 

Ez az érték a nemlinearitási jelleg (mérték) és az alkalmazott megoldásvezérlő paraméterek függvényében 

választható meg. Alapértéke 20. Ha a kiválasztott konvergenciafeltételek még nem teljesültek a maximális 

iterációszám eléréséig, akkor nem kapunk vissza eredményt. 

Elmozdulás /  
Erő / Munka / 
Konvergencia 

feltételek 
 

Nemlinearis vizsgálat esetén többszörös konvergenciafeltételeket – elmozdulásban, erőben vagy munkában 

kifejezve – lehet alkalmazni (legkevesebb egyet a felsoroltak közül). 

Az esetek nagy részében a munkában kifejezett konvergenciafeltétel megfelelőnek bizonyul. Ugyanakkor 

előfordulhat, hogy az elmozdulásnövekményben jelentősnek mutatkozó hiba ellenére a kiegyensúlyozott teherben 

a hiba már elenyésző, vagy épp fordítva.  

A konvergenciafeltétel tényezői a következő alapértékekkel szerepelnek: elmozdulásban 0.001, erőben 0.001 és 

munkában 0.000001.  

A számítás után a konvergenciatényezők tényleges értékei (relatív hibák az iteráció végén) az Info ablakban 

jelennek meg.  

E(U):  az elmozdulás konvergencia relatív hibája 

E(P):  az erő konvergencia relatív hibája 

E(W): a munka konvergencia relatív hibája 
 

 

Húrmerevség 
használata 

A program a merevségi mátrix összeállításához a rúdvégi csuklók húrmerevségét használja az érintőmerevség 

helyett. Ez javítja a konvergenciát, de jelentősen lassítja számítást. Bekapcsolása csak akkor javasolt, ha a 

számítás a növekmények és az iterációk számának növelése után sem konvergál. 

 
 

Vasalás 
figyelembevétele 

Vasbeton lemezek számítása esetén lehetőségünk van az elsőrendű számítás alapján meghatározott vasmennyiség 

vagy a tényleges vasalás figyelembevételével elvégezni a számítást.  

A vasbeton lemez lehajlását és igénybevételeit a vasalt keresztmetszet alapján meghatározott nyomaték-görbület 

összefüggés alapján határozza meg a program. Az így kapott elmozdulások és igénybevételek a vasbeton lemezek 

pontos lehajlását, és az esetleges igénybevétel -átrendeződéseket is megadják (lásd részletesen … 6.5.6 Vasbeton 

lemez nemlineáris lehajlása). 

A Gauss-pontokban, az y és z lokális tengelyekhez tartozó görbületek és a középvonal megnyúlása alapján a szer-

kezetet alkotó beton és acélbetétek nemlineáris viselkedését figyelembe véve számítja a program az alakválto-

zásokkal kompatibilis igénybevételeket (lásd részletesen … 6.5.5 Vasbeton oszlop- és gerendaelemek nemlineáris 

vizsgálata). 

  



296  

 

  

Nemlinearitás Anyagok és végeselemek nemlinearitásának figyelembevétele   

Amennyiben a modell nemlineáris anyagú elemeket (rácsrúd, rúd, borda, tárcsa, lemez, héj) vagy egyéb 

anyagilag nemlineáris elemet (pl. csak húzásra működő rácsrúd, csak nyomásra működő támasz) 

tartalmaz, bekapcsolható, hogy a számítás során ez a tulajdonság is legyen figyelembevéve. Kikapcsolt 

esetben minden elem csak lineáris tulajdonságokkal lesz figyelembevéve. 

Geometriai nemlinearítás 

A geomeriai nemlinearitás figyelembevétele esetén a számítás során az elmozdult szerkezetre hatá-

rozzuk meg az egyensúlyt. Az elmozdulás mértéke szerint másodrendű, illetve harmadrendű számítás 

történik. 

Geometriai nemlinearitás figyelembevétele rácsrúd-, rúd-, borda-, héj-elemekre vonatkozik. 

Ha a modellben nem szerepelnek nemlineáris anyagú vagy egyéb anyagilag nemlineáris végeselemek 

(támasz, rácsrúd, kontakt, rugó), akkor ez a mező kijelölve jelenik meg. Ha szerepelnek, akkor a nem-

lineáris vizsgálatban csak ezen elemek nemlineáris hatása jelenik meg. Ilyenkor ennek az opciónak a 

kiválasztásával, a geometriai nemlinearitás is figyelembevehető rácsrúd-, rúd-, borda, héjelemekre.    
  

 A rudakat, bordákat legkevesebb négy részre kell felosztani közbenső csomópontok beiktatásával. 

  

Csak az utolsó 
növekmény  

tárolása 

Ha a nemlineáris számítást több teherlépcső beiktatásával végezzük,akkor a program meghatározza az összes 

teherlépcső (növekmény) elmozdulásait és igénybevételeit.  

A legtöbb esetben csak az utolsó teherlépcső (növekmény) eredményeire van szükség. Ilyenkor javasolt csak az 

utolsó növekmény tárolását kérni. 
  

 Amennyiben csak az utolsó növekmény eredményeit tároljuk, akkor a terhelési folyamat közbenső fázisaiban a szerkezet 
viselkedését nem tudjuk nyomon követni. 

A program egy Newton-Raphson típusú eljárást alkalmaz a nemlineáris növekmények iterációs megoldására. Az eljárás 
több változatban ismert, ezek az érintő merevségi mátrix aktualizálásában különböznek. 

   

 

 

Az AxisVM-ben n = 1, tehát az eljárásban a merevségek minden 

iterációban aktualizálva vannak. Ezt az eljárást hagyományos 
Newton-Raphson eljárásnak nevezik.  

  

 Az úgynevezett “snap-through” (átpattanási) jelenségeket az erőkontrollal nem lehet megfelelően követni (a 

lokálisan leszálló karakterisztika szakaszon a megoldás egyszerűen átugrik). Ezen esetekben az elmozdulás-

kontroll alkalmazása jelenti a megoldást.  
  

Erő-elmozdulás-
kontroll 

Az ábra egy erőkontroll vezérlésű növekményes megoldást mutat 

egy, az ábrán folytonos vonallal ábrázolt erő-elmozdulás karakte-

risztikájú szerkezet esetére, mely a P0 szinten hibajelzéshez vezet, 

mert ekkor a szerkezet korlátlan elmozdulásokat szenved.  

Jelen esetben egy elmozduláskontroll vezérlésű megoldással 

nehézségek nélkül vizsgálható a szerkezet. 

 
   

Nemlineáris anyagú 
végeselemek 

A nemlineáris anyagú rúd-, borda- és felületelemek mo-

dellezése a keresztmetszet mentén is diszkretizált, ún. réteges 

elemekkel történik. A keresztmetszet menti diszkretizálás 

lemezek és héjak esetén vastagság menti felosztást, míg 

rudak és bordák esetén hálózással felosztott keresztmetszetet 

jelent. A keresztmetszetben kialakuló feszültségeloszlás 

számítása a sík keresztmetszetek elve és a keresztmetszet-

elemekre külön-külön érvényes nemlineáris anyagtörvény 

alapján történik.  
 

középsík 

felületi réteg 

belső réteg 
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 A feszültségkomponensek a lineáris anyagú elemekkel 

azonos módon kérdezhetők le. Felületelemeknél az alsó, 

középső és felső síkban, rúd- és bordaelemek esetén pedig 

a feszültségpontokban és a keresztmetszet-kontúr mentén. 

A szélső szálban kialakuló feszültségek pontos számítása 

érdekében a rétegvastagság nem egyenletes. Lemezek és 

héjak esetén két vékony réteg fogja közre a tíz darab belső, 

vastagabb réteget. A vékony, határoló rétegek vastagsága 

tizede egy belső rétegének. A rudak és bordák kereszt-

metszeti hálója is tartalmaz egy vékony, felületi réteget, 

amelynek vastagsága szintén tizede a belső elemek oldal-

hosszának. A kontúron kialakuló feszültségeloszlást a 

program közvetlenül a felületi elemekről olvassa le. 

 
  

 Az alakváltozások, feszültségek és igénybevételek pontos értékét a program – a végeselem-módszerre általánosan 

jellemző eljárás szerint – a Gauss-pontokban határozza meg, és innen extrapolálja a csomóponti értékeket. Ez az 

eljárás a modell képlékeny állapotba került részeinek határán az eredmények jellegzetes, a folyáshatárhoz tartozó 

értéket meghaladó túllövését okozza. Az extrapolált értékek akkor lesznek pontosak, ha az elemen belüli változás 

kicsi a feszültség átlagértékéhez képest. 

  

 

  

 Az eredmények pontosításához a képlékeny állapotba került részek felosztásának sűrítése és a számítás újra-

futtatása szükséges. A finomítás által kapott pontosabb eredményeket figyelembe véve további sűrítések is szük-

ségessé válhatnak. Nemlineáris anyagú modellek esetén gyakori az ilyen jellegű modellezési iteráció. A háló 

sűrítésével az extrapolált eredmények túllövése jelentősen csökkenthető, de nem szüntethető meg teljesen. 

Rúdszerkezet esetén első lépésben elegendő lehet egy-egy rövid elem beszúrása a kialakuló képlékeny csuklók 

helyére. A rövid elem méretét az eredeti elem negyedére javasolt felvenni. 

  

 

 

 Modell és feszültségeloszlás 0,5m-es hálóval. A bekarikázott feszültségérték jelentősen túllépi a folyáshatárt: 257,86 MPa >> 235 MPa. 

 

 

 Rövid elem beszúrása a kialakuló képlékeny csukló helyére 

i j



x
iG jG

y

i j



x
iG jG

y
extrapolált érték 

nagy eltérés 

folyáshatár 

kis eltérés 
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 Modell és a feszültségeloszlás a rövid elem beszúrása után.  
A bekarikázott feszültségérték csak minimális mértékben haladja meg a folyáshatárt: 236,13 MPa = 1,0048 ∙ 235 MPa. 

 

 

 

 

 Feszültség a kontroll elmozdulás függvényében 

 

 

 

 

 Nyomaték a kontroll elmozdulás függvényében 

háló rövid elemmel 

0,5m-es háló 

folyáshatár 

háló rövid elemmel 

0,5m-es háló 

folyáshatár 
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5.2. Rezgés 

 

A rezgésvizsgálat során a program meghatározza a kért számú legkisebb szabad rezgési frekvenciát és a hozzá 

tartozó rezgésalakokat. A számítás egy általánosított sajátérték-feladat megoldása (ehhez a program egy altér-

iterációs eljárást használ). A program ellenőrzi, hogy ténylegesen a legkisebb sajátértékek lettek meghatározva.  

A szerkezet tömegmátrixa diagonális felépítésű, és csak eltolódási tömegkomponenseket tartalmaz. 
  

 A rezgésvizsgálat eljárása a szerkezetanalízisben előforduló pozitív valós sajátértékek meghatározására való. Közel zérus 
sajátértékek meghatározására nem alkalmas. 

  

 

 
 

 

Megoldás-vezérlés A fában kijelölhetjük, mely teheresetekre és/vagy kombinációkra kérjük a számítást. A program ezeket egymás 

után lefuttatja a beállított paraméterekkel. A számítás után az egyes számított esetekhez tartozó információkat 

egy listában megtekinthetjük. 
 

Itt adhatók meg a sajátérték feladat megoldását vezérlő paraméterek: 
  

Elsőrendű 
 rezgés 

A számítás nem veszi figyelembe az elemekben fellépő nyomó- húzó- erők hatását a szerkezet merevségére a 

rezgésalakok meghatározásakor. 
  

Másodrendű rezgés A számítás figyelembe veszi az elemekben fellépő nyomó-húzóerők hatását a szerkezet merevségére.  

A rezgésalakok meghatározásakor a húzóerők merevségnövelő, a nyomóerők merevség-csökkentő hatásúak. Ez a 

hatás befolyásolja a szerkezet rezgési viselkedését. Ennek megfelelően magát a rezgésvizsgálatot egy statikai 

vizsgálat előzi meg. 
  

Meghatározandó 
rezgésalakok száma 

Itt adható meg a kívánt rezgésalakok száma. Az alapérték 6. Maximálisan 99 alak kérhető. Az itt megadott érték 

nem lehet nagyobb, mint a szerkezet tömegszabadságfokainak száma. 
  

Eset A figyelembe veendő terhelési vagy tömegesetet lehet itt kiválasztani (egyszerre egy esetet).  Elsőrendű és 

másodrendű rezgésvizsgálatok esetén a terhek tömegekké is konvertálódnak. Másodrendű esetben a statikai vizs-

gálatban meghatározott igénybevételeket is felhasználja a program. 
  

Terhek átalakítása 
tömegekké 

A kiválasztott tehereset  gravitációs jellegű terheit a számításhoz tömegekké alakítja. 

  

Csak tömegek 
figyelembevételével 

A számítás során csak a megadott tömegeket veszi figyelembe (egyik  teheresetből sem keletkezik tömeg). 

  

Figyelembe vett töme-
g-komponensek 

Beállítható, hogy a megadott tömegekből csak mely komponensek legyenek figyelembe véve. Használhatjuk 

csak a szükséges irányú rezgésalakok meghatározásához. 
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Tömegmátrix típusa 
 

Diagonális 

kisebb tömegmátrix, de a centrifugális inerciák elhanyagolásra kerülnek 

Konzisztens (csak indokolt esetben) 

teljes tömegmátrix és a centrifugélis inerciák is figyelembe vannak véve 
  

Diafragma A Födémek konvertálása diafragmává bekapcsolása esetén a program a födémeket alkotó végeselemeket a 

rezgésszámítás idejére diafragmával helyettesíti. Ezzel a beállítással a számítási idő csökkenthető, ha a térbeli 

modell csak  oszlopokat és födémeket tartalmaz. Amennyiben merevítő falak is vannak, a megoldandó 

egyenletek száma ugyan csökken, azonban az egyenletrendszer sávszélessége jelentősen növekedhet, ezért végül 

a számítási idő is megnőhet. 
  

Merevség-
csökkentés… 

Merevségcsökkentés paramétereinek beállítási lehetőségeit lásd  a 3.3.10 Merevségcsökkentés fejezetben. 

  

Konvergencia-
kritériumok 

A konvergenciavizsgálatok biztosítják a sajátérték-számítás eredményeinek megfelelő pontosságát, ezért nagyon 

kritikus a konvergencia- feltétel tényezőinek megfelelő felvétele. 

  

Iterációk maximális 
száma 

Az iterációk maximális száma a sajátértékek számának függvényében választható meg (nagyobb érték több 

sajátérték esetén). Alapértéke 20. Ha a kiválasztott konver-genciafeltételek még nem teljesültek a maximális 

iterációszám eléréséig, akkor nem kapunk vissza eredményt. 
  

Sajátérték 
konvergencia 

Ez a sajátértékek relatív konvergenciáját határozza meg. Az alapérték 1.0E-10. 

 
  

Sajátvektor 
konvergencia 

 

A sajátvektorok konvergenciájának referenciaértéket lehet megadni. A rezgésvizsgálatból származó sajátvektorok 

hibáját a program ezzel a referenciaértékkel hasonlítja össze. Ha a hiba nagyobb, mint a referenciaérték, akkor 

piros színnel jelenik meg az információs ablakban. 
  

 A program alapértelmezés szerint diagonális felépítésű tömegmátrixot használ. Ennek megfelelően a szerkezet 
tömegeloszlásának megfelelő pontosságú modellezéséhez szükséges a rudakon közbenső csomópontokat is felvenni, vala-
mint felületek esetén megfelelően finom (sűrű) végeselemhálózatot kell kialakítani. Általában kielégítő pontosság érhető 
el, ha minden rezgési félhullámhoz legkevesebb négy elemosztás tartozik (felületek esetén mindkét irányba). 

  

 

 
{𝐔}𝑇 ⋅ [𝐌] ⋅ {𝐔} = 1     A rezgésalakok tömeg szerint normalizáltak. 
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5.3. Dinamika 

 

 
  
Dinamika számítás 

 

Dinamikai számítás esetén a program meghatározza a megadott dinamikus terhelésekből adódó elmozdulásokat 

és igénybevételeket.  

A számítás történhet lineáris vagy nemlineáris tulajdonságok figyelembevételével. 
A dinamikus hatás lehet egy pontra helyezett dinamikus erő, vagy egy ponthoz rendelt támaszgyorsulás. 

 

 
  

Teheresetek Statikus tehereset vagy kombináció 

Kiválasztható az a tehereset vagy kombináció, melyet a teljes vizsgálat időtartama alatt a dinamikus 

terhek mellett statikus terhelésként figyelembe kíván venni. 

Amennyiben csak dinamikus hatással kíván számolni, válassza a „Nincs” beállítást. 
 

Dinamikus tehereset 

Kiválasztható a dinamikus terheléseket tartalmazó tehereset.  
  

Megoldásvezérlés Időnövekmény  

 A számítás ilyen idejű intervallumonként hajtódik végre. 
 

Teljes időtartam 

 A vizsgálat teljes időtartama. 

 

Követett csomópont 

             A számítás folyamán ezen csomópont kijelölt szabadságfokának a mozgása  diagramokon követhető. 
 

Rayleigh csillapítási állandók (a, b) 

 A csillapítási mátrix  meghatározása a csillapítási állandók felhasználásával az alábbi módon történik: 

𝐌 �̈� + 𝐂�̇� + 𝐊𝑢 = 𝑃(𝑡) 
𝐂 = 𝑎𝐌+ 𝑏𝐊 

Ha bekapcsoljuk a Terhek és tömegek figyelembevételét, akkor az M mátrixhoz hozzáadódik a terhekből és 

csomóponti tömegekből számított tömegek járuléka is. 

A vizsgálat a megadott időtartam alatt egyenletes lépésközzel történik a beállított növekmény szerint. 

Beállítható, hogy a vizsgálat egyenlő lépésközökkel fusson, vagy valamilyen megadott idő-növekmény-függvény 

szerint. Lementett időnövekmény-függvények betölthetőek illetve a függvényszerkesztő segítségével közvetlenül 

megadhatóak. 
  

Eredmények mentése Az eredmények nagy mennyiségére való tekintettel mód van az eredmények mentésének szabályozására. 

Lementhetünk minden lépést vagy beállíthatjuk, milyen időközönként történjen mentés. 
  

Csomóponti tömegek 
figyelembevétele 

A tömegek figyelembevétele a rezgésvizsgálatnál leírtakhoz hasonlóan történik. 

  

Tömegmátrix típusa A dinamikai számításban csak diagonális tömegmátrix használható. 
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Nemlinearitás Anyagok és végeselemek nemlinearitásának figyelembevétele   

Amennyiben a modell anyagilag nemlineáris elemeket is tartalmaz (pl. csak húzásra működő rácsrúd), 

bekapcsolható, hogy a számítás során ez a tulajdonság is legyen figyelembevéve,  

Kikapcsolt esetben minden elem csak lineáris tulajdonságokkal lesz figyelembevéve 
Geometriai nemlinearítás 

Bekapcsolt esetben a számítás során a geometriai nemlinearítás is figyelembe lesz véve, azaz az 

elmozdult szerkezetre történik az egyensúly meghatározása.  
  

Konvergencia 
kritériumok 

Egyensúlyi iteráció minden növekménynél bekapcsolása esetén a konvergencia kritériumok értelmezése és beállítása a 

nemlineáris statikai számításnál leírtakhoz hasonlóan történik 

Ellenkező esetben az Info ablakban megjelenő tényleges E(U), E(P) és E(W) értékeket a program ezekkel a 

referenciaértékekkel hasonlítja össze. 
  

Megoldási módszer A lineáris vagy nemlineáris egyensúlyi egyenleteket az AxisVM a Newmark-beta módszerrel oldja meg.  Δ𝑡 -vel 

jelölve az időbeli lépésközt, a 𝑡 + Δ𝑡 pillanatban: 

𝐌 �̈�𝑡+Δ𝑡 + 𝐂�̇�𝑡+Δ𝑡 + 𝐊𝑢𝑡+Δ𝑡 = 𝑃(𝑡) 
 

ahol C a csillapítási mátrix, M a tömegmátrix, K a merevségi mátrix. 

𝑢𝑡+Δ𝑡 = 𝑢𝑡 + Δ𝑡 ⋅ �̇�𝑡 +
Δ𝑡2

2
[(1 − 2𝛽)�̈�𝑡 + 2𝛽�̈�𝑡+Δ𝑡] 

�̇�𝑡+Δ𝑡 = �̇�𝑡 + Δ𝑡[(1 − 𝛾)�̈�𝑡 + 𝛾�̈�𝑡+Δ𝑡] 

A programban 𝛽 =
1

4
, 𝛾 =

1

2
. 

 
E számértékek mellett a mozgás differenciálegyenletét a konstans átlaggyorsulás módszerével oldjuk meg. Ez a 

lépésenkénti integrálási eljárás feltétel nélkül stabil és kielégítő pontosságot eredményez. A program feltételezi, 

hogy a 𝑡 = 0 pillanatban nincs dinamikus hatás. Véges időtartamú hirtelen megjelenő terhek a 𝑡 > 0 időpontban 

lépnek fel. 

A C mátrix meghatározása a Rayleigh csillapítási állandók segítségével történik: 

𝐂 = 𝑎𝐌+ 𝑏𝐊 

Ahol az 𝑎 és 𝑏 konstansokat a csillapítás által befolyásolt (𝑓𝑖 és 𝑓𝑗  közötti) frekvenciatartomány és a csillapítási 

arány alapján kell  felvenni az alábbi ábra szerint: 

  

 

 

𝑎 = 𝜉
2𝜔𝑖𝜔𝑗

𝜔𝑖 + 𝜔𝑗
 

𝑏 = 𝜉
2

𝜔𝑖 + 𝜔𝑗
 

ahol 𝜔𝑖 és 𝜔𝑗  az 𝑓𝑖-hez és 𝑓𝑗-hez tartozó 

körfrekvencia: 

𝜔𝑖 = 2𝜋𝑓𝑖 
𝜔𝑗 = 2𝜋𝑓𝑗  
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5.4. Kihajlás 

 

 

 

A kihajlásvizsgálat során a program meghatározza a kért számú legkisebb kritikus teherparamétert (kezdeti 

kihajlás) és a hozzá tartozó kihajlási alakokat. A számítás egy általánosított sajátérték feladat megoldását 

feltételezi (ehhez a program egy altér-iterációs eljárást használ). A program ellenőrzi, hogy ténylegesen a 

legkisebb sajátértékeket határozta-e meg. 

 A kihajlásvizsgálat eljárása a szerkezetanalízisben előforduló pozitív valós sajátértékek meghatározására való. Közel zérus 
sajátértékek meghatározására nem alkalmas. 

  

 

 
  

Megoldás-vezérlés A fában kijelölhetjük, mely teheresetekre és/vagy kombinációkra kérjük a számítást. A program ezeket egymás 

után lefuttatja a beállított paraméterekkel. A számítás után az egyes számított esetekhez tartozó információkat 

egy listában megtekinthetjük. 

Itt adhatók meg a sajátérték feladat megoldását vezérlő paraméterek: 
  

Meghatározandó 
kihajlási alakok száma 

Itt adható meg a kívánt kihajlási alakok száma. Az alapérték 6. Maximálisan 99 alak kérhető. Csak a legkisebb 

pozitív sajátértéknek van fizikai jelentősége (ez adja a kritikus teherparaméter értékét).  
  

Konvergencia-
kritériumok 

Lásd  az 5.2 Rezgés fejezet Konvergencia kritériumok pontot. 

  

Rudak kihajlása Kihajlás alatt minden esetben síkbeli kihajlást értünk (a kihajlott rúd alakja egy síkgörbe, és keresztmetszete a 

kihajlás során nem csavarodik el). A rúdkeresztmetszeteknek kétszeresen vagy egyszeresen (ha a terhek a 

szimmetriasíkban hatnak) szimmetrikusnak kell lenniük, vagy a rudakat az 𝐼1 és 𝐼2  főinercia-nyomatékokkal kell 

definiálni. 
  

 A rudakat legkevesebb négy részre kell felosztani, közbenső csomópontok beiktatásával. 

Ha 𝝀𝒌𝒓 < 𝟎, az instabilitás a megadott terheléshez képest fordított irányú (előjelű) terhelés hatására jön létre, és az adott 

(vizsgált) terhelési esethez tartozó kritikus teherparaméter  𝝀𝒄𝒓
𝒆𝒇𝒇

≥ |𝝀𝒌𝒓|. 

 Rácsrúd elemekből is álló szerkezet esetén csak a globális szerkezeti kihajláshoz tartozó kritikus teherparamétert kapjuk 
meg. Az egyes rácsrudak kihajlását nem vizsgálja a program. 
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5.5. Végeselemek 

Végeselem típusok A vizsgálni kívánt szerkezet különböző típusú szerkezeti elemeket tartalmazhat, melyek modellezésére számos 

végeselemtípus áll rendelkezésre. Valamennyi végeselemtípus használható lineáris és nemlineáris statika, rezgés 

vagy kihajlásvizsgálat illetve dinamikai számítás esetén.  
  

   
Rácsrúd Rúd Borda 

      

 
Négyszögtárcsa, -lemez,- héj Háromszögtárcsa, -lemez,- héj 

 
  

Rugó 
(csak egy komponens van 

ábrázolva) 

 
Kontakt 

 

Támasz 
(csak egy komponens van 

ábrázolva) 
  

Elmozdulás 
komponensek 

A végeselemek lokális koordináta-rendszerében felvett elmozdulás komponensei a következők: 

 

Végeselem 
ex 
u 

ey 
v 

ez 
w 

Θx Θy Θz 
Ábra 

 

Rácsrúd 

 

 

• 

 

      

 

 Lineáris, 2-csomópontos, izoparametrikus elem 

 

 

Rúd 

 

 

• 

 

 

 

• 

 

 

 

• 

 

 

 

• 

 

 

 

• 

 

 

 

• 

 

 
 Euler-Bernoulli-Navier típusú, 2-csomópontos köbös Hermit elem 

 

 

Borda 

 

 

• 

 

 

 

• 

 

 

 

• 

 

 

 

• 

 

 

 

• 

 

 

 

• 

 

 
 Timoshenko típusú, 3-csomópontos  kvadratikus, izoparametrikus elem 

 

 

Tárcsa 

 

 

• 

 

 

 

• 

 

    

 
 Serendipity típusú, 8-csomópontos kvadratikus, izoparametrikus elem 

6-csomópontos kvadratikus, izoparametrikus elem 
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Végeselem 
ex 

u 

ey 

v 

ez 

w 
x y z Ábra 

 

 

Lemez 

   

 

• 

 

 

 

• 

 

 

 

• 

 

 

 
 Hughes típusú, 9-csomópontos kvadratikus, izoparametrikus elem (Mindlin) 

6-csomópontos kvadratikus, izoparametrikus elem (Mindlin) 

 

 

Héj 

 

 

• 

 

 

 

• 

 

 

 

• 

 

 

 

• 

 

 

 

• 

 

 

 
 Sík héjelem, egyesített tárcsa- és lemezelem 

 

Támasz 

 

 

• 

 

 

• 

 

 

• 

 

 

• 

 

 

• 

 

 

• 

 

 

 
(csak két komponens van ábrázolva) 

 

Rugó 

 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

 

•  
(csak két komponens van ábrázolva) 

Kontakt •      
 

Merev test        

Kapcsolati 

elem 

 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

 

•  
(csak két komponens van ábrázolva) 

 
  

 A táblázat jelöléseinek magyarázata: 

 u, v, w lokális x, y, z tengelyirányú eltolódások 

 x, y, z lokális x, y, z tengelyirányú elfordulások 

 (•) van merevség az adott irányban 
  

Igénybevételek A végeselemek lokális koordináta-rendszerében meghatározható igénybevételek: 
  

 

Végeselem Igénybevételek 

Rácsrúd Nx        

Rúd Nx Vy Vz Tx My Mz   

Borda Nx Vy Vz Tx My Mz   

Tárcsa nx ny nxy      

Lemez    mx my mxy vxz vyz 

Héj nx ny nxy mx my mxy vxz vyz 

Rugó Nx Ny Nz Mx My Mz   

Kontakt Nx        

Támasz Nx Ny Nz Mx My Mz   

Merev test         

Kapcsolati elem P-P Nx Ny Nz Mx My Mz   

Kapcsolati elem V-V nx ny nxy mx my mz   
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5.6. Egy analízis lépései 

 Egy szerkezet végeselemes analízise az alábbi lépésekből áll: 

 1. A szerkezet geometriai és rugalmassági tulajdonságai, a megtámasztások és terhelések meghatározása 

2. A terhek átvételi módjának megállapítása (tárcsa-, lemez-, héj-, gerenda –hatás) 

3. Helyi diszkontinuitások felvétele (merevítések, csomólemezek, kivágások) 

4. A modell felépítéséhez szükséges végeselemek kiválasztása. Ezzel a művelettel az anyagot a merevségi 

tulajdonságok rögzítésével az elemek tengelyei mentén koncentráljuk 

5. A  végeselemes felosztás kialakítása. A felosztás finomságának a foka összhangban kell legyen az elérni 

kívánt pontossággal és a rendelkezésre álló hardverrel 

6. Az 5. pontnak megfelelően a modell adatainak előkészítése: 

 

 

 

 

 a) Egyenértékű geometriai méretek 

 b) Egyenértékű rugalmassági tulajdonságok 

 c) Elemek kapcsolatainak topológiája 

 d) Egyenértékű megtámasztási feltételek 

 e) Egyenértékű terhelések (statika), illetve tömegek (rezgés) 

 7. A bemeneti adatok ellenőrzése (pontosság, kompatibilitás) 

8. Számítás futtatása 

9. Jellemző eredmények kiválogatása 

10. Az eredmények ellenőrzése az alábbi szempontok szerint: 

 

 

 

 a) A megoldás helyessége és pontossága (konvergencia) 

 b) Az eredmények kompatibilitása a 6.d pontban definiált feltételekkel 

 c) A szokásostól eltérő mérnöki szerkezet esetén szükséges más módszerrel és/vagy szoftverrel történő 

vizsgálat, az eredmények összehasonlítása és mérnöki mérlegelése 

 11. Az analízis újrakezdése az 1-6. pontokon végighaladva a megfelelő módosításokkal, ha a 10. pontban az 

ellenőrzés valamely szempontból nem teljesült. 

 12. A jellemző eredmények összefoglalása táblázatok és diagramok formájában. Végső következtetések 

meghatározása, a szilárdsági, alakváltozási és kihajlási kritériumok kielégítésének figyelembevételével. 

  

Modellezés Egy szerkezet számítási modelljének felépítése számos feltételezés elfogadását jelenti, melyeknek az 

eredményekre gyakorolt hatásait figyelembe kell venni. 

A végeselem módszer felületszerkezetek esetén közelítő megoldásra ad lehetőséget. Annak érdekében, hogy a 

kapott eredmények minél jobban közelítsék a modell valódi megoldását, megfelelő sűrűségű végeselem hálót kell 

alkalmazni. A végeselem felosztást úgy kell megválasztani, hogy az megfelelően tükrözze a szerkezet feszültségi 

és alakváltozási állapotát valamint vegye figyelembe a szerkezet formai, anyagi, megtámasztási és terhelési 

sajátosságait. 
  

 A csomópontok és a hálózati vonalak pozíciója (a végeselemes felosztás topológiája) függ a szerkezet 

geometriájában (szabálytalan kontúrvonal, közbenső támaszvonalak) és a terhelésekben (koncentrált vagy 

szakaszonként változó intenzitású terhelések) jelenlévő diszkontinuitásoktól. 

Feszültséggyűjtő helyeken (éles szögek) a felosztás finomítására van szükség. A koncentrált jellegű hatások 

okozta szingularitások elkerülésének módja a pontszerű hatások kicsiny, de véges felületekre való 

transzformálása. 

Íves kontúrvonalak megfelelő számú egyenes szakasszal közelíthetők.  Előfordulhat, hogy a kívánt pontosság 

eléréséhez szükséges (az ívet közelítő) felosztás alkalmazása helyigényben és futási időben meghaladja a 

rendelkezésre álló hardver kapacitását.  

A eredmények pontossága javítható a végeselemes felosztás finomításával.  
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5.7. Hibaüzenetek 

Hibaüzenetek a 
számítás során 

‘Nem pozitív definit merevségi mátrix’ 

 A merevségi mátrix determinánsa zérus vagy negatív. Modellezési hibára utal. 

 ‘Szinguláris Jacobi mátrix’ 

 Egy végeselem Jacobi mátrixa szinguláris (valószínűleg torz geometria miatt).  

 ‘Nincs csomópont elmozdulási lehetőség’ 

 A csomópontok összes szabadságfoka le van tiltva. 

 ‘Túlzott elemtorzulás tapasztalható az aktuális növekményben’ 

 Az elem túlzott torzulást szenvedett az aktuális növekményben. 

 ‘Túl nagy elfordulásnövekmény’ 

 Az elem elfordulásnövekménye meghaladta a /4 radiánt (90°). Érvényes megoldáshoz növelni kell a teherlépcsők 

számát. 

 ‘Nem megfelelő elmozduláskomponens’ 

 Letiltott szabadságfok irányában megválasztott elmozduláskontroll-komponens. 

 ‘A konvergenciafeltétel(ek) nem teljesült(ek)’ 

 Az iterációk száma nem elegendő. 

 ‘Divergencia az aktuális iterációban’ 

 Az iteráció során a program divergenciát észlelt. Túlságosan nagyok a növekményi lépések, vagy nem elég 

szigorúak a konvergenciafeltételek. 

 ‘Túl sok sajátérték’ 

 A tömegmátrix rangja kisebb, mint a kért sajátértékek száma. 

 ‘Nincs konvergált sajátérték’ 

 Egyetlen sajátértékre sem teljesültek a konvergencia feltételek. 

 ‘Ez nem a legkisebb sajátérték (xx)’ 

 A számított sajátértékeknél xx számú kisebb sajátérték van. 

 ‘A modell túlságosan torz elemeket tartalmaz’ 

 Módosítsa a végeselem-hálózatban lévő torz elemek geometriáját. 

 ‘A deformáció során egy szerkezeti elem erős torzulást szenvedett’ 

 Növelje meg a teherlépcsők számát. 

 ‘Az eredmény a maximális számú iteráció után sem konvergál’ 

 Növelje meg az iterációk maximális számát. Lehetséges, hogy a modell az adott terhelés mellett nem konvergál. 

 ‘A(z) ... csomópontnak ... irányban nincs merevsége’ 

 Ellenőrizze az adott irányú megtámasztást és a csomóponti szabadságfokokat. 

 

 



308  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez az oldal szándékosan üres. 
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6. Eredmények 

  

6.1. Statika 

 A Statika lapról indíthatók a lineáris és nemlineáris statikai számítások, valamint a számított eredmények 

megjelenítése, kiértékelése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lineáris statikai 
számítás 

Lineáris statikai számítás. Lásd részletesen... 5.1 Statika  

 
  

Nemlineáris statikai 
számítás 

Nemlineáris statikai számítás. Lásd részletesen... 5.1 Statika   

 
  

Ábrázolási 
paraméterek 

A megjeleníteni kívánt eredményértékek grafikus módjainak beállítása. Kiválasztható a vizsgálandó tehereset, 

teherkombináció, mértékadó teherkombináció.  

 
Az ikonra kattintva a következő dialógusablak jelenik meg: 
 

  

Eset 

 
  

ábrázolási 
paraméterek 

lineáris statikai 
számítás 

nemlineáris statikai 
számítás 

ábrázolandó tehereset, 
kombináció, burkoló, vagy 

mértékadó 

 

ábrázolható 
komponensek 

ábrázolási mód 

 

ábrázolási 
lépték 

 

min-max keresés 

 
animáció 

nemlineáris eredmények 
diagramos ábrázolása 

 
pushover kapacitásgörbék 
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Burkoló 

 
 . 

 A program többféle burkoló-összeállítás egyidejű használatát is megengedi. A jobb azonosíthatóság érdekében a 

burkolók nevet kaptak. Baloldalon a kiválasztható burkolók listája látható, benne bizonyos alapösszeállításokal: 

megtalálhatók itt az összes teheresetetet ill. teherkombinációt, vagy bizonyos típusú (pl. ULS, SLS 

Kvázisztatikus) lefedő burkolók. A kiválasztott burkoló összeállítása a jobb oldali fában látható. Az összeállítás 

módosítása esetén azonnal új, egyedi burkoló jön létre. Az egyedi burkolót kiválasztva, majd a nevére kattintva a 

burkolónak új név adható. 

Felosztott AxisVM ablak esetén az egyes ablakokban eltérő burkolót is beállíthatunk, a burkoló neve az info 

ablakban is megjelenik. A dokumentációba kerülő burkoló rajzok és táblázatok szintén tartalmazzák és 

megjelenítik az információt, hogy milyen burkoló-összeállítással készültek. 
  

 
Új, egyedi burkoló összeállítás 

  

 
Burkoló-összeállítás törlése (csak az egyedi burkolók törölhetők). 

 . 

 A jobboldali fában egyszerre több egymás alatti teheresetet is ki- vagy bekapcsolhatunk. Kattintsunk a csoport első 
teheresetének nevére (ezzel kijelöljük), majd a Shift lenyomása mellett kattintsunk a csoport utolsó teheresetének nevére. 

 . 

Megjelenített burkolók A burkolók alatti legördíthető listából kiválaszthatjuk, milyen burkolók legyenek hozzáférhetők 

eredménykiértékeléskor a főablak tehereseteket és -kombinációkat tartalmazó legördülő listájában. 

 Csak a kiválasztott burkoló Csak egyféle burkoló lesz látható: az, amelyiket kiválasztottunk. 

 Csak az egyedi burkolók Valamennyi egyedi burkoló bekerül a listába. 

 Összes burkoló Mindig hozzáférhető az összes burkoló, az alapösszeállítások és az egyedi 

burkolók is. 
  

Mértékadó 
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Vizsgálat módja Számítási módtól függően választhatunk Lineáris, Nemlineáris eredmények közül. Ezekben három, ill. kétféle 

eredményértéket kérdezhetünk le: 

1. Valamely tehereset vagy teherkombinációhoz tartozó eredményeket. 

2. Burkolóeredmény- ábrát kérhetünk az általunk kiválasztott teheresetekből és/vagy teherkombinációkból. 

Ilyenkor a program a kiválasztott esetek közül kiválogatja a legkisebb és legnagyobb eredményértékeket, és 
azokat megjeleníti. 

3. Lineáris eredmények lekérdezésekor a program mértékadó teherkombinációkat tud képezni a teheresetekből 
az általunk definiált tehercsoport adatok alapján. 

Lásd még... 4.10.1 Teheresetek, tehercsoportok 

Ábrázolt értékek A burkoló- és a mértékadó eredményábráknál lehetőség van az alábbiak kiválasztására: 
   

 Min Csak a minimum értékek (előjel szerinti legkisebb szélsőértékek) megjelenítése 

 Max Csak a maximum értékek (előjel szerinti legnagyobb szélsőértékek) megjelenítése 

 Min, Max A minimum- és maximumértékek egyidejű megjelenítése 
  

Az összes lehetséges 
kombináció figyelem-

be vétele a  
maximumoknál  

Ha nem kapcsoljuk be ezt az opciót (ez az alapállapot), akkor a program csak azokat a kombinációkat veszi 

figyelembe, melyek valamelyik eredménykomponensnél szélsőértéket adnak. Egyes méretezési eljárásoknál 

előfordulhat, hogy méretezési szempontból mégis kedvezőtlenebb egy szélsőértéket nem adó kombináció. 

Ha az opciót kiválasztjuk, a program méretezéskor előállítja az összes lehetséges kombinációt és mindegyikre 

elvégzi a szabvány által előírt vizsgálatokat. 

Mivel a kombinációk száma igen magas lehet, ezt a számítási módot csak kis méretű és kevés teheresetet 

tartalmazó modellek esetén ajánlatos alkalmazni. 
  

Mértékadó 
kombináció 
képletének 

kiválasztása 
 
 

Ha az Automatikus opciót választjuk, az eredmény-komponenstől függően a 

program maga állapítja meg, hogy ULS (teherbírási határállapot) vagy SLS 

(használhatósági határállapot) kombinációt kell-e képezni. Egyedi esetén 

eredménykomponenstől függetlenül kiválaszthatóvá válik bármelyik 

kombinációs módszer. Az egyes módszerek alapján számított mértékadó 

kombinációk a teheresetek legördíthető fájában külön ágakon jelennek meg. 

Automatikus mértékadó kombináció beállításakor a program méretezéskor 

is mindig a szabvány által előírt mértékadó képletet választja, tehát például 

EC-HU esetén repedéstágasságot a gyakori SLS kombinációból, faszerkezet 

esetén elmozdulásokat a karakterisztikus SLS kombinációból, igénybevétel, 

feszültség értékeket ULS kombinációkból számol. 

 

 

 
 

Kombinációs mód Eurocode, DIN 1045-1 és SIA 262 szabványok esetén beállítható, hogy az SLS kombinációkat melyik képlet 

alapján határozza meg a program. 
  

Ábrázolási alak  

 Eredeti / Elmozdult 

A szerkezet deformálódásmentes / deformálódott alakjával jelenik meg. 

Ábrázolási mód  

 Diagram 

 A kiválasztott eredménykomponens értékeit diagramként ábrázolja. A diagramok számértékekkel együtt is 

megjeleníthetők. 

 Metszet 

 A kiválasztott eredménykomponens értékeit metszeten és/vagy metszősíkon ábrázolja, kérésre 

számértékekkel feliratozza. Az ábrázolás a már definiált és bekapcsolt metszetekre vonatkozik. 

 Metszet és átlagérték 

 Ez az ábrázolási mód csak vonalmenti támaszerő eredménykomponensnél választható. Ebben az esetben 

minden vonalmenti támaszra a diagrammal egyidejűleg az átlagérték is automatikusan  megjelenítésre kerül.   

Az átlagszámításnál figyelembevett szakaszok hossza automatikusan kerülnek meghatározásra. A program 

addig tekint egy megtámasztást  folytonosnak, amíg a megtámasztási merevségek az egymást követő 

szakaszokon nem változnak és a szakaszok közötti törésszög egy megfelelő kis értéket nem halad meg. 
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Szintvonal 

 Az eredménykomponensek értékeinek egy ábrázolási módja. A szélső értékek által meghatározott tartományt 

sávokra osztja és minden sávhatárt a hozzá tartozó színnel megjelenít. A sávhatárok értékei a színskála ablak-

ban jelennek meg. 

A színskála-ablak beállítását lásd... 2.18 Információs paletták. 

 Szintfelület 

 Az eredménykomponensek értékeinek egy ábrázolási módja. A szélső értékek által meghatározott tartományt 

sávokra osztja és minden sávon belüli értéket azonos, a hozzá tartozó színnel jelenít meg. A sávokhoz tartozó 

színek és a sávhatárok értékei a  színskála ablakban jelennek meg. A színskála-ablak beállítását lásd... 2.18 

Információs paletták. 

 Kikapcsolt 

 Az eredménykomponens grafikus megjelenítését kikapcsolja. 
  

Metszetek A már korábban definiált metszetek megjelenítését kapcsolhatjuk be. Ha az ábrázolási módként metszetet 

választunk ki, akkor az eredménydiagramok csak az itt beállított metszeteken jelennek meg. Ha van olyan 

metszet, amelyet metszősíkkal adtuk meg, a metszősíkot jelképező téglalap alakú kontúr megjelenítését a 

Metszősík kontúr rajzolása jelölőnégyzettel állíthatjuk. A Megjelenítés az elemek síkjában opcióval valamennyi met-

szetdiagram megjelenítését befolyásoljuk. Az egyes metszetdiagramokra vonatkozóan egyedi beállítás a Metsze-

tek dialógusablakban lehetséges. Lásd... 2.16.15 Metszet 
  

Komponens A megjelenítendő eredménykomponenst választhatjuk ki. 
 

 

Lépték A diagram ábrázolási léptéke. Alapértéke 1.00, ekkor az ábrázolt diagram legnagyobb ordinátája 50 pixel 

(képpont) méretű lesz. Az eredmények kiértékelése során tetszés szerint módosíthatjuk ezt az értéket. 
  

Eredmény felírása...  

Csomópontra 

 Eredménykomponens felírása csomópontokra, ponttámaszokra. 

 Vonalra 

 Eredménykomponens felírása rúd, borda közbenső keresztmetszeteiben, metszeteken, élmenti támaszokon, 

rugó- és kontaktelemeken. 

 Felületelemre 

 Eredménykomponens felírása felületelemekre, felületi támaszokra. Egy 

elemen belül hét, illetve kilenc pontban kapunk eredményeket. Felirato-

záskor a program az ábrázolandó értékek közül meghatározza az abszo-

lútérték -maximumot, és csak ezt jeleníti meg. Azt a pontot, amelyikben 

a felírt érték keletkezett, kis fekete ponttal jelöli meg a program.  
  

 Csak szélsőértékek 

 A csomópontra, vonalra, felületelemre írt értékek közül csak a lokális szélső értékeket jeleníti meg. 
 

                      
 my  nyomaték-komponens Rz  támaszreakció-komponens 
  

 Az Egyéb beállítások... gombra kattintva a  következő paraméterek szabályozhatók: 
  

Nyomatéki csúcsok 
levágása oszlopok 

felett 

Ha a végeselemhálót a Háló oszlopfejekhez illesztése funkció bekapcsolásával hoztuk létre, ennek az opciónak a 

bekapcsolásával elérhetjük, hogy a program az oszlopok fölött kialakuló nyomatéki csúcsokat azok 

kiátlagolásával levágja. Lásd... 6.1.10 Felületelem igénybevételei 
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Igénybevétel-simítás Nem simít 

Nem simítja a csomóponti igénybevételeket. 

Szelektív 

A csomópontba kapcsolódó felületelemek lokális rendszere, valamint az elemekre ható terhek figye-

lembevételével végzi el a csomópontban keletkező igénybevételek simítását. 

Mindent simít 

A kapcsolódó elemek tulajdonságai, valamint a terhelések figyelembe vétele nélkül simítja a csomóponti 
igénybevételeket. 

Intenzitás-változás Az intenzitásváltozás paraméterének beállítása. 

Lásd... 6.1.10 Felületelem igénybevételei 
  
Ábrázolandó 
tehereset, kombináció, 
burkoló és mértékadó 
teherkombináció 
 

 
 

 A legördülő listából kiválasztható az ábrázolni kívánt: 

- Tehereset, teherkombináció 

- Nemlineáris számítás közbenső lépése 

- Burkoló  

- Mértékadó teherkombináció 
  

Ábrázolható 
eredmény-
komponensek 
 

A legördülő listából kiválasztható eredmény-komponensek: 

 
Elmozdulás (Nx, Vy, Vz, Tx, My, Mz) 
Rúdelem- igénybevétel (Nx, Qy, Qz, Mx, My, Mz) 
Rúdelem-feszültség (Smin, Smax,Tyátl, Tzátl ) 

Felület -igénybevétel (nx, ny, mx, my, mxy, vxz, vyz, vSz, n1, n2, an, m1, m2, m, 
nxD, nyD, mxD, myD) 
Intenzitásváltozás (dnx, dny, dnxy, dmx, dmy, dmxy, dqx, dqy) 
Felület-feszültség (Sxx, Syy, Sxy, Sxz, Syz, Sö, S1, S2) 
Csomóponti támaszerő (Rx, Ry, Rz, Rxx, Ryy, Rzz) 
Vonalmenti támaszerő (Rx, Ry, Rz, Rxx, Ryy, Rzz) 
Felületi támaszerő (Rx, Ry, Rz) 
Rugó -igénybevétel (Rx, Ry, Rz, Rxx, Ryy, Rzz) 
Kontakt- igénybevétel (Nx) 
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Ábrázolási mód 
 

A legördülő listából kiválasztható az eredménykomponens ábrázolási módja: 
Diagram 
Metszet 
Szintvonal 
Szintfelület 
Kikapcsolt 

  

 A burkoló Min, Max és a mértékadó Min, Max eredménykomponens ábrázolásánál a Szintvonal és Szintfelület ábrázolási 
mód nem használható. 

  

Ábrázolási lépték 
    Az ábrázolási léptékkel (eredményrajz-szorzóval) a diagramok mérete változtatható. 

  

 

6.1.1. Minimum- maximumértékek 

 
 

 

Az eredmények szélsőértékeit keresi meg az aktuális esetben és beállításban. 

A funkció megadja a kiválasztott komponens legkisebb és legnagyobb helyi 

szélsőértékeit. Ha a szerkezeten szélsőérték több helyen is található, akkor 

az összes hely megjelölésre kerül.  

 
 

 Amennyiben részletek vannak megjelenítve, akkor a szélsőértékek is ezekre a 
részletekre vonatkoznak. 

  

 

Mértékadó eredmények lekérdezésekor a mértékadó kombinációt alkotó 

teheresetek vágólapra másolhatók és a teherkombinációs táblázatba 

beilleszthetők.  

Lásd… 4.10.2 Teherkombinációk 
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6.1.2. Animáció 

Animáció készítése 

 
 

 
  

  
  

  

  

 Elmozdulások, igénybevételek, rezgések és kihajlási alakok jeleníthetők meg mozgás-fázisokkal. 

  
Paraméterek  
  

Animáció 

 

Lejátszási mód beállítása: 

 
Egy irányba 

Lejátszás 0-tól maximumértékig. 

 
Oda-vissza 

Lejátszás folyamatosan 0-tól maximumig és vissza. 

  

Fázisok generálása Fázisok száma 

Az animációhoz felhasznált képkockák száma adható meg 3-99 között. 
Fázisonként színez 

A színeket fázisonként változtatja 0 és maximumértékek között a színskála diagram beállításának megfelelően. 

  

Lejátszásvezérlő 
gombok 

Animációs paraméterek 
beállítása 

Lejátszási sebesség 
beállítása 

Mentés 
videofájlba 
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Videofájl 

 

A program a Fázisok száma mezőben beállított számú képkockát generál videofájlba. A médialejátszó programok 

ezeket – ha ezt a hardver lehetővé teszi – alapértelmezésben a Képkockák időtartama mezőben megadott ideig je-

lenítik meg. 100 ms tehát 10 képkocka/sec lejátszási sebességet jelent. 
  

 A Mentés videofájlba gombra kattintva az animációt egy fájlnév.avi fájlba menthetjük, ezt aztán pl. a Windows 

Médialejátszójával (Media Player) megtekinthetjük. 

 

6.1.3. Diagramábrázolás 

 

Nemlineáris vagy dinamikai eredményeket ábrázol diagramként. Egyszerre két diagram vehető fel. Minden 

diagramhoz ki kell választani egy-egy eredménykomponenst az X illetve az Y tengelyhez. Az egyes iterációs 

lépésekhez tartozó értékpárokat a program az iterációs lépések sorrendjében összeköti. A lekérdezési pontot a 

szaggatott vonalak, vagy az alsó skála fekete vonásának odébb húzásával mozgathatjuk. A diagramok pontjait 

táblázatban is megjeleníthetjük (s onnan vágólapon keresztül pl. Excelbe exportálhatjuk). 
  

 

 
  

 
Dinamikai számítás esetén az alsó skálán nem növekményeket, hanem az időt látjuk. 
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Eszköztár 

 

 

 

Kijelölt cellák vágólapra helyezése. 

Táblázat megjelenítésekor a táblázat kijelölt celláit a vágólapra másolja. 

 

Az ábra nyomtatása 

Kinyomtatja a megjelenített diagramot illetve táblázatot. 

 

Másolás vágólapra 

A diagramot mint ábrát a vágólapra másolja. 

 

Ábra mentése rajztárba 

A diagramot elhelyezi a rajztárban. 

 
 

 

 

Diagram paraméterek 

A megjelenítendő mennyiségeket legördülő listából választ-

hatjuk ki.  

Ha eredménykomponent választunk, a Csomópont gombra 

kattintva a modellen választhatjuk ki azt a pontot, melynek 

eredményeit ábrázolni szeretnénk. 

Az x1-y1 diagram kék színben jelenik, meg, a feliratok a bal 

illetve alsó tengelyen találhatóak. 

Az x2-y2 diagram piros színben jelenik, meg, a feliratok a jobb 

illetve fölső tengelyen találhatóak. 

A Töréspontok bekapcsolásakor az értékpárok kis négyzetekként 

jelennek meg.  

 

 

 
Táblázat 

Ki/bekapcsolja az összetartozó értékpárok táblázatos meg-

jelenítését. 

 
Azonos skálák X irányban 

Ha két diagram egyidejű megjelenítése esetén ugyanazt a 

mennyiséget választottuk X-tengelynek, azonos skálát alkalmaz 

a két vízszintes tengelyen. 

   

 
Azonos skálák Y irányban 

Ha két diagram egyidejű megjelenítése esetén ugyanazt a mennyiséget választottuk Y-tengelynek, azonos skálát 

alkalmaz a két függőleges tengelyen. 

 
Automatikus skálázás X irányban 

A vízszintesen megjelenített tartományt az X-értékek minima és maximuma közé állítja. 

 
Automatikus skálázás Y irányban 

A függőlegesen megjelenített tartományt az Y-értékek minima és maximuma közé állítja. 

 
Intervallum szabályozók 

A növekmény- vagy időtengelyen megjeleníti a zöld színű intervallum szabályozókat. Ezeket egérrel odébbhúzva 

megváltoztathatjuk a diagramon ábrázolt növekmény vagy időtartományt. 

  

6.1.4. Pushover kapacitásgörbék 

 

Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha legalább egy pushover vizsgálatot futtatunk már a modellen.  

A pushover kapacitásgörbék ablak segítségével meghatározhatóak a modellre jellemző kapacitásgörbék és a 

földrengés jellemzőitől függően az előirányzott elmozdulás értéke is.  

Az ablak tetején található legördülő menüből kiválasztható a vizsgálni kívánt pushover tehereset.  

Az eredmények az ablak bal oldali részében megadott paraméterek alapján felvett gyorsulás-elmozdulás 

válaszspektrumból adódnak. Ezek a paraméterek megegyeznek a Földrengés típusú tehereset definiálásához 

szükséges jellemzőkkel (lásd... 4.10.23 Földrengés-számítás – SE1 modul). 

A számítás fontosabb eredményei megjelennek az ablak bal alsó részében és a diagramok alatt is. 

Alapértelmezésben az ablak a többszabadságfokú rendszerre és az ekvivalens egyszabadságfokú rendszerre 

vonatkozó kapacitásgörbéket ábrázoló diagramot mutatja. 
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Az égszínkék görbe az ekvivalens egyszabadságfokú rendszer kapacitásgörbéje. Az alakja megegyezik a 

többszabadságfokú rendszer görbéjével, a töréspontokat úgy kapjuk, hogy a többszabadságfokú rendszer 

töréspontjainak erő és elmozdulás értékeit egyaránt elosztjuk Γ-val.  

Általában mindkét kapacitásgörbe végpontja a felhasználó által a nemlineáris számítás indításakor megadott 

maximális elmozdulás értéke (az egyszabadságfokú rendszer esetében ennek Γ-val osztott értéke). 

Az alábbi ábrán látható eredménygörbe azt mutatja, hogy a szerkezet az első képlékeny zóna kialakulásakor még 

jelentős többletteherbírással rendelkezik, mert növekvő elmozdulás esetén az alapnyíróerő is növekszik. A 

nyíróerő maximumát csak úgy tudjuk meghatározni, hogy egy kellően nagy maximális elmozdulást adunk meg. 

Ha a görbe elérte a maximumát, a maximum értéke adja a maximális nyíróerőt. Ha a görbe így sem éri el a 

maximumot, az maximális elmozdulást tovább kell növelni, amennyiben ez lehetséges. 
  

 

 
  

Eszköztár 
 

 

 

Diagram nyomtatása 

Kinyomtatja a kiválasztott diagramot 

 

Másolás vágólapra 

A vágólapra másolja a kiválasztott diagramot. 

 

Ábra mentése képtárba 

Elmenti a kiválasztott diagramot a Képtárba ahonnan elérhető-a későbbi dokumentációhoz. 

 

Táblázat 

Ki/be kapcsolja az adatok táblázatos megjelenítését. 

 

Ábra mentése rajztárba 

Elmenti a kiválasztott diagramot a Rajztárba ahonnan elérhető a későbbi dokumentációhoz. 

 

Földrengés paraméterek 

Táblázatos formában megjeleníti a szintek abszolút és relatív eltolódásához kapcsolódó információkat 
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6.1.4.1. Kapacitásgörbék Eurocode 8 szerint 

 

 Minden eredmény alapjául az Eurocode 8 B mellékletében ajánlott N2 módszer (lásd 11.32) szolgál. Az SDOF 

rendszer bilineáris erő-elmozdulás függvényét (zöld görbe) az SDOF rendszer kapacitásgörbéjéből származtatjuk. 

A kapacitásgörbén az előirányzott elmozduláshoz (dt
*) tartozó erőt definiáljuk folyáshoz tartozó erőként (Fy

*), 

majd a folyáshoz tartozó elmozdulást (dy
*) azzal a feltétellel határozzuk meg, hogy a kapott bilineáris 

kapcsolathoz és az eredeti kapacitásgörbéhez tartozó alakváltozási energia azonos legyen. Az Eurocode 8 

(4.3.3.4.2.3) alapján a kapacitásgörbe pontjait az előirányzott elmozdulás 150%-ig kell meghatározni. Ezt a határt 

egy függőleges piros vonal jelöli. Amennyiben a vizsgált szerkezet alakváltozó képessége meghaladja ezt az 

értéket (a vonal pont-vonal stílusú) a szerkezet teljesíti a szabvány ide tartozó követelményét, míg ellenkező 

esetben (folytonos vonal) a szerkezet nem elégíti ki a követelményt. 
  

Eredmények A csillaggal (*) jelölt mennyiségek az egyszabadságfokú rendszer viselkedését jellemzik, a csillag nélküliek a 

többszabadságfokúét. 

 Γ transzformációs tényező az egyszabadságfokú  rendszer jellemzőinek számításához 

 m* az egyenértékű egyszabadságfokú  rendszer tömege 

 Fy* az egyenértékű egyszabadságfokú  rendszer dm* elmozdulásához tartozó alapnyíróerő értéke és 

egyben az idealizált rugalmas-tökéletesen képlékeny rendszer folyáshoz tartozó ereje 

 dm* az idealizált bilineáris rendszer képlékeny töréshez tartozó elmozdulása (az N2 módszer iterációs 

eljárásból adódóan nem feltétlenül azonos az egyenértékű egyszabadságfokú  rendszer képlékeny 

mechanizmusának kialakulásához tartozó elmozdulással)  

 dy* az idealizált bilineáris rendszer folyásához tartozó elmozdulás 

 T* az egyenértékű egyszabadságfokú  rendszer sajátrezgésének periódusa 

 det* a T* periódussal rezgő, tökéletesen rugalmas egyenértékű egyszabadságfokú  rendszer előirányzott 

elmozdulása 

 dt* az egyenértékű egyszabadságfokú  rendszer előirányzott elmozdulása a képlékeny viselkedés 

figyelembevételével. A zöld bilineáris görbe végpontja. 

 dt az többszabadságfokú rendszer előirányzott elmozdulása a képlékeny viselkedés figyelembevételével 

 dlim a többszabadságfokú rendszer előirányzott elmozdulásának 150%-a; a szabvány által elvárt 

elmozdulási képesség 

  

6.1.4.2. Gyorsulás-Elmozdulás Válaszspektrum (ADRS) 

 

 
A Gyorsulás-Elmozdulás Válaszspektrum (Acceleration-Displacement Response Spectrum – ADRS) a 

diagramokat ábrázoló ablak felső részén található ADRS fülre kattintva érhető el. Ezen a rugalmas (sárga 

szaggatott vonal) és inelasztikus (sárga vonal) ADRS spektrumot, valamint az egyszabadságfokú (kék vonal)  és 

az ebből származtatott bilineáris (zöld vonal) kapacitásgörbét ábrázolja a program. A kapacitásgörbék és a 

válaszspektrum metszéspontja adja az előirányzott elmozdulás értékét, melyet a diagramon egy piros kör emel ki. 

A lila szaggatott vonal a bilineáris kapacitásgörbe kezdeti merevsége alapján felvett rugalmas közelítést 

ábrázolja. 
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6.1.4.3. Szinteltolódások 

 

 A Szinteltolódások fülre kattintva a program a 

szerkezet éppen aktuális előirányzott elmoz-

dulásához tartozó abszolút és relatív 

szinteltolódásait ábrázolja. Az abszolút elmoz-

dulási ábra az egyes szintek súlypontjainak 

vízszintes irányú elmozdulását mutatja a 

talajhoz képest. A relatív elmozdulási ábrán a 

szintek közti elmozdulások láthatók a szint-

magasság százalékában kifejezve. Ez utóbbi 

ábra elsősorban az Eurocode 8 korlátozott ká-

rokra vonatkozó követelményének betar-

tásához nyújt segítséget.  

 
   
 

Az ábrákon megjelenő információ táblázatos formában is elérhető az eszköztár Földrengés paraméterek gombjára 

kattintva. 
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6.1.5. Eredménytáblázatok 

 

Táblázatos megjelenítésnél az ábrázolt eredménykomponens számszerű értékeit tudjuk megjeleníteni. Ha a 

szerkezet egy része ki volt jelölve, akkor csak a kijelölt elemek szerepelnek a táblázatban. Lehetőségünk van 

egyéb szűrési feltételeket is beállítani (például keresztmetszet szerint). Az eredmények a vágólapon keresztül 

(Clipboard) más programokba áthelyezhetőek (pl. Excel, Word...). 

 A táblázat beállítási lehetőségeit lásd részletesen... 2.9  Táblázatok fejezetben. 
  

 

 

A Megjelenítés / Feliratozás / Végeselem-sorszámok használata nem csak a feliratozást befolyásolja, de az 

eredménytáblázatok tartalmát is.  

Ha bekapcsoljuk ezt az opciót, a rúd igénybevételeket a Táblázatkezelőben például az EREDMÉNYEK / Lineáris 
vizsgálat / Igénybevételek / Végeselemek / Rúd igénybevételek alatt találjuk. Az eredmények végeselemenként 

jelennek meg. 

Az opció kikapcsolt állapotában a megfelelő táblázat az EREDMÉNYEK / Lineáris vizsgálat / Igénybevételek / Rúd 
igénybevételek alatt található. Az eredmények ilyenkor szerkezeti elemekre lebontva jelennek meg. 

  

Eredmények 
megjelenítése 
[Ctrl]+[R] 

A táblázatkezelő hívása után a dialógusablakban beállítható, hogy részletes táblázatot és/vagy kivonatot kérünk, 

illetve mely szélsőértékek kerüljenek kigyűjtésre. Elérhető még a Formátum / Eredmények megjelenítése... 

menüpontból. 
  

 

 

Táblázat Amennyiben ezt a jelölőnégyzetet bekapcsoljuk, a táblázat 

minden sora megjelenik. Ha a jelölőnégyzetet kikapcsoljuk, 

akkor csak a kivonat lesz látható.  

Kivonat Minden eredménytáblázat végén található egy kivonat, amely a 

táblázat elemeinek értékeiből készül. Kigyűjti a minimum- és 

maximumértékeket, majd ezeket jeleníti meg. 

  
Szélsőértékek gyűjtése Eredménytáblázatok indításánál a szélsőérték kigyüjtést aszerint kínálja fel, hogy a táblázatban alapértelmezés 

szerint milyen oszlopok vannak bekapcsolva. Ha egy felhasználó beállította a táblázatban, hogy mely oszlopok 

legyenek alapértelmezés szerint láthatóak, akkor a szélsőérték kigyüjtés is automatikusan csak ezekre az 

oszlopokra történik. 

A szélsőértékkel egyidejű komponensek mindig megjelennek. Amennyiben a megtalált min/max komponens csak 

egy helyen fordul elő, úgy az adott helyen lévő egyidejű komponensek is megjelennek a táblázatban. Ellenkező 

esetben az egyidejű eredménykomponensek helyén ‘’ jel jelenik meg, és a Táv (keresztmetszeti hely) oszlopban a 

min/max komponens első előfordulási helye látható. 
  

 Mértékadó teherkombináció eredmények lekérdezésekor a min/max komponenseken kívül a táblázatban 

megjelennek a mértékadó teherkombinációban résztvevő teheresetek adatai is, az alábbi jelölésekkel: 

[ ... ]    szögletes zárójelek közt az állandó teheresetek 

{ ... }  kapcsos zárójelek közt az esetleges/rendkívüli kiemelt tehereset 

( ... )    íves zárójelek közt az egyidejű esetleges teheresetek 
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Tulajdonságszűrő            

      

Leírását lásd a 2.9 Táblázatok fejezetben. 

  

Táblázat nyomtatása A nyomtató ikonra kattintva vagy a File\Nyomtatás... menüpont hatására a 3.1.10 Nyomtatás fejezetben részletesen 

leírt dialógusablak jelenik meg. A táblázatban beállított oszlopok  kerülnek nyomtatásra a tulajdonságszűrőnek és 

a megjelenítési paramétereknek meg-felelően. 

  
                             

6.1.5.1.   Metszetszakasz eredménytáblázatok 

 

 Ha vannak a modellben megadott metszetszakaszok, az ered-

ménytáblázatok között külön csoportban megjelennek a metszet-

szakasz eredmények táblázatai is. 

Az eredménytáblázatokban az éppen bekapcsolt metszet-sza-

kaszok eredményei jelennek meg egymás után. 

A táblázatok az eredménykomponensek értékeit azokban a 

pontokban mutatják, ahol az adott metszetszakasz az egyes 

végeselemeket elmetszette. 

 
   
 

6.1.6. Elmozdulások 

Csomópont 
elmozdulásai 

Eredményként a csomópontok elmozduláskomponens érté-keit kapjuk.  

Az elmozduláskomponensek globális koordinátatengely irányúak. Az 

elmozduláskomponensekből az eredő eltolódás (eR) és eredő elfordulás (fR) 

is meghatározásra kerül. 
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 Konzoltárcsa elmozdulásának különböző típusú ábrázolása: 

  

 diagram, értékfeliratozással metszet, értékfeliratozással 

 

  
 szintvonal szintfelület 

 

  
  

Rúdelem közbenső 
elmozdulásai 

A rúd közbenső keresztmetszeteinek elmozduláskomponens értékeit kapjuk meg globális és lokális koordináta-

rendszerben. 

A szerkezet vagy szerkezeti részlet megjelenítésekor a csomóponti és rúd közbenső elmozdulások globális 

koordinátakomponensei jelennek meg az ábrán. 

A kurzorral egy rúdra rákattintva a rúd közbenső eltolódási és elfordulási diagramjai jelennek meg a rúd lokális 

koordináta-rendszerében. 

Egyszerre több rudat is ábrázolhatunk, ha: 

a) a rudak tengelyeinek szögeltérése egy adott értéket nem halad meg 

b) a lokális x -tengelyek irányítása megegyezik 

c) az anyaguk azonos 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

nyomtatás 

másolás vágólapra 

csak a burkolók megjelenítése 
tehereset /  
kombináció 

dokumentációszerke
sztő 

képmentés 
mentés a rajztárba 

összes adatsor megjelenítése 

tényleges elmozdulások 

elmozdulás mindkét/bal/jobb végponthoz relatívan 
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Csak a burkoló megjelenítése 

 
Az összes adatsor megjelenítése 

        Tényleges elmozdulások megjelenítése 

   

 
Elmozdulás a végpontokhoz relatívan 

 
Elmozdulás a bal végponthoz relatívan 

 
Elmozdulások a jobb végponthoz relatívan 

  

 Az ablakon belül bármely tehereset vagy teherkombináció eredményei lekérdezhetők. Burkoló esetén a burkolót 

alkotó függvények megjelenítése ki/be kapcsolható.A diagramok kék mérővonalainak mozgatásával vagy a szer-

kesztőmező segítségével a lekérdezés pozícióját állíthatjuk. 
  

Eredmény táblázatok Lásd... 6.1.5 Eredménytáblázatok 

  
Diagramok beillesztése 

a dokumentációba 
A diagramok név megadásával menthetők és asszociatív módon beilleszthetők a dokumentációba. Lásd... 3.5.9 

Mentés a rajztárba 

 
  

 

6.1.7. Rács/rúdelem igénybevételei 

Rácsrúdelem A rácsrudakban a terhelések hatására Nx normálerők ébrednek. 

 

 
 Pozitív előjelű normálerő húzást jelent a rácsrúdban. Burkoló és mértékadó eredmények feliratozásánál a 

min/max értékek egyidejűleg megjeleníthetők. 
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 Rácsos tartó igénybevételeinek különböző típusú ábrázolása: 

  

 Nx diagram értékfelírással Nx min/max értékfelírás 
 

  
  

Rúdelem 
 

A terhelések hatására a rudakban a következő igénybevételek keletkeznek: 

Nx , Vy , Vz , Tx , My , Mz. 
  

 A rúdigénybevételek a rúd lokális koordináta-

rendszerében értendők. A pozitív előjelek értelmezése 

az ábráról leolvasható. Nyomaték diagramok esetén a 

diagram mindig a húzott oldalra kerül. Értelmezésük 

ennek megfelelő. 

 
 Keret igénybevételeinek különböző típusú ábrázolása: 

 Nx diagram értékfelírással Vz diagram értékfelírással 

 

  
   

 My diagram értékfelírással My min/max diagram 

 

  
  
 

A kurzorral egy rúdra rákattintva a rúd közbenső keresztmetszeteinek igénybevételi diagramjai jelennek meg. 
  

 
 

Egyszerre több rúdból álló rúdpoligont is ábrázolhatunk, ha: 

a) a rudak tengelyeinek szögeltérése egy adott értéket nem halad meg 

b) a lokális x tengely iránya megegyezik  

c) az anyaguk azonos. 
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 Az ablakon belül bármely tehereset vagy teherkombináció eredményei lekérdezhetők. Burkoló esetén a burkolót 

alkotó függvények megjelenítése ki/be kapcsolható. A diagramok kék mérővonalainak mozgatásával vagy a szer-

kesztőmező segítségével a lekérdezés pozícióját állíthatjuk. 
  

Eredmény táblázatok A rúdigénybevételekről háromféle táblázat készül:  

Rúd igénybevételek:  a rudak összes keresztmetszetében számított érték megjelenik 

Rúdvégi igénybevételek:  csak a rudak kezdő- és végpontjában számított értékeket tartalmazza. 

Kapcsolatméretezési igénybevételek:  az egyes csomópontokba befutó rudak csomópontban számított igény-

bevételeit tartalmazza 

Lásd... 6.1.5 Eredménytáblázatok 
  

Diagramok 
beillesztése a 

dokumentációba 

A diagramok név megadásával menthetők és asszociatív módon beilleszthetők a dokumentációba.  

Lásd... 3.5.9 Mentés a rajztárba 

  

 Burkoló ill. mértékadó teherkombináció kiválasztásánál rúdelemenként csak a megadott min/max komponensek szerinti 
szélső értékek jelennek meg. Amennyiben a megtalált szélső érték csak egy keresztmetszetben fordul elő, úgy az egyidejű 

igénybevételek is láthatók. Ellenkező esetben az egyidejű igénybevételek helyén ‘’ jelenik meg, és a Táv (keresztmetszeti 
hely) oszlopban az első előfordulás helye látható. 

  

6.1.8. Bordaelem igénybevételei 

 A terhek hatására a bordaelemekben az alábbi igénybevételek 

keletkeznek: Nx, Vy, Vz, Tx, My, Mz. A bordaelem igénybevételei a 

bordakeresztmetszet súlypontjában lévő lokális koordináta-rend-

szerében adottak. A pozitív előjelek az ábra szerint értelmezettek. 

Nyomatékdiagramok esetén a diagram mindig a húzott oldalra 

kerül, és értelmezése is ennek megfelelő. 

Héjhoz excentrikusan kapcsolt borda esetén a hajlítónyomaték és a 

nyíróerő mellett normálerő is megjelenik mind a héjban, mind a 

bordában. 

 
  

 Ebben az esetben a méretezési nyomaték az alábbi módon számítható: 

𝑀𝑦𝐷 = 𝑀𝑦 + 𝑒𝑧 ⋅ 𝑁𝑥 
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Egyszerre több bordából álló poligont is ábrázolhatunk, ha a bordák lokális tengelyeinek szögeltérése egy adott 

értéket nem halad meg. 

 Bordaigénybevételek különböző típusú ábrázolása: 

 Tx diagram, értékfelírással My min/max diagram 

 

  
  

Eredmény-táblázatok Lásd... 6.1.5 Eredménytáblázatok 

  

6.1.9. Virtuális rúd igénybevételei 

Számítás A virtuális rúd megadása (2.16.16 Virtuális rúd) után a progam a rúd irányának ismeretében erre az irányra 

merőleges metszeteket vesz fel, meghatározza ezek súlypontját, majd ebből a középvonalat. Ezután a 

középvonalon a geometria és a végeselem-háló sűrűségének függvényében felvett metszeteken adódó 

felületigénybevételeket a metszet síkjának és a középvonalnak a metszéspontjába redukálja. Az így kapott 

rúdigénybevétel-jellegű eredményeket a középvonalon ábrázolja. 

 

 
  
Igénybevétel-
komponensek 

A program minden metszetben egy normálerőt és két 

nyíróerőt (Nx , Vy , Vz ) egy csavaró- és két hajlító-

nyomatékot (Tx, My, Mz) határoz meg. A nyomaték 

diagramok a virtuálsi rúd húzott oldalán jelennek meg. 

 
Eredmény táblázatok Az eredménytáblázatok az igénybevételek mellett tartalmazzák az egyes metszetek súlypontjának globális 

koordinátáit is. 

Lásd... 6.1.5 Eredménytáblázatok 
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6.1.10. Felületelem igénybevételei 

Igénybevételek 
 

Az elemek csomópontjaiban a következő igénybevételek keletkeznek a pozitív előjelnek megfelelően:   

 

Felületelem Jel Felületelem Jel 

 Tárcsa 

 

nx 

ny 

nxy 

 

Héj 

 

nx 

ny 

nxy 

mx 

my 

mxy 

vxz 

vyz 

Lemez 

 

mx 

my 

mxy 

vxz 

vyz 

  

 
  

 Bordázott lemez nyomatékának különböző típusú ábrázolása: 
  

                   diagram       metszet, értékfeliratozással 

 

          
  

                 szintvonal                szintfelület 
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Felhívjuk a figyelmet, hogy a lemeznyomatékok esetén az x és y index a nyomatékmetszet irányát, ill. vasalási irányt 
jelenti. 

Tehát mx nyomaték a lemez lokális y tengelye körül forgat, míg az my nyomaték a lokális x tengely körül. 

 A lemeznyomatékok előjele pozitív, ha az a lemez felső szélén okoz húzást (+lokális z felőli oldal), és negatív, ha a lemez 
ellentétes szélén okoz húzást. 

 
 

Nyomatéki csúcsok 
levágása oszlopok 

felett 

Ha a födémekbe csatlakozó oszlopokat egyszerűen pontszerű megtámasztásnak tekintjük, a támasz helyén 

nyomatéki csúcsok keletkeznek, melyek a végeselem-módszer természetéből fakadóan a háló sűrítésével 

növekednek. Valósághűbb modellt kapunk, ha figyelembe vesszük, hogy a támaszok nem pontszerűek. Az 

oszlopfej keresztmetszetének ismeretében a nyomatéki csúcsok kiátlagolhatók  a nyomaték térfogat alapján. Ha a 

hálógeneráláskor bekapcsoltuk az Oszlop keresztmetszetek hálózása opciót (4.11.1.2 Hálógenerálás tartományokra), 

a háló már figyelembe vette a csatlakozó oszlop keresztmetszetét. Ha ezután az Eredményábrázolási paraméterek 

ablakban bekapcsoltuk a Nyomatéki csúcsok levágása oszlopok felett opciót, a kapott nyomatéki eredmények a jobb 

oldali 3D szintvonalas ábrán látható módon alakulnak. 
  

 

 

 

 

 Nyomaték diagram a csúcs levágása nélkül Nyomaték diagram a csúcs levágásával 

Eredmény-táblázatok Lásd... 6.1.5 Eredménytáblázatok 
  

Fő-igénybevételek Felületelemeknél meghatározásra kerülnek az n1, n2, αn, m1, m2, αm 

főigénybevételek és a qR eredő nyíróerő. 

Értékeik az alábbiaknak megfelelő előjellel és feltétellel kerülnek kiírásra: 

𝑚1  ≥  𝑚2,  𝑛1  ≥  𝑛2, −90° < 𝛼 ≤ +90°   

Az α szögértékek a felületelem lokális x tengelyéhez viszonyítva értendők. 
 

  

  
 

 

 

  

 Héj 

 Tárcsa Lemez 

𝑛1 

 

𝑛1 =
𝑛𝑥 + 𝑛𝑦

2
+ √(

𝑛𝑥 − 𝑛𝑦

2
)
2

+ 𝑛𝑥𝑦
2  

 

- 

𝑛2 

 

𝑛1 =
𝑛𝑥 + 𝑛𝑦

2
− √(

𝑛𝑥 − 𝑛𝑦

2
)
2

+ 𝑛𝑥𝑦
2  

 

- 

𝛼𝑛 

 
tg(2𝛼𝑛) =

2𝑛𝑥𝑦

𝑛𝑥 − 𝑛𝑦
 

 

- 

𝑚1 

  

- 𝑚1 =
𝑚𝑥 +𝑚𝑦

2
+ √(

𝑚𝑥 −𝑚𝑦

2
)
2

+𝑚𝑥𝑦
2 

𝑚2 

  

- 𝑚2 =
𝑚𝑥 +𝑚𝑦

2
− √(

𝑚𝑥 −𝑚𝑦

2
)
2

+𝑚𝑥𝑦
2 

𝛼𝑚 

  

- tg(2𝛼𝑚) =
2𝑚𝑥𝑦

𝑚𝑥 −𝑚𝑦
 

𝑣𝑆𝑧 - 𝑣𝑆𝑧 = √𝑣𝑥𝑧
2 + 𝑣𝑦𝑧

2  
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 Síkbeli alakváltozási állapotú tárcsaelemek esetén nz ≠ 0, ugyanakkor nz értéke nem kerül meghatározásra. 

 Az igénybevételi értékek megjeleníthetők diagram formában, metszeten, szintvonalakkal vagy szintfelülettel. 

Főirányok (αn, αm) diagramos ábrázolása esetén az irányoknak megfelelő vektorok jelennek meg, melyek 

színezése és hossza az adott irányhoz tartozó főigénybevétel szerint változik.  

A vektor végét egy-egy merőleges vonal zárja le, ha a főigénybevétel értéke negatív. 
  

 

  
  

 

              
  

Eredmény táblázatok Lásd... 6.1.5 Eredménytáblázatok 

  
Vasalási 
igénybevételek 

Felületelemeknél meghatározásra kerülnek az 𝑛𝑥𝑣, 𝑛𝑦𝑣,𝑚𝑥𝑣,𝑚𝑦𝑣 vasalási (méretezési) normálerők és 

nyomatékok: 

          𝑛𝑥𝑣 = 𝑛𝑥 ± |𝑛𝑥𝑦|, 𝑛𝑦𝑣 = 𝑛𝑦 ± |𝑛𝑥𝑦| 

𝑚𝑥𝑣 = 𝑚𝑥 ± |𝑚𝑥𝑦|, 𝑚𝑦𝑣 = 𝑚𝑦 ± |𝑚𝑥𝑦| 

  

 A vasalási igénybevétel értékek megjeleníthetők diagram formában, metszeten, szintvonalakkal vagy szint-

felülettel. 

6.1.11. Támaszelem igénybevételei 

Támaszelem 
igénybevételei 

Pozitív előjelű elmozdulások pozitív előjelű igénybevételeket keltenek a tá-

maszelemben (normálerő és csavarónyomaték jellegűeket).  Például a támasz-

elem (rugó) hosszabbodása, nyúlása húzást okoz. 

 

 Az igénybevételek diagram jellegűen vagy színezett formában ábrázolhatók. 

Diagramos ábrázolásnál a csomóponti támaszokon a kiválasztott támaszigény-

bevétel-komponens vektoros  formában látható. 

  

Eredő  
igénybevételek 

Támaszelemeknél meghatározásra kerülnek az 𝑅𝑒𝑅, 𝑅𝜃𝑅 eredő támaszerők is: 

𝑅𝑒𝑅 = √𝑅𝑥
2 + 𝑅𝑦

2 + 𝑅𝑧
2, 𝑅θ𝑅 = √𝑅x𝑥

2 + 𝑅y𝑦
2 + 𝑅z𝑧

2  

 Az Rxyz vagy Rxxyyzz eredménykomponensek kiválasztása esetén az egyes támaszerő- (vagy nyomaték) 

komponensek egyidejűleg jelennek meg, a lokális irányokba mutató nyilak formájában. 

 

 Támaszigénybevételek különböző típusú ábrázolása: 
  

 Ryy támasznyomaték ReR eredő támaszerők 

 

  
  

negatív főigénybevétel 
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 Ry élmenti támaszerő ReR élmenti eredő támaszerő 

 

  
  

Diagram 
+átlagértékek 

Vonalmenti támaszerők ábrázolásakor a legördülő listából választható egy speciális megjelenítési mód, mely a 

diagram mellett az átlagértéket és az átlagolásnál figyelembe vett szakasz hosszát is megjeleníti.  
  

 

 
  
Eredmény-táblázatok Lásd... 6.1.5 Eredménytáblázatok 

6.1.12. Vonal-vonal kapcsolati elemek és élmenti csuklók igénybevételei 

Igénybevételek A vonal-vonal kapcsolati elemek és élmenti csuklók esetén a program meghatározza az nx, ny, nz erőket és mx, my, 

mz nyomatékokat. Ha valamelyik merevségkomponenst minden elemnél nullára állítottuk, a neki megfelelő 

eredménykomponens is mindenütt nulla lesz, ezért nem jelenik meg sem az eredménykomponensek legördülő 

listájában, sem az eredmény-táblázatban. 

  

6.1.13. Rácsrúd-, rúd-, bordaelem alakváltozásai 

 Az alakváltozás-eredmények csak nemlineáris számítás esetén érhetőek el. 
  

Alakváltozás-
komponens 

Megnevezés 

exx Fajlagos nyúlás a rúdtengely irányában. 

exy Fajlagos szögtorzulás a lokális xy síkban. 

exz Fajlagos szögtorzulás a lokális xz síkban. 

eyz Fajlagos elcsavarodás a rúdtengely körül. 

kyy Görbület a lokális xy síkban. 

kzz Görbület a lokális xz síkban. 
 

  

 Az egyes elemtípusok esetén a következő alakváltozás-komponensek vannak értelmezve. 
  

Alakváltozás-
komponens 

Rácsrúd Rúd Borda 

exx exx exx exx 

kyy  kyy kyy 

kzz  kzz kzz 

eyz  eyz eyz 

exy   exy 

exz   exz 
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6.1.14. Felületelem alakváltozásai 

 Az alakváltozás-eredmények csak  nemlineáris számítás esetén érhetőek el. 
 

Alakváltozás-
komponens 

Megnevezés 

exx Fajlagos nyúlás a lokális x irányában. 

eyy Fajlagos nyúlás a lokális y irányában. 

exy Fajlagos szögtorzulás a lokális xy síkban. 

kxx Görbület a lokális xz síkban. 

kyy Görbület a lokális yz síkban. 

kxy Torzulási görbület. 

exz Fajlagos szögtorzulás a lokális xz síkban. 

eyz Fajlagos szögtorzulás a lokális yz síkban. 

eSz Eredő fajlagos szögtorzulás az elem síkjára merőlegesen. 
  

 Az egyes elemtípusok esetén a következő alakváltozás-komponensek vannak értelmezve. 
  

Alakváltozás 
komponens 

Tárcsa Lemez Héj 

exx exx  exx 

eyy eyy  eyy 

exy exy  exy 

kxx  kxx kxx 

kyy  kyy kyy 

kxy  kxy kxy 

exz  exz exz 

eyz  eyz eyz 

eSz  eSz eSz 

 

6.1.15. Rácsrúd-, rúd-, bordaelem feszültségei 

Rácsrúdelem 
feszültségei 

A rácsrudakban az alábbi feszültségértékeket kapjuk meg: 𝑆𝑥 = 𝑁𝑥/𝐴𝑥 

 Pozitív előjelű feszültség húzást jelent a rácsrúdban. Burkoló és mértékadó eredmény-feliratozásnál a min/max 

értékek egyidejűleg megjeleníthetők. 

 Rácsrúd-feszültségek megjelenítése azonos a rácsrúdigénybevétel ábrázolási módjaival (diagram / szintvonal). 
  

Rúdelem/ Bordaelem 
feszültségei 

A rúd/borda egy keresztmetszetében az alábbi feszültségértékeket kapjuk: 

Normálfeszültség húzás/nyomásból és hajlításból a torzulási normálfeszültség elhanyagolásával: 

𝑆𝑥,𝑖 =
𝑁𝑥
𝐴𝑥
+
𝑀𝑦𝐼𝑧 +𝑀𝑧𝐼𝑦𝑧

𝐼𝑦𝐼𝑧 − 𝐼𝑦𝑧
2 𝑧𝑖 −

𝑀𝑧𝐼𝑦 +𝑀𝑦𝐼𝑦𝑧

𝐼𝑦𝐼𝑧 − 𝐼𝑦𝑧
2 𝑦𝑖 

ahol 𝑦𝑖  , 𝑧𝑖 a keresztmetszethez rendelt feszültségszámítási pontok előjeles súlyponti koordinátái. Pozitív 

előjelű feszültség húzást jelent a keresztmetszetben. 

Eredő nyírófeszültség nyírásból és csavarásból (Saint-Venant), a torzulási nyírófeszültség elhanyagolásával: 

Tömör szelvény esetén: 𝑉𝑖 = √𝑉𝑦,𝑖
2 + 𝑉𝑧,𝑖

2  , ahol a nyírófeszültség-komponensek: 

𝑉𝑦,𝑖 =
𝑉𝑦

𝐴𝑥
(
𝜕Φ𝑦

𝜕𝑦
)
𝑖

+
𝑉𝑧
𝐴𝑥
(
𝜕Φ𝑧
𝜕𝑦

)
𝑖

+
𝑀𝑥

𝐼𝑥
[(
𝜕𝜔

𝜕𝑦
)
𝑖

− 𝑧𝑖]
  

 

𝑉𝑧,𝑖 =
𝑉𝑦

𝐴𝑥
(
𝜕Φ𝑦

𝜕𝑧
)
𝑖

+
𝑉𝑧
𝐴𝑥
(
𝜕Φ𝑧
𝜕𝑧

)
𝑖
+
𝑀𝑥

𝐼𝑥
[(
𝜕𝜔

𝜕𝑧
)
𝑖
+ 𝑦𝑖]

  

 

ahol Φ𝑦 és Φ𝑧 az y és z irányú nyíráshoz tartozó nyírófeszültség függvények, 𝜔 pedig a vetemedési 

függvény. 

Vékonyfalú szelvény esetén: 

𝑉𝑖 = | 
𝑉𝑦

𝐴𝑥
(
𝜕Φ𝑦

𝜕𝑠
)
𝑖

+
𝑉𝑧
𝐴𝑥
(
𝜕Φ𝑧
𝜕𝑠

)
𝑖
+
𝑀𝑥

𝐼𝑥
[(
𝜕𝜔

𝜕𝑠
)
𝑖
−𝑚𝑖]

  

| +
𝑀𝑥

𝐼𝑥
𝑡𝑖 

ahol az utolsó két tag a csavarás hatására keletkező nyírófeszültség a zárt tartományokban ébredő nyírófolya-

mokból, valamint a felhasított szelvénynek megfelelő nyírófeszültségből. 𝑚𝑖 a súlypontból a szelvény-

szakaszhoz húzott merőleges hossza, 𝑡𝑖 pedig a szakasz falvastagsága. ω,Φ𝑦 és Φ𝑧  a középvonal mentén 

értelmezett. 
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Összehasonlító (Von Mises) feszültség: 𝑆𝑜,𝑖 = √𝑆𝑥𝑖
2 + 3𝑉𝑖

2 

Két vagy több önálló részből álló keresztmetszet esetén Vi és So,i nem kerül meghatározásra. 

Átlagos nyírófeszültség: 

𝑉𝑦,á𝑡𝑙 =
𝑉𝑦

𝐴𝑦
, 𝑉𝑧,á𝑡𝑙 =

𝑉𝑧

𝐴𝑧
 , ha 𝐴𝑦 = 𝐴𝑧 = 0 akkor 𝐴𝑦 = 𝐴𝑦 = 𝐴𝑥 

  

 A rudak Sminmax, Vminmax, Sominmax keresztmetszeti feszültségeinek megjelenítése azonos a rúdigénybevételek 

ábrázolási módjaival, de a feszültségek közül a keresztmetszeti minimum/maximum értékeket jeleníti meg a 

program diagram/szintvonal formában. 

 A kurzorral egy rúdra rákattintva, a rúd közbenső keresztmetszeteinek feszültségdiagramjai jelennek meg. A 

baloldalon a minimum/maximum értékek változását láthatjuk rúd tengelye mentén. A diagramok kék mérővona-

lainak mozgatásával vagy a szerkesztőmező segítségével a lekérdezés pozícióját állíthatjuk. A középső 

axonometrikus diagramok a feszültségek keresztmetszeten belüli eloszlását mutatják a mérővonallal jelzett 

pozíciónál. 

Egyszerre több rúdból álló rúdpoligont is ábrázolhatunk, ha fennállnak a 6.1.7. pontban leírt, igénybevétel-

diagramra vonatkozó feltételek. 
  

 

 
 

  

 Az ablakban bármely tehereset vagy kombináció eredményei lekérdezhetők. Burkoló esetén a burkolót alkotó 

függvények megjelenítése ki/be kapcsolható.  
  

Eredmény-táblázatok Bármely keresztmetszet feszültség értékei lekérdezhetők. Tehereset vagy teherkombináció kiválasztása esetén a 

táblázatokban a rúd összes keresztmetszetében számított érték megjelenik. Lásd... 6.1.5 Eredménytáblázatok 
  

Diagramok 
beillesztése a 

dokumentációba 

A diagramok név megadásával menthetők és asszociatív módon beilleszthetők a dokumen-tációba.  

Lásd... 3.5.9 Mentés a rajztárba 

 
  

 
Burkoló ill. mértékadó teherkombináció kiválasztásánál rúdelemenként csak a megadott min/max komponensek szerinti 
szélsőértékek jelennek meg. Amennyiben a megtalált szélsőérték csak egy keresztmetszetben fordul elő, úgy az egyidejű 

feszültségek is láthatók. Ellenkező esetben az egyidejű feszültségek helyén ‘’ jelenik meg, és a Táv (keresztmetszeti hely) 
oszlopban az első előfordulás helye látható. 
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6.1.16. Felületelem feszültségei 

Feszültségek A program az alábbi feszültségkomponenseket számítja ki az elem csomópontjainak felső, középső és alsó 

szálában: 

komponens tárcsa lemez héj 

𝑠𝑥𝑥 𝑠𝑥𝑥 =
𝑛𝑥
𝑡

 𝑠𝑥𝑥 = ±
6

𝑡2
𝑚𝑥 𝑠𝑥𝑥 =

𝑛𝑥
𝑡
±
6

𝑡2
𝑚𝑥 

𝑠𝑦𝑦 𝑠𝑦𝑦 =
𝑛𝑦

𝑡
 𝑠𝑦𝑦 = ±

6

𝑡2
𝑚𝑦 𝑠𝑦𝑦 =

𝑛𝑥
𝑡
±
6

𝑡2
𝑚𝑦 

𝑠𝑥𝑦 𝑠𝑥𝑦 =
𝑛𝑥𝑦

𝑡
 𝑠𝑥𝑦 = ±

6

𝑡2
𝑚𝑥𝑦 𝑠𝑥𝑦 =

𝑛𝑥𝑦

𝑡
±
6

𝑡2
𝑚𝑥𝑦 

𝑠𝑥𝑧  
𝑠𝑥𝑧 =

3𝑣𝑥𝑧
2𝑡

 𝑠𝑥𝑧 =
3𝑣𝑥𝑧
2𝑡

 

𝑠𝑦𝑧  
𝑠𝑦𝑧 =

3𝑣𝑦𝑧

2𝑡
 𝑠𝑦𝑧 =

3𝑣𝑦𝑧

2𝑡
 

 

 
Síkbeli alakváltozási állapotú tárcsaelemek esetén 𝑠𝑧𝑧 ≠ 0. 

A program 𝑠𝑧𝑧  értékét a következő képlet szerint számítja: 𝑠𝑧𝑧 = 𝑣(𝑠𝑥𝑥 + 𝑠𝑦𝑦)  
  

 Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyomatékok esetén az x és y index a nyomaték metszetirányát jelenti. Tehát mx nyomaték a 
lemez lokális y tengelye körül forgat, míg az my nyomaték a lokális x tengely körül. 

  
Összehasonlító 
feszültség  

Felületelemeknél meghatározásra kerül a Von Mises összehasonlító feszültség is, az alábbiak szerint: 

𝑠0 = √0.5 [(𝑠𝑥𝑥 − 𝑠𝑦𝑦)
2
+ (𝑠𝑦𝑦 − 𝑠𝑧𝑧)

2
+ (𝑠𝑧𝑧 − 𝑠𝑥𝑥)

2] + 3(𝑠𝑥𝑦
2 + 𝑠𝑦𝑧

2 + 𝑠𝑧𝑥
2 ) 

  

 A feszültségértékek megjeleníthetők diagram formában, metszeten, szintvonalakkal, vagy szintfelülettel. 
  

Eredmény-táblázatok Lásd... 6.1.5 Eredménytáblázatok 

  

6.1.17. Hatásábrák 

 A ‘PX’, ‘PY’, ‘PZ’ egységerőkhöz számított igénybevételi hatásábrákat kérdezhetjük le grafikus és numerikus 

formában. Az egységerők a globális koordinátatengelyek pozitív irányaiba mutatnak. 

A hatásábraordinátái adják az ordináta helyén működő, ‘+1’ erő által a hatásábrához tartozó keresztmetszetben 

keletkező igénybevételek értékeit. 
  

Rácsrúdelem A csomópontra kattintva megjelenik a rácsrúdon előforduló abszolút értékben legnagyobb ordináta. 

 
Rácsrúdhatásábra ábrázolása:  

 Z irányú ‘1’ erő értelmezése Egy felső övrúd hatásábrája 

 

  
  

 Egy rácsrúd hatásábrája Egy alsó övrúd hatásábrája 
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Rúdelem A rúdelemre kattintva a lekérdező ablakban megjelenik a rúdelemen előforduló, abszolút értékben legnagyobb 

ordináta értéke. 

 Rúderő- hatásábrák ábrázolása: 

 Z irányú ‘1’ erő értelmezése Nx hatásábra 

 

  
 Qz hatásábra My hatásábra 

 

  
   

6.1.18. Kiegyensúlyozatlan terhek 

 

 
  

 Teheresetenként kiszámításra kerül minden külső erő eredőjének valamennyi komponense a globális koordináta-

rendszerben, ezek a K jelű sorban jelennek meg. A táblázatban minden teheresethez egy ellenőrző sor tartozik 

(KIE), mely mutatja a kiegyensúlyozatlan csomópontra jutó terhek eredőit a globális koordináta -rendszerben. Ha 

az itt látható érték nem 0, akkor a külső erők egy része nem a támaszokat terheli. Ez akkor fordulhat elő, ha egy 

csomóponti szabadságfokot az erő irányában letiltunk. 
  

 Célszerű az egyensúlyt minden számítás után ellenőrizni. 
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6.2. Kihajlás 

 

 
  
Kihajlásvizsgálat 
eredményei 

A kihajlási alak grafikus és numerikus formában is ábrázolható.  

Az  információs ablakban a következő adatok jelennek meg:  
  

 Nkr: 

 

Hiba: 

Iteráció: 

rugalmas síkbeli kihajláshoz tartozó kritikus teherparaméter 

megoldás relatív hibája 

az elvégzett iterációk száma 

 
  

 A vizsgálat egyszerre egy teheresetre vagy teherkombinációra végeztethető el, de a program eltárolja az összes vizsgálat 
eredményét. 

  

6.3. Rezgés 

 

 
  
Rezgésvizsgálat 
eredményei 

Választhatunk a számított rezgésalakok közül, majd ezeket grafikusan és numerikusan ábrázolhatjuk. 

A rezgésalakok tömeg szerint normalizáltak. 

 Rezgésalakok ábrázolása: 

 keret, első rezgésalak keret, második rezgésalak 

 

  
  

 lemez, második rezgésalak lemez, hatodik rezgésalak 
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 Az információs ablakban a következő adatok jelennek meg: 
  

 f: frekvencia [Hz] 
 ω: körfrekvencia [1/s] 
 T: periódusidő [s] 
 S.é.: sajátérték 

 Hiba: 
Iterációk száma: 

a megoldás relatív hibája 

a megoldáskor végrehajtott iterációk száma 
 

  

 A vizsgálat egyszerre egy teheresetre vagy teherkombinációra végeztethető el, de a program eltárolja az összes vizsgálat 
eredményét. 

  

Eredmény-táblázatok Lásd... 6.1.5 Eredménytáblázatok 
  

Megmozgatott tömeg A rezgésalakok és a tömegek alapján a program meghatározza minden rezgésalakhoz X, Y és Z irányban a 

megmozgatott tömeget az alábbiak szerint. 

Rúdszerkezet esetén: 

Mmod = μ∫δ
2(x) ∙ dl 

 

l

 

Felületszerkezet esetén: 

Mmod = μ∫δ
2(x, y) ∙ dA 

 

A

 

ahol:  

μ – a fajlagos tömeg 

δ – a normalizált rezgés ordináta az adott irányban 

 

Az egyes rezgésalakokhoz meghatározott megmozgatott tömeg értékek a Táblázatkezelőben a rezgés eredmények 

között, a Megmozgatott tömegek táblázatban találhatók. 

 

A számításból kapott megmozgatott tömeg és a hozzátartozó frekvencia segítségével vizsgálhatók a 

könnyűszerkezetes födémek dinamikai válaszai az emberi lépések hatására, így ellenőrízhető a megfelelő 

komfort érzet a szerkezet üzemi állapotában. Az Eurocode kevés támpontot ad ezen vizsgálathoz, így egy EU 

kutatási program keretében kidolgozták OS-RMS90 eljárást, mellyel a fenti ellenőrzés elvégezhető. További 
információ található az alábbi pdf fájlban: 

http://www.stb.rwth-aachen.de/projekte/2007/HIVOSS/docs/Guideline_Floors_EN02.pdf 
  

6.4. Dinamika 

 

 
  

 Ezzen az oldalon a kiszámított dinamikai eredményeket jeleníthetjük meg. 

A beállítási lehetőségek, a lekérdezési lehetőségek és megjelenítési módok megegyeznek a Statika részben 

leírtakkal (6.1 Statika) 
  

http://www.stb.rwth-aachen.de/projekte/2007/HIVOSS/docs/Guideline_Floors_EN02.pdf
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6.5. Vasbetontervezés 

 
 

6.5.1. Felületvasalás számítása – RC1 modul 

 Felületszerkezetek vasalása az alábbi szabványok szerint számítható: 

 MSz:   MSz 15022-1:1986 

 Eurocode 2:   EN    1992-1-1:2004 

 DIN:   DIN  1045-1:2001-07 

 SIA:   SIA    262:2003          
  

 Vasalási irányoknak a tárcsa- lemez-, illetve héjelem lokális koordináta-rendszerének x, y irányait tekintjük. MSz 

és Eurocode 2 esetén a méretezési (vasalási) nyomaték, illetve normálerő párokat a kötött irányú optimalizális 

vasalástervezés alapján állapítjuk meg. 
  

 
Nem kerül meghatározásra a keresztmetszeti minimális vasmennyiség. A minimális vasalási érték alatti vasmennyiségek 
tájékoztató jellegűek, nem a gyengén vasaltság figyelembevételével kerülnek meghatározásra. 

  

 

 
 

  

Ábrázolható 
eredménykompo-
nensek 

mxv, myv, nxv, nyv  méretezési igénybevételek 

axa,    x irányú számított alsó vasalás 

aya,    y irányú számított alsó vasalás 

axf,    x irányú számított felső vasalás 

ayf,    y irányú számított felső vasalás 

xa    x irányú tényleges vasalás alul 

ya    y irányú tényleges vasalás alul 

xf    x irányú tényleges vasalás felül 

yf    y irányú tényleges vasalás felül 

xa–axa    x irányú vasalási különbözet alul 

ya–aya    y irányú vasalási különbözet alul 

xf–axf    x irányú vasalási különbözet felül 

yfa–ayf    y irányú vasalási különbözet felül 

vRd,c    nyírási ellenállás 

vSz–vRd,c  a felületre merőleges eredő nyíróerő és a nyírási ellenállás különbsége 

wk(a)    repedéstágasság az alsó vasalás tengelyében 

wk(f)    repedéstágasság a felső vasalás tengelyében 

wk2(a)   repedéstágasság a lemez alsó szélén 

wk2(f)    repedéstágasság a lemez felső szélén 

wR(a)    repedéskép a lemez alsó felén 

wR(f)    repedéskép a lemez felső felén 
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Vasalási paraméterek 

 

Vasalásszámításhoz a következő vasalási paramétereket kell hozzárendelni a felületekhez: 

  

Anyagok A beton és a betonacél anyagminősége 

 

 
  

 A program a környezeti osztály és a szerkezeti besorolás figyelembevételével meghatározza az engedélyezett 

legkisebb betonfedés értékét. Lehetőség van az így kiszámított betonfedés alapul vételével a betonacél pozíciók 

automatikus meghatátozására. 

A földrengés igénybevételek szorzójával kapcsolatban lásd… 4.10.23 Földrengés-számítás – SE1 modul 
  

Maximális 
adalékméret 

 

Minimális vastávolság számításakor valamennyi szabvány esetén figyelembe veszi a program az itt megadott 

értéket. A svájci szabvány (SIA) alkalmazásakor a minimális betonfedés számításakor is szerepet játszik. 

  

Vasalás 
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Tényleges vastagság 
alapján  

Bekapcsolásakor a modellben megadott, állandó vagy változó lemezvastagsággal számol a program. 

  

Vastagság h a számításnál figyelembe vett teljes vastagság, mely eltérhet a korábban megadott lemezvastagságtól. 
  

Kedvezőtlen 
külpontosság 

MSz és Eurocode 2 esetén a h vastagság függvényében megadott külpontosság-növekményt a program oly módon 

adja hozzá a normálerő-nyomaték értékpárból számított külpontossághoz, hogy annak értékét növelje. 
  

Acélbetét átmérők A kétirányú, alsó és felső vasalás átmérői adhatóak meg. 
  

Minimális betonfedés 
alkalmazása 

A program meghatározza az alsó és felső síkban a minimális betonfedést a beállított szerkezti osztály és 

környezeti osztályok alapján az alkalmazott szabvány szerint.  
  

Előírt minimális 
vasmennyiség 

figyelembevétele 

A program meghatározza az alsó és/vagy felső síkban a minimális vasmennyiséget az alkalmazott szabvány 

szerint. Ha a vasalás számításból ennél a vasmennyiségnél kisebb érték adódna, akkor a minimális vasmennyiség 

értékével ezt felülírja. 
  

Teherhordás 
 

A program az alkalmazott szabvány előírásainak megfelelően figyelembe veszi a felület teherhordását a 

minimális és maximális vastávolságok meghatározásához. Ezen értékek szabványonként eltérőek, értékükről az 

érintett nemzeti melléklet ad tájékoztatást. 

Az így kapott értéket a program a számított vasmennyiségek kerek értékekre történő kerekítésekor használja, oly 

módon, hogy ha számítás alapján a minimális vastávolságnál kisebb, vagy maximális vastávolságnál nagyobb 

érték jönne ki, azokat levágja. 
  

Elsődleges vasalási 
irány 

Korábbi programverziókban a vasak helyét a vaspozíciók megadásával határoztuk meg. A 11-es verziótól kezdve 

a betonfedést kell definiálni, valamint a födém alsó illetve felső részén, be kell állítanunk az elsődleges vasalási 

irányt, mely irányú vasalás lesz a külső (beton széléhez közelebbi) vasalás. A program a a külső és belső vasak 

elhelyezését a betonfedés alapján határozza meg.  
  

   Betonfedés alatt a beton széle és a külső betonacél széle közti távolságát értjük. 

  

Repedéstágasság  A repedéstágasság számításához beállíthatjuk a kt tényező értékét, mely a teher tartósságától függő érték. 
   

 

 
   

Beton 
húzószilárdságának 

figyelembe vétele 

Bekapcsolt esetben a program nem számol repedéstágasságot, ha a betonban keletkező feszültség nem éri el a 

beton húzó határfeszültségét. 
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6.5.1.1. Számítás MSz és Eurocode 2 szerint 

 
Lemez Ha az 𝑚𝑥, 𝑚𝑦, 𝑚𝑥𝑦igénybevételek adottak egy pontban, akkor a méretezési normálerők az alábbiak: 

 A tartalék  nyomaték optimumának meghatározása: 𝛥𝑚2=0
𝛥𝑚1=min!

   𝑚𝑥 ≥ 𝑚𝑦 
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 A program kiszámítja a keresztmetszet szükséges húzott ill. nyomott  vasmennyiségeit. 
  

Eredmény Eredményként egy pontban a következő értékeket kapjuk: axa, axf, aya, ayf 

Ezek a számított alsó és felső vasmennyiség értékei x és y irányban. 

 x irányban a teljes vasalás:   𝐴𝑥 = axa + axf  

y irányban a teljes vasalás:   𝐴𝑦 = aya + ayf 

  

Hibaüzenet “A keresztmetszet nem vasalható be” hibajelzést kapunk az alábbi esetekben. 

 MSz: A méretezési nyomaték nagyobb, mint 1,75 ⋅ 𝑀𝑅0, ahol 𝑀𝑅0 a  nyomott vas nélküli kmt. max. teher-

bírása 

Eurocode 2: 𝐴𝑥 > 0,04 ⋅ 𝐴𝑐 vagy 𝐴𝑦 > 0,04 ⋅ 𝐴𝑐, ahol 𝐴𝑐  a betonkereszmetszet területe 

  

Eredmény-táblázatok Jelölések a táblázatban: 

(-)     nyomott vasalás 

???    a keresztmetszet azon irányban nem vasalható be 

A húzott vasalást a program külön szimbólummal nem jelzi. 
 

  
Tárcsa Vasalásszámítás csak síkbeli feszültségállapotú tárcsákhoz kérhető. 

Ha nx, ny, nxy  igénybevételek adottak egy pontban, akkor a méretezési normálerők az alábbiak: 

 A tartalék normálerő optimumának meghatározása: 𝛥𝑛2=0
𝛥𝑛=min!

   𝑛𝑦 ≥ 𝑛𝑥  
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 A program kiszámítja a kmt. szükséges húzott, ill. nyomott vasmennyiségeit. Nyomott vasmennyiséget csak 

azon pontokban kapunk, amelyekben a méretezési nyomóerő nagyobb, mint a beton nyomási határteherbírása. 
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Eredmény Eredményként egy pontban a következő értékeket kapjuk: axa, axf, aya, ayf 

 x irányban a teljes vasalás:   𝐴𝑥 = axa + axf  

y irányban a teljes vasalás:   𝐴𝑦 = aya + ayf 

  
Hibaüzenet “A keresztmetszet nem vasalható be” hibajelzést kapunk az alábbi esetekben. 

 MSz: A méretezési tárcsaerőkből számított nyomott vasak teherbírása meghaladja a nyomott beton 

teherbírását (𝐴𝑠𝑅𝑠𝑢 ≥ 𝐴𝑏𝑅𝑏𝑢) 

Eurocode 2: 𝐴𝑠
𝑎𝑙𝑠ó + 𝐴𝑠

𝑓𝑒𝑙𝑠ő
> 0,04 ⋅ 𝐴𝑐, ahol 𝐴𝑐  a betonkereszmetszet területe 

  

Eredmény- táblázatok Jelölések a táblázatban: 

(-)    nyomott vasalás 

???   a keresztmetszet azon irányban nem vasalható be 

A húzott vasalást a program külön szimbólummal nem jelzi. 
 

 
Héj Ha nx, ny, nxy, mx, my, mxy igénybevételek adottak egy pontban, akkor a méretezési normálerők és nyomatékok a 

tartalék normálerő-optimum, illetve  a tartalék nyomaték-optimum alapján kerülnek meghatározásra, a lemez és 

a tárcsa vasalásánál leírtak szerint. 

 A program kiszámítja a kmt. szükséges húzott ill. nyomott vasmennyiségeit. 
  

Eredmény Eredményként egy pontban a következő értékeket kapjuk: axa, axf, aya, ayf 

 x irányban a teljes vasalás: Ax = axa + axf  

y irányban a teljes vasalás: Ay = aya + ayf 
  

Hibaüzenet “A keresztmetszet nem vasalható be” hibajelzést kapunk a következő esetekben. 

 MSz: A méretezési tárcsaerőkből számított nyomott vasak teherbírása meghaladja a nyomott beton 

teherbírását (𝐴𝑠𝑅𝑠𝑢 ≥ 𝐴𝑏𝑅𝑏𝑢) 

Eurocode 2: 𝐴𝑠
𝑎𝑙𝑠ó + 𝐴𝑠

𝑓𝑒𝑙𝑠ő
> 0,04 ⋅ 𝐴𝑐, ahol 𝐴𝑐  a betonkereszmetszet területe 

  

Eredmény-táblázatok Jelölések a táblázatban: 

(-)    nyomott vasalás 

???   a keresztmetszet azon irányban nem vasalható be 

A húzott vasalást a program külön szimbólummal nem jelzi. 

  

6.5.1.2. Számítás DIN 1045-1 és SIA 262 szerint 

 
Lemez, Tárcsa, Héj  
 

A lemez, tárcsa és héj vasalás számítás a „három réteg” eljárás szerint történik. 

A belső erők adottak a merőleges vasalási irányokban: nx, ny, nxy, mx, my, mxy. 
  

 A felület három rétegre van bontva. A program meghatározza az alsó és felső rétegekre képzett 

membránerőket, majd ezek alapján számítja a méretezési erőket és a szükséges felső illetve alsó vasalást a 

felületelem adott pontjában. 
 

  

 
 

Felső réteg 

Kőzépső réteg 

Alsó réteg 



Felhasználói kézikönyv  v13r3 8. kiadás 343   

 

 

 

 

  

 A program az alábbi három alapesetnek megfelelően a szükséges vasmenynyiség kiszámítása mellett ellenőrzi 

a betonzónákat nyírásra és nyomásra is. 
  

 A eset B eset C eset 

 

   

Hibaüzenet  

 “A keresztmetszet nem vasalható be” hibajelzést kapunk a következő esetekben. 

 Ha a nyomott betonzóna nyírásra nem felel meg. 

Ha a nyomott betonban a nyomási főfeszültség nagyobb mint 𝑓𝑐𝑑. 

𝐴𝑠
𝑎𝑙𝑠ó + 𝐴𝑠

𝑓𝑒𝑙𝑠ő
> 0,04 ⋅ 𝐴𝑐, ahol 𝐴𝑐  a betonkereszmetszet területe 

  

Eredmény-táblázatok Jelölések a táblázatban: 

(-)   nyomott vasalás 

???  a keresztmetszet azon irányban nem vasalható be 

A húzott vasalást a program külön szimbólummal nem jelzi. 

  

6.5.2. Alkalmazott vasalás 

Alkalmazott vasalás 
hozzárendelése 

 

A számított szükséges vasmennyiségek alapján a felületelemekhez hozzárendelhető a ténylegesen alkalmazott 

vasalás. Az alkalmazott vasalás hozzárendelése után a program kiszámítja a lemezek, tárcsák, héjak repedés-

tágasságát és a repedés irányát. 

Az alkalmazott vasalás figyelembevételével elvégezhető a vasbeton lemez nemlineáris lehajlás számítása. 
  

 Az elemekhez hozzá kell rendelni a felületvasalásnál leírt anyagi és vasalási paramétereket, majd meg kell adni a 

tényleges alsó és felső vasalást is. 
  

 A tényleges vasalást kétféleképpen adhatjuk meg:  

1.) előre kijelöljük azokat a felületelemeket és tartományokat, melyekhez a vasalást hozzá akarjuk rendelni, majd 

a gombra kattintunk; 

2.)  nem jelölünk ki semmit, csak a gombra kattintunk: ekkor hálófüggetlen vasalást adhatunk meg. 
  
Vaskimutatás 
 

A modellbe került tényleges vasalásról készült kimutatás megtekinthető a Táblázatkezelőben a Súlyelemzés pont 

alatt. Vasátmérő szerinti bontásban leolvasható többek közt a vasak összhossza, össztömege, a bevasalt beton-

felület és betontérfogat. 
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6.5.2.1. Vasalás felületekre és tartományokra 

Paraméterek 

 
 
 

A tényleges betonfedés és az elsőd-

leges vasalási irányok eltérhetnek a 

szükséges vasmennyiség számításához 

felhasznált értékektől.  

Lásd… 6.5.1 Felületvasalás számítása 

– RC1 modul    

 
  

Minimális vastagság A minimális vastagság nem a kijelölt elemek legkisebb elemvastagságát mutatja, hanem a felületvasalási 

paraméterek között megadott vastagság minimumát. 
  

Vasalás kiosztás A vasalás kiosztás paraméterei a Vasalás oldalon adhatók meg. 
  

 

 
  

 A kijelölt felületekre megadott tényleges vasalást a bal oldali fában láthatja. Ha egy vaskiosztásra ráállunk, a 

jobb oldali szerkesztőmezőkben átírhatjuk a kiosztás paramétereit. Ezek a változások azonnal megjelennek a 

fában. 

 A program a környezeti osztály és a szerkezeti besorolás figyelembevételével meghatározza az engedélyezett 

legkisebb betonfedés értékét. Lehetőség van az így kiszámított betonfedés alapul vételével a betonacél pozíciók 

automatikus meghatátozására. 
  

 

 

Vaspozíció alatt a beton keresztmetszet széle és a betonacél tengelyvonalának 
távolságát értjük. 

 
 

Az eszköztár ikonjai: 
  

 

A kijelölő paletta segítségével meglévő tartományokat jelölhetünk ki, ezekre mindjárt rá is kerül a megadott 

vaskiosztás. 
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Téglalap alakú vasalási tartomány rajzolása. 

  

 

Ferde téglalap alakú vasalási tartomány rajzolása. 

  

 

Poligon alakú vasalási tartomány rajzolása. 

  

 

Tartományt lefedő vasalás megadása. Tartományra kattintva azonnal rákerül a megadott vaskiosztás. 

  
 

A megadott vaskiosztás a téglalap / ferde téglalap / poligon alakú vasalási tartományoknak csak a felületele-

mekre vagy tartományokra eső részein érvényesül. 
  

 

A vasalási tartományokat a kurzor érzékeli. Rájuk kattintva módosíthatjuk őket ([Shift] lenyomásával kattintva 

több tartományt is kijelölhetünk, majd valamelyik kijelölt vasalási tartományra kattintva egyszerre 

módosíthatjuk őket, ahogy az elemek, hálófüggetlen terhek esetében is).  
  

Hozzáadás, törlés A Törlés gombbal (vagy a [Del] billentyűvel) törölheti az aktuális vaskiosztást, a Hozzáadás gombbal (vagy az [Ins] 

billentyűvel) az aktuális csoportba újra bemásolhatja a beállított vaskiosztást. 

Ha valamelyik összefoglaló csomóponton állunk (pl. felső vasalás), akkor a Törlés gombbal (vagy a [Del] 

billentyűvel) egyszerre törölhetjük az alá tartozó összes vaskiosztást. A Hozzáadás gombbal (vagy az [Ins] 

billentyűvel) ehhez a csoporthoz adhatjuk hozzá az aktuális vaskiosztást. 
  

Kijelölés max. 
vasmennyiségei  

Ebben a csoportban a különböző irányokban számított szükséges vasmennyiségek kijelölt elemekre vonatkozó 

maximális értékét láthatjuk. A minimális felületvastagság nem a kijelölt felületelemek minimális vastagságát 

tünteti fel, hanem a felületvasalási paraméterek között megadott h vastagságérték minimumát ! 
  

Szabvány paraméterek A repedéstágasság számításához használt paraméterek a Paraméterek oldalon egyedileg is megváltoztathatók.  
  

 

 

Eurocode, Olasz szabvány 

 

Magyar szabvány (Msz) 

 

 

Román szabvány (STAS) 

 

 

Holland szabvány (NEN) 

 Nincs paraméterezés Német szabvány  (DIN 1045-1) 
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6.5.2.2. Hálófüggetlen vasalás megadása 

 A hálófüggetlen vasalás 

megadásakor előbb állít-

juk össze a vaskiosztást, 

majd téglalap, ferde tég-

lalap vagy tetszőleges 

poligon alakú vasalási 

tartományokat rajzolunk. 

Ezekre a beállított vasalás 

kerül. 

Ha nem jelölünk ki sem 

felületeket, sem tartomá-

nyokat, akkor a gombra 

kattintva a következő ab-

lak jelenik meg: 

A vaskiosztás beállítása 

ugyanúgy történik, mint 

fent. 

 

 

 
  

 

Az ablak palettaként működik. A jobb felső sarokban található háromszög ikonnal összecsukható, így nem 

takarja le a főablakot. A megadott vasmennyiségeket szimbólumok jelzik. A függőleges vonal mentén az y 

irányú felső ill. alsó vasmennyiség, a vízszintes vonal mentén az x irányú felső ill. alsó vasmennyiség olvasható 

le. 
  

 A hálófüggetlen vasalási tartományt szaggatott barna körvonal jelzi. A tarto-

mány közepén megjelennek az x és y irányú alsó és felső vasmennyiségek is, a 

szimbólumot folytonos barna vonal köti össze a tartomány két csúcspontjával. 

Módosításkor két üzemmód közül választhatunk: 

 
  

  
Felülírás 

Ebben az üzemmódban a megadott vaskiosztás felülírja a korábbit. 

  

  
Hozzáadás 

Ebben az üzemmódban a megadott vaskiosztás hozzáadódik a korábbihoz. 

  

Azonnali frissítés A háttérben lévő rajzot a vasalás megváltoztatásakor azonnal frissíti. 

  

 

6.5.3. Gerendavasalás paraméterek (egytengelyű hajlítás) 

 
  

 

A modellben előforduló beton anyagú rúd és borda elemekhez anélkül is hozzárendelhetünk gerendavasalási 

paramétereket, sőt alkalmazott vasalást is, hogy elvégeznénk a vasalás tervezését és ellenőrzését. A gerenda-

vasalás paraméterei végeselemenként különbözhetnek. Ha nem teljes szerkezeti elemeket akarunk kijelölni, 

kapcsoljuk be a Beállítások / Alapbeállítások / Szerkesztés / Vonal végeselemek is kijelölhetőek opciót. 

A programban a gerendavasalás paraméterek ablak döntően egytengelyű hajlításra igénybe vett vasbeton rúdelemek 
alkalmazott vasalásának megadására szolgál. Függőleges elemekre is definiálható gerendavasalási paraméter. 

Gerenda tervezése (szükséges vasalás meghatározása és ellenőrzése) során (lásd… 6.5.10 Gerendavasalás 

számítás – RC2 modul) a program az itt beállított paraméterekkel dolgozik.  
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Keresztmetszet 
 

 

 

 
  
 A program felkínálja a kijelölt gerendák eredeti keresztmetszeti méreteit és tulajdonságait, ezeket szükség esetén 

módosíthatjuk. A módosítás azonban nem jelenti az igénybevételek automatikus újraszámítását, ezért csak 

indokolt esetben javasolt. 

Módosíthatjuk a betonkeresztmetszet anyagát, megadhatjuk a szerkezeti osztályt és és az adalékanyag 

legnagyobb szemcseméretét (Dmax). 
  

 Módosítás esetén az igénybevételek pontos meghatározásához végezze el ismét a  számítást a módosított keresztmetszeti 
adatokkal! 

  

Környezeti osztályok, 
betonfedések 

A keresztmetszet mind a négy oldalához (+z, -y, +y, -z) megadhatjuk a környezeti 

osztályokat illetve az alkalmazandó cv betonfedéseket.  

Betonfedésként a beton széle és a kengyel széle közti távolságot kell megadni. 

A sorok jobb szélén a környezeti osztályokból és egyéb paraméterekből számított, a 

szabvány által előírt minimális betonfedés látható. A Minimális betonfedés alkalmazása 

mindenütt a számított értéket állítja be. A környezeti osztályoktól jobbra látható össze-

fogó kapocsra kattintva rögzíthetjük, hogy minden oldalon ugyanaz a környezeti osztály 

szerepeljen. 

 
  

Vasalási paraméterek 

 

Baloldalon a kengyel, jobbra az ábrán pirossal jelölt sarokvasak és a kékkel jelölt többi hosszvas jellemzőit 

(anyagát, átmérőjét, stb.) adhatjuk meg. Øf  a felső, Øa  az alsó vasalás átmérőjét jelenti. A kengyelek és hosszvasak 

alapértelmezett acélminőségét az ablakban megadott értékre állíthatjuk az Ez legyen a hosszvasalás és a kengyel 

acélminőségének alapértéke bekapcsolásával. 

A következő paramétereket a program csak a gerenda tervezésekor, a gerenda számított vasalásának ellenőrzéséhez 
használja, ezek figyelembevételével osztja ki ugyanis a vasakat és a kengyeleket. 

A kengyeltávolság egysége mezővel beállítható, hogy a kengyelek távolsága mely érték egész számú többszöröse 

legyen.  

Az Alkalmazott hosszvaskiosztások maximális száma szabja meg, hogy a program a gerenda mentén hányféle 

vaskiosztást alkalmazzon (külön érték adható meg a felső és az alsó vasakra). 
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Paraméterek 

 
  

 A számított vasalás tervezéséhez és ellenőrzéséhez szükséges paraméterek. 
  

Méretezési 
igénybevételek 

A gerenda méretezési síkjának beállítása.  

A Nyíróerő-redukció a támaszoknál kapcsoló hatására a szabvány szerint redukálja a méretezési nyíróerőt. 
  

Nyomott betonrácsrúd 
dőlésszöge 

Az Eurocode 2 megengedi a nyomott betonrácsrúd  dőlésszögének megválasztását.  

A 6.2.3 (2) pont szerint 1  ctg 2,5.  

Lapos dőlés (meredek repedés) esetén a repedés kevés kengyelt metsz, a nyírási vas kedvezőtlen, a nyomott 

beton rácsrúd kedvező helyzetbe kerül. Meredekebb dőlés (lapos repedés) esetén a repedés sok kengyelt metsz, a 

nyírási vas kedvező, a nyomott beton rácsrúd kedvezőtlen helyzetbe kerül. 

A program változó dőlésű betonrácsrúd esetén (második lehetőség) a minimális nyírási vasra optimalizálja a 

dőlésszöget. Nem elhanyagolható húzóerő és csavarás esetén a dőlésszöget 45°-ra kell állítani. 
  

Repedéstágasság  A repedéstágasságot a kiszámított hosszvasalás alapján határozzuk meg.  

A Vasalás automatikus növelése a maximális repedéstágasság alapján jelölőnégyzet bekapcsolása esetén megadhatunk 

egy maximális repedéstágasságot, amihez a program meghatározza a szükséges hosszvasalást.  Ebben az esetben  

a program a húzott betonacélok számát legfeljebb 𝐴𝑠 < 0,04 ⋅ 𝐴𝑐 értékig növeli, amíg a számított repedéstágas-

ság a  határérték alá nem süllyed.  

A Beton húzószilárdságának figyelembevétele jelölőnégyzet alkalmazása esetén repedéstágasság csak akkor jelenik 

meg, ha a betonban keletkező húzófeszültség meghaladja a beton húzószilárdságát. 

A Teher időbeli jellegét tükrözi a kt teher tartósságától függő tényező, melynek értéke rövid idejű terhelés esetén 

0,6, hosszú idejű (tartós) terhelés esetén 0,4. 
  

Megengedett lehajlás 
ellenőrzése 

A program a megengedett lehajlást is ellenőrzi a rúdra illetve konzolra beállítható feltételeknek megfelelően. L a 

gerenda hosszát jelöli. A lehajlás ellenőrzését a program csak akkor végzi el, ha a gerenda eredeti anyagminőségét és 
keresztmetszetét állítottuk be. 

  

 A földrengés igénybevételek szorzójával kapcsolatban lásd... 4.10.23 Földrengés-számítás – SE1 modul 
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Alkalmazott  
vasalás 

 
 

 

 
 

Itt adható meg az az alkalmazott 

(konstans) vasalás, amit a program 

a nemlineáris lehajlás számításakor 

figyelembe vesz. A szükséges szá-

mú sarokvas mindenképp bekerül a 

keresztmetszetbe, de az átmérőjük 

beállítható, ahogy a kengyeleké is. 

A megadott számú és átmérőjű 

hosszvas elhelyezését a program 

automatikusan végzi. 

Az ablak tájékoztat a sarok- és 

hosszvasak alapján számolt teljes 

vasmennyiségről és a vashá-

nyadról. Ha a vashányad 4% fölé 

emelkedik, az érték pirossá válik. 

 

 

 
 

 

Felvesz A Felvesz gombra kattintva felvehetők egy másik gerendához korábban megadott méretezési paraméterek. 
 

Alkalmazott vasalás 
megjelenítése 

 

Ha drótváz nézetben bekapcsoltuk a modellen a keresztmetszetek vázlatrajzát (Megjelenítés / Szimbólumok / Grafikus 

szimbólumok / Szelvény alak, lásd 2.16.18 Megjelenítés), akkor alkalmazott vasalás megadása után a keresztmetszet 

vasalása is láthatóvá válik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Amennyiben egy vonalelemre hálót generálunk (lásd … 4.11.1.1 Hálógenerálás vonalelemekre), az egyes 

végeselemekre külön is definiálható alkalmazott vasalás a Beállítások / Alapbeállítások / Szerkesztés / Vonal 

végeselemek is kijelölhetőek opció bekapcsolása után. Az elem mentén különböző vasalás definiálása esetén a 

hálózat rajzának kikapcsolása után az elem végein, illetve közepén alkalmazott vasalás jelenik meg. Konstans 

vasalás esetén a hálózat rajzának kikapcsolása után egy vasalási rajz jelenik meg. 

 

A gerendavasalási paraméterek megadása során lehetőség van a keresztmetszet változtatására is. Amennyiben a 

végeselemhez rendelt szelvény nem egyezik meg a gerendavasalási paraméterek ablakban megadott szelvénnyel, 

akkor az eredeti szelvény változatlan módon, a módosított paraméterekkel megadott keresztmetszet piros pont-

vonallal kerül ábrázolásra. Ilyen esetekben az eredmények pontosításához az eredeti szelvény paramétereinek 

frissítése és az analízis újrafuttatása szükséges. 
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6.5.4. Oszlopvasalási paraméterek (kéttengelyű hajlítás) 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Az oszlopvasalási paramétereket az alábbi szerkesztőablakban adhatjuk meg. A szerkesztés során a már korábban 

ismertetett szerkesztőbillentyűket használhatjuk. Lásd részletesen... 2.5 Billentyűzet és egérkezelés, kurzor feje-

zetben. A Vasalás megadása lapon választható ki a keresztmetszet, itt állíthatók be a beton és az acélbetét anyag-

paraméterei és az oszlop kihajlási hosszai és itt helyezhetők el a keresztmetszetben az acélbetétek. Az 

oszlopvasalás paraméterei végeselemenként különbözhetnek. Ha nem teljes szerkezeti elemeket akarunk 

kijelölni, kapcsoljuk be a Beállítások / Alapbeállítások / Szerkesztés / Vonal végeselemek is kijelölhetőek opciót. 

Az Oszlop ellenőrzése lapra váltva a program automatikusan elvégzi a határigénybevételi felület számítását. Lásd 

részletesen... 6.5.9 Oszlopvasalás ellenőrzése – RC2 modul  

A programban az oszlopvasalás paraméterek ablak kéttengelyű hajlításra igénybe vett vasbeton rúdelemek alkalmazott 
vasalásának megadására szolgál. Vízszintes, gerendaként funkcionáló elemekre is definiálhatók oszlopvasalási 
paraméterek. 

 

 
  

Ábra mentése 

 

Az ábra  mentése képtárba 

  

Paraméterek 

 

Új vasalási paraméterek megadása  

 

  

Betöltés 

 

Egy új betonkeresztmetszet és/vagy vasalás betöltése a modellhez definiált keresztmetszetek közül. 

 Csak grafikus adatokkal rendelkező vastag falú szelvény tölthető be! 

Mentés 

 

Vasalás mentése adott névvel. Az így elmentett vasalás bármely keresztmetszethez betölthető. 

  

  
A definiált oszlopvasalások listája. A lista elemei rendezhetőek és a kijelölt elemek törölhetőek a listából. 

  

Vasalás megadása A Vasalás megadása eszköztáron a következő eszközök találhatók: 



Felhasználói kézikönyv  v13r3 8. kiadás 351   

 

Paraméterek 

 

 

A teherbírási felület számításához szükséges paramé-

terek megadása. A kihajlási paraméterek segítségével 

meghatározott kedvezőtlen külpontosság-növekménye-

ket a program az igénybevétel-ellenőrző táblázatban 

megjeleníti. 

Szabályozható, hogy a szabvány által előírt külpon-

tosság-növekményeket mely irányokban helyezze rá a 

program az oszlopra. A bekapcsolt irányokhoz megad-

ható a ϐyy ill. ϐzz kihajlási hossz szorzó. 

A kihajlási hossz meghatározásához figyelembe vett 

oszlophossz is módosítható.  

Kapcsolja be a z illetve y irányú merevítés kapcsolót 

amennyiben az adott irányban a szerkezet egésze mere-

vített rendszernek tekinthető. A földrengés-igénybe-

vételek szorzójával kapcsolatban lásd… 4.10.23 

Földrengés-számítás – SE1 modul 

 
  

Acélbetét adott pontra 
/ Betonfedésre 

 

A szálkeresztet a kívánt pontra mozgatva valamely parancsgomb lenyomásával adott átmérőjű acélbetét 

helyezhető el az adott koordinátára. Ha a kurzor a keresztmetszet sarokpontját vagy oldalélét azonosítja, a 

vasszál automatikusan a beállított betonfedésnek megfelelő pozícióra kerül. 

Kiosztás 

 

A két megadott pont közötti szakaszt N db egyenlő részre osztva N+1 db acélbetétet helyez el egyenletes 

kiosztással. 

 

Kiosztás köríven 

 

A kör középpontjának, valamint az ív kezdő- és végpontjának megadása után a körívet N db egyenlő részre 

osztva N+1 db acélbetétet helyez el egyenletes kiosztással. 

 

Átmérő 

 

Az acélbetét átmérőjének megadása, ill. módosítása. 

Módosításhoz jelölje ki a módosítandó acélbetéteket, majd a legördülő listából válassza ki vagy írja be a mezőbe 

az új átmérőt.  

Betonfedés 

 

Az acélbetétek elhelyezésekor figyelembe vett betonfedés megadása illetve módosítása. 

 

 
  

N (osztásszám) 

 

Az acélbetétek kiosztás szerinti elhelyezésekor figyelembe vett osztásszám 

  

Geometriai 
transzformációk Eltol        

A kijelölt acélbetéteket eltolással, adott ismétlési számmal másolja vagy elmozgatja. 

 
Forgat     

A kijelölt acélbetéteket forgatással, adott ismétlési számmal másolja vagy elmozgatja. 

 
Tükröz     

A kijelölt acélbetéteket tükrözéssel másolja vagy elmozgatja. 

  

 Az acélbetét helyzetének módosítása az alábbi lépésekben történhet: 

1. A kurzorral álljunk rá az acélbetét középpontjára. 

2. Az  bal gomb lenyomva tartása mellett húzzuk el az acélbetétet.  

3. Helyezzük át az acélbetétet az új pozícióra, vagy írjuk be az új koordinátákat a koordináta-palettán, majd 

nyomjunk meg egy parancsgombot. 

  
Alkalmazott vasalás 

megjelenítése 
Ha drótváz nézetben bekapcsoltuk a modellen a keresztmetszetek vázlatrajzát (Megjelenítés / Szimbólumok / Grafikus 

szimbólumok / Szelvény alak, lásd 2.16.18 Megjelenítés), akkor alkalmazott vasalás megadása után a keresztmetszet 

vasalása is láthatóvá válik. Lásd 6.5.3 Gerendavasalás paraméterek (egytengelyű hajlítás)  

 

6.5.5. Vasbeton oszlop- és gerendaelemek nemlineáris vizsgálata 

 Nemlineáris statikai számítás (lásd … 5.1 Statika) során oszlop- és gerendavasalási adatok az alábbi szabványok 

esetében vehetők figyelembe (ehhez a számítás indítása előtt kapcsoljuk be a Vasalás figyelembevétele/Alkalmazott 

vasalás opciót)  :   Eurocode 2:  EN    1992-1-1:2004 

  SIA            :  SIA    262:2003          
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A program a Gauss-pontokban, az y és z lokális tengelyekhez tartozó görbületek és a középvonal megnyúlása 

alapján, a szerkezetet alkotó anyagok nemlineáris viselkedését figyelembe véve számítja az alakváltozásokkal 

kompatibilis igénybevételeket. Az igénybevételek integrálása numerikusan, ún. fiber modell segítségével tör-

ténik. A vasbeton keresztmetszetet a program háromszög alakú véges méretű elemekre osztja fel; a beton-, illetve 

acélszálakban a feszültség a súlypontnál leolvasott alakváltozás alapján az alábbi anyagmodellek alkalmazásával 

történik. A konvergenciaproblémák elkerülése érdekében, az I. és II. feszültségállapotok közötti lágyabb átme-

netet biztosító módosított húzott oldali betonviselkedés került beépítésre. Az Eurocode 2 és SIA szabványok 

alkalmazásakor az anyagmodellekben csupán az ábrán feltüntetett paraméterek értékeiben van különbség, az 

anyagmodell felépítésében nem. 

 
 

 
  

 
 

Az oszlop- és gerendavasalás figyelembevételének célja nemlineáris statikai számítás során az elemek deformációinak 
pontosabb számítása a szerkezet használhatósági határállapotban történő igazolásához, a vasbeton keresztmetszet nem-
lineáris viselkedésére tekintettel (pl. keresztmetszet berepedése). A számítás alkalmazása nem ajánlott szerkezetek 
teherbírásának igazolásához. Fontos megjegyeznünk továbbá, hogy a beépített anyagmodellek nem veszik figyelembe az 
acélbetétek, illetve a beton (vasalás kialakításától is függő) szilárdságának alternáló teher hatására bekövetkező de-
gradációját, az acélbetétek kihajlását és a beton morzsolódását. Ebből kifolyólag a számítás alklamazása nem ajánlott 
szeizmikus méretezés során használatos nemlineáris eltolóvizsgálat (Pushover vizsgálat; lásd … 4.10.24 Pushover terhek – 
SE2 modul) kiváltására. 
 

 Az oszlop- és gerendavasalás figyelembevételével végzett nemlineáris számítás befejeztével a következő, egy 

adott elemre vonatkozó figyelmeztető üzenetek fordulhatnak elő: 

 

1. „X. növekmény, Y. rúd/borda: A normálerő túllépte a nyomó/húzó teherbírást.” – a normálerő túllépte a 

szilárdsági alapon számított központos nyomó/húzó teherbírás tervezési értékét; 

2. „X. növekmény, Y. rúd/borda: A hajlítónyomaték elérte a nyomatéki teherbírást” – az üzenetben hivatkozott 

teherlépcsőben, az elem valamely keresztmetszetében a hajlítónyomaték megközelíti/meghaladja a 

kereszetmetszet nyomatéki teherbírását; 

3. „X. növekmény, Y. rúd/borda: Az elem gyengén vasalt.” – a húzott oldali vasalás kereszetmetszete nem éri el 

az Eurocode 2 szabvány által javasolt minimális értéket, melynek következtében az elem rideg visel-

kedésére kell számítani a hirtelen és nagymértékű berepedés miatt, ami konvergenciaproblémákhoz 

vezethet. 

 

A hibaüzenetek célja a felhasználó tájékoztatása, az alkalmazott vasalás beállítása során esetlegesen elkövetett 

hibák kiszűrése. 
  

 

6.5.6. Vasbeton lemez nemlineáris lehajlása 

 

 

 

A lineáris statikai számításnál a lemezek lehajlását a rugalmas elmélet szerint kapjuk meg. A valóságban a 

vasbeton lemezek nem lineárisan rugalmasan viselkednek. Itt két ellentétes hatás érvényesül. Egyrészt az 

alkalmazott vasalás merevségnövelő hatása, másrészt a berepedés okozta merevségcsökkenés. E két hatás pontos 

nyomonkövetését végzi a program a nemlineáris lemezszámítással, az alkalmazott vasalás figyelembevételével. 
  

 A számítás során a vasbeton keresztmetszetek nyomaték-görbület összefüggését felhasználva meghatározásra 

kerül a vasbeton lemezek pontos lehajlása, figyelembe véve a húzott betonöv merevítő hatását is. 

A számítás MSz, Eurcode DIN 1045-1 és SIA-262 szabványok szerint végezhető. 
 

A számítás lépései: 

1. a lemezek igénybevételeinek számítása 

2. a szükséges vasmennyiségek számítása 

3. az alkalmazott vasalás hozzárendelése a lemezhez 

4.  nemlineáris számítás 
 

  

 A nemlineáris számítás indításakor az 'Alkalmazott vasalás figyelembevétele' legyen bekapcsolva. A számítás mindig egy 
kiválasztott terhelési kombinációra végezhető el. 
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 Lemezlehajlás: 

 lineáris (rugalmas) számítás nemlineáris számítás 

 

  
   

6.5.7. Repedéstágasság számítása 

 A tárcsa- lemez- és héjelemek repedéstágasság- számítása az alábbi szabványok szerint történik: 
  

 MSz:   MSz 15022-1:1986 

 Eurocode 2:   EN    1992-1-1:2004 

 DIN:   DIN  1045-1:2001-07 
  

 Vasalási irányoknak a tárcsa- lemez- illetve héj elem lokális koor-

dináta-rendszerének x, y irányait tekintjük. A program megjeleníti 

a repedések szintfelületes térképét, repedésképet rajzol a modellre 

és megadja a repedések irányszögét. 

Paraméterek beállítását lásd az előző, 6.5.2 Alkalmazott vasalás 

fejezetben. 

 
   

Eredmények Az eredménytáblázatban a felület-igénybevételek mellett az alábbi 

adatokat kapjuk: 

 
  

 wk :  repedéstágasság a betonacél tengelyvonalában 

 wk2 :  repedéstágasság a beton szélsőszálában

 xs2 :   a semleges tengely távolsága a nyomott beton szélsőszálától 

 σs2 :   betonacél- feszültség 

 wR:   a repedés irányszöge a lokális x tengelyhez képest 

 Atxf, Atyf:  tényleges x és y irányú felső vasalás 

 Atxa, Atya:  tényleges x és y irányú alsó vasalás 
 

  

 A program figyelmeztető üzenetet ad, ha a betonacélban számított feszültség nagyobb a folyási feszültségnél. 

 A repedéstágasság számítás a felületekhez rendelt alkalmazott vasalás figyelembe vételével történik. 

  

6.5.7.1. Számítás MSz szerint 

 

 
wk =

1

2
⋅
σs2
2

σbI
⋅
d

α
⋅
ψ

Es
 

 

ahol d az átlagos betonacél átmérő, 

α az átlagos tapadási tényező, 

ψ = 1 −
α

3
⋅
σhH
σbI

≥ 0,5 

Gyakran ismétlődő terhekhez ψ =  1,0. 
  

 A program figyelembe veszi, ha a repedés iránya nem merőleges valamely vasalási irányra, valamint számítja 

annak  szögét a lokális x tengelyhez képest. 
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6.5.7.2. Számítás Eurocode 2 szerint 

 𝑤𝑘 = 𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥(휀𝑠𝑚 − 휀𝑐𝑚),  ahol  𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥 a maximális repedéstávolság. 

εsm  a betonacél alakváltozása. 

εcm  a beton alakváltozása két repedés között. 

 

 

𝜖𝑠𝑚 − 𝜖𝑐𝑚 =

𝜎𝑠2 −
𝑘𝑡𝑓𝑐𝑡𝑚
𝜌𝜌,𝑒𝑓𝑓

(1 +
𝐸𝑠
𝐸𝑐𝑚

𝜌𝜌,𝑒𝑓𝑓)

𝐸𝑠
≥ 0.6 ⋅

𝜎𝑠2
𝐸𝑠

 

 
𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥 = 3.4 ⋅ 𝑐 + 0.425 ⋅ 𝑘1𝑘2

Φ

𝜌𝜌,𝑒𝑓𝑓
 

   ahol, 

Φ az átlagos betonacél átmérő 

c  a betonfedés 

k1  a betonacél felületétől (bordázott/sima) függő tényező 

k2  az excentrikus húzás jellegétől függő tényező 

kt  a teher tartósságától függő tényező 

  rövid idejű terhelés esetén   kt  =  0,6 

  hosszú idejű (tartós) terhelés esetén kt  =  0,4 

𝜌𝜌𝑒𝑓𝑓 = 𝐴𝑠/𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓  az effektív vashányad. 

Amennyiben sima felületű acélbetétek vannak, illetve ha a bordázott betonacélok átlagos távolsága nagyobb mint 

5 ⋅ (𝑐 + Φ 2⁄ ),  akkor 𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥 = 1,3 ⋅ (ℎ − 𝑥2). 
  

 A program figyelembe veszi, ha a repedés iránya nem merőleges valamely vasalási irányra, valamint számítja 

annak  szögét a lokális x tengelyhez képest. 
  

6.5.7.3. Számítás DIN 1045-1 szerint 

 

 𝑤𝑘 = 𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥(휀𝑠𝑚 − 휀𝑐𝑚),  ahol  𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥 a maximális repedéstávolság. 

εsm  a betonacél alakváltozása. 

εcm  a beton alakváltozása két repedés között. 

 

 

휀𝑠𝑚 − 휀𝑐𝑚 =

𝜎𝑠2 − 0.4 ⋅
𝑓𝑐𝑡𝑚
𝜌𝑒𝑓𝑓

(1 +
𝐸𝑠
𝐸𝑐𝑚

𝜌𝑒𝑓𝑓)

𝐸𝑠
≥ 0.6 ⋅

𝜎𝑠2
𝐸𝑠

 

 

𝑠𝑟𝑚𝑎𝑥 =
𝑑

3.6 ⋅ 𝜌𝑒𝑓𝑓
≤

𝜎𝑠2𝑑

3.6 ⋅ 𝑓𝑐𝑡𝑚
 

ahol 𝑑 az átlagos betonacél átmérő, 𝜌𝜌𝑒𝑓𝑓 = 𝐴𝑠/𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓 az effektív vashányad. 

  

 A program figyelembe veszi, ha a repedés iránya nem merőleges valamely vasalási irányra, valamint számítja 

annak  szögét a lokális x tengelyhez képest. 
  

 

6.5.8. Nyírási ellenállás számítás lemezekhez, héjakhoz 

 A program meghatározza a nyírási vasalás nélküli vasbeton lemez illetve héj nyírási ellenállását. Emellett szá-

mítja a lemezre merőleges eredő nyíróerő értékét, valamint az eredő nyíróerő és a nyírási ellenállás különbségét. 
  

 
𝑣𝐸𝑑 = √𝑣𝑥𝑧

2 + 𝑣𝑦𝑧
2  az eredő nyíróerő,   

ahol 𝑣𝑥𝑧, illetve 𝑣𝑦𝑧 az x és y normálisú síkban ébredő nyíróerő komponensek. 
  

 𝜙 = arctan(𝑣𝑦𝑧 𝑣𝑥𝑧)⁄  a felület normálisának a szöge, amiben a 𝑞𝑅𝑧 eredő nyíróerő hat. 

 𝑑 = (𝑑𝑥 + 𝑑𝑦)/2  az átlagos hatékony magasság. 

 𝜌𝑙 = √𝜌𝑥𝜌𝑦  a hosszirányú vasalás vashányada.  

𝜌𝑥 és 𝜌𝑦a húzott vasakból számított vashányadok az x illetve y vasalási irányokban. 
  

 A nyírási ellenállás számítás a felületekhez rendelt alkalmazott vasalás figyelembe vételével történik. 
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6.5.8.1. Számítás MSz szerint 

 Nyírási ellenállás: 

𝑣𝑅𝑑,𝑐 = 0,5 ⋅ 𝜎ℎ𝐻𝑑 − 𝑛𝑎𝑁𝑑 , 

ahol 𝑁𝑑 a 𝑣𝐸𝑑 síkjára merőleges normálerő a héjban. (𝑛𝑎 = 0,2 ha 𝑁𝑑 nyomás és 𝑛𝑎 = 0,4, ha 𝑁𝑑 húzás) 
  

 A 𝑣𝑅𝑑,𝑐 nyírási ellenállás illetve a 𝑣𝐸𝑑 − 𝑣𝑅𝑑,𝑐 különbség szintvonalas és szintfelületes megjelenítéssel is 

ábrázolható. 
  

6.5.8.2. Számítás Eurocode 2 szerint 

 Nyírási ellenállás: 

𝑣𝑅𝑑,𝑐 = [𝐶𝑅𝑑,𝑐𝑘(100 ⋅ 𝜌𝑙𝑓𝑐𝑘)
1/3 + 𝑘1𝜎𝑐𝑝] ⋅ 𝑑 ≥ (𝑣𝑚𝑖𝑛 + 𝑘1𝜎𝑐𝑝) ⋅ 𝑑 

ahol 

𝐶𝑅𝑑,𝑐 =
0.18

𝛾𝑐
, 𝑘 = 1 + √200/𝑑 ≤ 2.0, 𝑘1 = 0.15 

𝜎𝑐𝑝 =
𝑁𝐸𝑑
𝐴𝑐

≤ 0.2 𝑓𝑐𝑑 , 𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0.035 ⋅ 𝑘
3/2 ⋅ 𝑓𝑐𝑘

1/2
 

𝑁𝐸𝑑 a 𝑣𝐸𝑑 síkjára merőleges normálerő a héjban.  𝑁𝐸𝑑 előjele nyomás esetén  pozitív.   

A vashányad 𝜌𝑙 ≤ 0,02. 
  

 A 𝑣𝑅𝑑,𝑐 nyírási ellenállás illetve a 𝑣𝐸𝑑 − 𝑣𝑅𝑑,𝑐 különbség szintvonalas és szintfelületes megjelenítéssel is 

ábrázolható. 

  

6.5.8.3. Számítás DIN 1045-1 szerint 

 Nyírási ellenállás: 

𝑣𝑅𝑑𝑐 = [0,14 휂1𝑘(100 𝜌𝑙𝑓𝑐𝑘)
1 3⁄ − 0,12 𝜎𝑐𝑑] ⋅ 𝑑 

ahol 

휂1 = 1 (normál beton esetén), 𝑘 = 1 + √200/𝑑 ≤ 2,0, 𝜎𝑐𝑑 = 𝑁𝑒𝑑/𝐴𝑐 

𝑁𝐸𝑑 a 𝑣𝐸𝑑 síkjára merőleges normálerő a héjban.  𝑁𝐸𝑑 előjele nyomás esetén  negatív. 

A vashányad 𝜌𝑙 ≤ 0,02 és 𝜌𝑙 ≤ 0,4 ⋅ 𝑓𝑐𝑑/𝑓𝑦𝑑. 
  

 A 𝑣𝑅𝑑,𝑐 nyírási ellenállás illetve a 𝑣𝐸𝑑 − 𝑣𝑅𝑑,𝑐 különbség szintvonalas és szintfelületes megjelenítéssel is 

ábrázolható. 

  

6.5.8.4. Számítás SIA 262 szerint 

 Nyírási ellenállás: 

𝑣𝑅𝑑𝑐 = 𝑘𝑑𝜏𝑐𝑑𝑑 

ahol 𝜏𝑐𝑑 = 0,3√𝑓𝑐𝑘/𝛾𝑐;  𝑘𝑑 = 1/(1 + 𝑘𝑣𝑑);  𝑘𝑣 = 3,0. 

Ha 𝑓𝑠𝑑 > 435 N/mm
2 , akkor 𝑘𝑣 értéket 𝑓𝑠𝑑 435⁄  arányban megnöveljük. 

Ha a 𝑣𝐸𝑑 eredő nyíróerő síkja nem párhuzamos valamelyik vasalási iránnyal,  

akkor a 𝑘𝑣 értéket 1/(cos4𝜙 + sin4 𝜙) arányban megnöveljük. 
  

 A 𝑣𝑅𝑑,𝑐 nyírási ellenállás illetve a 𝑣𝐸𝑑 − 𝑣𝑅𝑑,𝑐 különbség szintvonalas és szintfelületes megjelenítéssel is 

ábrázolható. 

  

6.5.9. Oszlopvasalás ellenőrzése – RC2 modul 

 

Nyomott-hajlított keresztmetszet teherbírásának ellenőrzése az alábbi szabványok szerint történik: 

 MSz            :  MSz 15022-1:1986 

 Eurocode 2:  EN    1992-1-1:2004 

 DIN           :  DIN  1045-1:2001-07 

 SIA            :  SIA    262:2003          
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Vasalás megadása Az oszlopvasalási paramétereket az alábbi szerkesztőablakban adhatjuk meg. Lásd részletesen... 6.5.4 
Oszlopvasalási paraméterek fejezetben. 

  

 

 
  
Oszlop ellenőrzése Az Oszlopellenőrzésre kattintva a program a keresztmetszeti adatok és vasalási paraméterek alapján meghatározza 

a határigénybevételi felületet, illetve a megadott kihajlási paraméterek figyelembevételével meghatározza a 

kijelölt rudak igénybevételeihez, illetve a táblázatban megadott tetszőleges Nx, Mya, Mza, Myf, Mzf értékekhez 

tartozó külpontosság-növekményeket. A külpontosság-növekményből kiszámolja az Nxd, Myd, Mzd tervezési 

igénybevételeket, majd ellenőrzi, hogy ezek a határigénybevételi felületen belülre esnek-e. 

  

 Az eredményábrázolás módja a következő dialógus ablakban állítható be. 

  

 
 

 

Kiválaszthatók az N-M, N-My, N-Mz diagramokon és határkül-

pontossági görbéken megjeleníteni kívánt normálerő-szintek. 

Ha kérjük az igénybevételek grafikus megjelenítését, a 

diagramokon szerepelni fognak a kijelölt rúdelemek igény-

bevételei (illetve a táblázatban megadott értékek) alapján 

számított tervezési értékek pontjai. A pontokhoz tartozó nor-

málerők feliratozása ki/be kapcsolható.  

 

 

 

 

 

 

  

  Az alkalmazott szimbólumok: 

kék szín:   az adott Nxd-Myd-Mzd értékek a határigénybevételi felületen belül vannak. 

piros szín:  az adott Nxd-Myd-Mzd értékek a határigénybevételi felületen kívül vannak.  

Az ezekhez a pontokhoz tartozó normálerő értékeket a program mindig feliratozza. 
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N-M felület 

 

Nx-My-Mz határigénybevételi felület megjelenítése adott nézőpontból. 

 

 
  

N-M diagram 

 
 

Nx-My vagy Nx-Mz diagram megjelenítése az 𝑀𝑧  =  0 illetve az 𝑀𝑦  =  0 síkban. 
 

 
  

 Szimmetriatengelyekkel rendelkező keresztmetszeteknél használható.  
  

My-Mz diagram Adott N normálerőhöz tartozó My -Mz diagram megjelenítése 
 

vízszintes rajzszorzó 
 

függőleges rajzszorzó 
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Határkülpontossági 
görbék 

 

 
  

 Az 
𝑀𝑦𝐻𝑖

𝑁𝑖
  és az  

𝑀𝑧𝐻𝑖

𝑁𝑖
 értékpárokból számított határkülpontossági görbék megjelenítése. 

  

Igénybevételek A program táblázatba gyűjti a kijelölt rúdelemek maximális normálerőit és maximális nyomatékait az oszlop 

alsó és felső végén, valamint az ezekkel egyidejű igénybevételeket és a számított külpontosság 

növekményeket. Megjeleníthetőek az aktuális normálerőhöz tartozó MyHmin, MyHmax, MzHmin, MzHmax nyomaték 

határértékek is. 
  

Kihasználtságok A program kétféle értelemben vett kihasználtságot is számít. Az első, ε (N = áll.) a nyomatéki kihasználtság: ez 
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az My-Mz diagramon a tervezési igénybevételi pontok origótól mért távolságának és az origóból ugyanezeken 

a pontokon át húzott félegyenes és a diagram metszéspontja origótól mért távolságának hányadosa. A második, 

ε (e = áll.) az állandó külpontosság melletti kihasználtság: ez a tervezési igénybevételi pontok N-My-Mz térben 

az origótól mért távolságának és az origóból kiinduló félegyenesnek a határigénybevételi felülettel adódó 

döféspontja távolságának hányadosa. 

  

 
  

 
 

6.5.9.1. Vasbeton oszlop ellenőrzése MSz szerint 

 

 A tervezési nyomatékok az egyes hajlítási irányokban 𝑀𝑑 = 𝑁𝑑 ⋅ 𝑒𝑑, ahol 𝑁𝑑 az oszlopban ébredő normálerő és 

𝑒𝑑 = 𝑒0 + 𝑑𝑒 + 𝑒𝑡 a mértékadó külpontosság az adott hajlítási irányban. 

 𝑒0 = 𝑀𝐼/𝑁𝑑 kezdeti külpontosság az elsőrendű igénybevételekből. 

Amennyiben az oszlop két végén a nyomatékok eltérőek, akkor egy helyettesítő kezdeti külpontosság kerül 

meghatározásra az alábbiak szerint:  

𝑒𝑒 = max {
0.6 ⋅ 𝑒𝑎 + 0.4 ⋅ 𝑒𝑏

0.4 ⋅ 𝑒𝑎
}  és |𝑒𝑎| ≥ |𝑒𝑏|, 

ahol 𝑒𝑎 és 𝑒𝑏 az oszlop két végén lévő kezdeti külpontosság. 

 de  a kezdeti pontatlanságokból adódó növekmény 

𝑑𝑒 = 0,06 ⋅ ℎ +
𝑙0
300

 

 𝑒𝑡  a  másodrendű külpontosság növekmény. 

 
𝑒𝑡 =

4

ℎ
(
𝑙0
100

)
2

, ha (𝜎𝑠𝐻 ≤ 350N mm2⁄ ) 𝑒𝑡 =
5

ℎ
(
𝑙0
100

)
2

, ha (𝜎𝑠𝐻 > 350N mm2⁄ ) 
  

 A program meghatározza a külpontosság növekményeket mindkét hajlítási irányban, majd az alábbi tervezési 

szituációkat vizsgálja: 

 𝑀𝑑𝑦 = 𝑁𝑑 ⋅ (𝑒𝑒𝑧 ± (𝑑𝑒𝑧 + 𝑒𝑡𝑧)) 

 𝑀𝑑𝑧 = −𝑁𝑑 ⋅ (𝑒𝑒𝑦 ± 0,5(𝑑𝑒𝑦 + 𝑒𝑡𝑦)) 

 𝑀𝑑𝑦 = 𝑁𝑑 ⋅ (𝑒𝑒𝑧 ± 0,5(𝑑𝑒𝑧 + 𝑒𝑡𝑧)) 

 𝑀𝑑𝑧 = −𝑁𝑑 ⋅ (𝑒𝑒𝑦 ± (𝑑𝑒𝑦 + 𝑒𝑡𝑦)) 

Az oszlop alján és tetején: 

 𝑀𝑑𝑦 = 𝑁𝑑 ⋅ (𝑒0𝑎𝑧 ± 𝑑𝑒𝑧) 

 𝑀𝑑𝑧 = −𝑁𝑑 ⋅ (𝑒0𝑎𝑦 ± 𝑑𝑒𝑦) 

 𝑀𝑑𝑦 = 𝑁𝑑 ⋅ (𝑒0𝑏𝑧 ± 𝑑𝑒𝑧) 

 𝑀𝑑𝑧 = −𝑁𝑑 ⋅ (𝑒0𝑏𝑦 ± 𝑑𝑒𝑦) 

 

A program ellenőrzi, hogy az így kapott tervezési igénybevételek (𝑀𝑑𝑦,𝑀𝑑𝑧, 𝑁𝑑) a határigénybevételi felületen 

belül helyezkednek-e el. Ha valamely tervezési szituációban ez nem teljesül, akkor az oszlop az adott kereszt-

metszettel és vasalással nem felel meg. 
  

 Itt 𝑒0𝑎𝑦 , 𝑒0𝑎𝑧, ill. 𝑒0𝑏𝑦 , 𝑒0𝑏𝑧 a kezdeti külpontosságok a rúd alsó illetve felső végén. 
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 Az N-M diagramokon, ill. a határkülpontossági görbeseregen az ezekhez az igény-

bevételekhez tartozó pontok jelennek meg. 

A táblázat tetszőleges igénybevétel értékekkel bővíthető. Az értékek az N-M 

diagramokon és a határkülpontossági görbéken megjeleníthetők. 

Az igénybevételek előjeleit a mellékelt ábra szemlélteti.  

A számítás a következő feltevéseket alkalmazza:  

 
 𝜎, 휀 diagramok: 

 

 

- A 10 mm-nél kisebb átmérőjű vasakat a program a számítás során 

nem veszi figyelembe.  

- A kengyeltáv 1/12-énél vékonyabb vasakat nyomásra nem veszi 

figyelembe (kihajlás). 

- A betonterület 5%-a feletti nyomott vasalást nem veszi figyelembe a 

program (arányos acélkeresztmetszet csökkentéssel). 

- A beton nyomóerőnél nagyobb acél nyomóerőt nem veszi 

figyelembe a program (arányos acélkeresztmetszet csökkentéssel). 
  
 

6.5.9.2. Vasbeton oszlop ellenőrzése Eurocode 2 szerint 

 

 A tervezési nyomatékok az egyes hajlítási irányokban 𝑀𝑑 = 𝑁𝑑 ⋅ 𝑒𝑑  

ahol 𝑁𝑑 az oszlopban ébredő normálerő és 𝑒𝑑 = 𝑒𝑒 + 𝑒𝑖 + 𝑒2  a mértékadó külpontosság az adott hajlítási 

irányban. 

 𝑒0 = 𝑀𝐼/𝑁𝑑 kezdeti külpontosság az elsőrendű igénybevételekből. 

Amennyiben az oszlop két végén a nyomatékok eltérőek, akkor egy helyettesítő külpontosság kerül megha-

tározásra az alábbiak szerint:  

 merevített z vagy y irányban  

 𝑒𝑒 = max {0.6⋅𝑒𝑎+0.4⋅𝑒𝑏
0.4⋅𝑒𝑎

}  és |𝑒𝑎| ≥ |𝑒𝑏|,  ahol 𝑒𝑎 és 𝑒𝑏 az oszlop két végén lévő kezdeti külpontosság. 

 nem merevített z vagy y irány esetén  

 𝑒𝑒 = max {|𝑒𝑎|
|𝑒𝑏|
}, de a nagyobbik abszolút értékű excentricitás előjelével 

 

 𝑒𝑖   a kezdeti pontatlanságokból adódó növekmény (imperfekció). 

𝑒𝑖 = 𝛼ℎΘ0
𝑙0

2
 , ahol l0 kihajlási hossz, 𝛼ℎ = 2/√𝑙  és  

2

3
≤ 𝛼ℎ ≤ 1, ahol l a hálózati hossz. 

 

 

 

 

 

𝑒2  a  másodrendű külpontosság növekmény. 

𝑒2 =
1

𝑟

𝑙0
2

𝜋2
, ahol  

1

𝑟
= 𝐾𝑟𝐾𝜑

𝑓𝑦𝑑

𝐸𝑠⋅0.45⋅𝑑′
 amennyiben 𝜆 ≥ 𝜆𝑙𝑖𝑚 = 20

𝐴𝐵𝐶

√𝑛
 ahol 𝑛 =

𝑁𝐸𝑑

𝐴𝑐𝑓𝑐𝑑
 

λlim számítása egyes Nemzeti Alkalmazási Dokumentumok szerint eltér (pl. az német és olasz szabálozás szerint)! 

𝐾𝑟 = min {
𝑁𝑢
′−𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑢
′−𝑁𝑏𝑎𝑙

; 1.0} , 𝐾𝜑 = max{1 + 𝛽𝜑𝑒𝑓; 1.0},  

𝛽 = 0.35 +
𝑓𝑐𝑘

200
−

𝜆

150
, ahol 𝑓𝑐𝑘 N/mm2-ben szerepel 

𝑑′ =
ℎ

2
+ 𝑖𝑠 , ahol 𝑖𝑠 a betonacélok inerciasugara  
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A program meghatározza a külpontosság növekményeket mindkét hajlítási irányban, majd az alábbi tervezési 

szituációkat vizsgálja: 

Az oszlop közepén: 

𝜆𝑦 𝜆𝑧⁄ ≤ 2 és 𝜆𝑧 𝜆𝑦⁄ ≤ 2, illetve 
𝑒𝑦 𝑏𝑒𝑞⁄

𝑒𝑧 ℎ𝑒𝑞⁄
≤ 0,2 vagy 

𝑒𝑧 ℎ𝑒𝑞⁄

𝑒𝑦 𝑏𝑒𝑞⁄
≤ 0,2 

különben 

𝑀𝑑𝑦,1 = 𝑁𝑑
∗𝑒𝑒𝑧 

𝑀𝑑𝑧,1 = −𝑁𝑑
∗ (𝑒𝑒𝑦 ± (𝑒𝑖𝑦 + 𝑒2𝑦)) 

𝑀𝑑𝑦,2 = 𝑁𝑑
∗(𝑒𝑒𝑧 ± (𝑒𝑖𝑧 + 𝑒2𝑧)) 

𝑀𝑑𝑧,2 = −𝑁𝑑
∗𝑒𝑒𝑦 

𝑀𝑑𝑦 = 𝑁𝑑
∗(𝑒𝑒𝑧 ± (𝑒𝑖𝑧 + 𝑒2𝑧)) 

𝑀𝑑𝑧 = −𝑁𝑑
∗ (𝑒𝑒𝑦 ± (𝑒𝑖𝑦 + 𝑒2𝑦)) 

Az oszlop alján és tetején, amennyiben az oszlop merevített (nem kilendülő): 

𝜆𝑦 𝜆𝑧⁄ ≤ 2 és 𝜆𝑧 𝜆𝑦⁄ ≤ 2, illetve 
𝑒𝑦 𝑏𝑒𝑞⁄

𝑒𝑧 ℎ𝑒𝑞⁄
≤ 0,2 vagy 

𝑒𝑧 ℎ𝑒𝑞⁄

𝑒𝑦 𝑏𝑒𝑞⁄
≤ 0,2 

különben 

𝑀𝑑𝑦,1 = 𝑁𝑑
∗𝑒0𝑧 

𝑀𝑑𝑧,1 = −𝑁𝑑
∗(𝑒0𝑦 ± 𝑒𝑖𝑦) 

𝑀𝑑𝑦,2 = 𝑁𝑑
∗(𝑒0𝑧 ± 𝑒𝑖𝑧) 

𝑀𝑑𝑧,2 = −𝑁𝑑
∗𝑒0𝑦 

𝑀𝑑𝑦 = 𝑁𝑑
∗(𝑒0𝑧 ± 𝑒𝑖𝑧) 

𝑀𝑑𝑧 = −𝑁𝑑
∗(𝑒0𝑦 ± 𝑒𝑖𝑦) 

Az oszlop alján és tetején, amennyiben az oszlop nem merevített (kilendülő): 

𝜆𝑦 𝜆𝑧⁄ ≤ 2 és 𝜆𝑧 𝜆𝑦⁄ ≤ 2, illetve 
𝑒𝑦 𝑏𝑒𝑞⁄

𝑒𝑧 ℎ𝑒𝑞⁄
≤ 0,2 vagy 

𝑒𝑧 ℎ𝑒𝑞⁄

𝑒𝑦 𝑏𝑒𝑞⁄
≤ 0,2 

különben 

𝑀𝑑𝑦,1 = 𝑁𝑑
∗𝑒0𝑧 

𝑀𝑑𝑧,1 = −𝑁𝑑
∗ (𝑒0𝑦 ± (𝑒𝑖𝑦 + 𝑒2𝑦)) 

𝑀𝑑𝑦,2 = 𝑁𝑑
∗(𝑒0𝑧 ± (𝑒𝑖𝑧 + 𝑒2𝑧)) 

𝑀𝑑𝑧,2 = −𝑁𝑑
∗𝑒0𝑦 

𝑀𝑑𝑦 = 𝑁𝑑
∗(𝑒0𝑧 ± (𝑒𝑖𝑧 + 𝑒2𝑧)) 

𝑀𝑑𝑧 = −𝑁𝑑
∗ (𝑒0𝑦 ± (𝑒𝑖𝑦 + 𝑒2𝑦)) 

 

  

 A program ellenőrzi, hogy az így kapott tervezési igénybevételek (𝑀𝑑𝑦,𝑀𝑑𝑧, 𝑁𝑑) a határigénybevételi felületen 

belül helyezkednek-e el. Ha valamely tervezési szituációban ez nem teljesül, akkor az oszlop az adott kereszt-

metszettel és vasalással nem felel meg. 
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 Az N-MR diagramokon, ill. a határkülpontossági görbeseregen az ezekhez a 

tervezési igénybevételekhez tartozó pontok jelennek meg. 

A táblázat tetszőleges igénybevétel értékekkel bővíthető. Az értékek az N-MR 

diagramokon és a határkülpontossági görbéken megjeleníthetők. 

Az igénybevételek előjeleit a mellékelt ábra szemlélteti.  

A számítás a következő feltevéseket alkalmazza:  

 
  

 𝜎, 휀 diagramok: 

 

 
  

 - A kengyeltáv 1/12-nél vékonyabb vasakat nyomásra nem veszi figyelembe a program. 

6.5.9.3. Vasbeton oszlop ellenőrzése DIN 1045-1 szerint 

 

 A tervezési nyomatékok az egyes hajlítási irányokban 𝑀𝑑 = 𝑁𝑑 ⋅ 𝑒𝑑  

ahol 𝑁𝑑 az oszlopban ébredő normálerő és 𝑒𝑑 = 𝑒𝑒 + 𝑒𝑎 + 𝑒2 a mértékadó külpontosság az adott hajlítási 

irányban. 

 

 𝑒0 = 𝑀𝐼/𝑁𝑑 kezdeti külpontosság az elsőrendű igénybevételekből. 

Amennyiben az oszlop két végén a nyomatékok eltérőek, akkor egy helyettesítő külpontosság kerül megha-

tározásra az alábbiak szerint:  

merevített z vagy y irányban  

𝑒𝑒 = max {0.6⋅𝑒02+0.4⋅𝑒01
0.4⋅𝑒02

}  és |𝑒02| ≥ |𝑒01|,  ahol 𝑒02 és 𝑒01 az oszlop két végén lévő kezdeti 

külpontosság. 

nem merevített z vagy y irány esetén  

𝑒𝑒 = max {
|𝑒02|
|𝑒01|

}, de a nagyobbik abszolút értékű excentricitás előjelével 

 
𝑒𝑎 : a kezdeti pontatlanságokból adódó növekmény (imperfekció). 

𝑒𝑎 =
𝛼𝑎1𝑙0

2
, ahol 𝑙0 a kihajlási hossz, 𝛼𝑎1 =

1

100⋅√𝑙
≤

1

200
, ahol l a hálózati hossz. 

 

𝜆𝑚𝑎𝑥 = max{25;
16

√
𝑁𝑑

𝐴𝑐𝑓𝑐𝑑

}, ha 𝜆 ≥ 𝜆𝑚𝑎𝑥, akkor a másodrendű külpontosság növekményt is figyelembe kell venni 

(𝜆 a betonkeresztmetszetből számított karcsúság) 
  

 𝑒2 :  másodrendű külpontosság növekmény. 

 𝑒2 = 𝐾1
1

𝑟

𝑙0
2

10
, ahol  

1

𝑟
= 𝐾2

2⋅𝑓𝑦𝑑

𝐸𝑠⋅0.9⋅𝑑
  

 𝐾1 = min {
𝜆

10
− 2.5; 1.0} , 𝐾2 =

𝑁𝑢𝑑
 −𝑁𝑑

𝑁𝑢𝑑
 −𝑁𝑏𝑎𝑙

≤ 1.0  

                ahol d a keresztmetszet hasznos magassága   

 
A program meghatározza a külpontosság növekményeket mindkét hajlítási irányban, majd az alábbi tervezési 

szituációkat vizsgálja: 

Az oszlop közepén: 

𝑒𝑦 𝑏⁄

𝑒𝑧 ℎ⁄
≤ 0,2 vagy   

𝑒𝑧 ℎ⁄

𝑒𝑦 𝑏⁄
≤ 0,2 különben 

𝑀𝑑𝑦,1 = 𝑁𝑑
∗𝑒𝑒𝑧 

𝑀𝑑𝑧,1 = −𝑁𝑑
∗ (𝑒𝑒𝑦 ± (𝑒𝑖𝑦 + 𝑒2𝑦)) 

𝑀𝑑𝑦,2 = 𝑁𝑑
∗(𝑒𝑒𝑧 ± (𝑒𝑖𝑧 + 𝑒2𝑧)) 

𝑀𝑑𝑧,2 = −𝑁𝑑
∗𝑒𝑒𝑦 

𝑀𝑑𝑦 = 𝑁𝑑
∗(𝑒𝑒𝑧 ± (𝑒𝑎𝑧 + 𝑒2𝑧)) 

𝑀𝑑𝑧 = −𝑁𝑑
∗ (𝑒𝑒𝑦 ± (𝑒𝑎𝑦 + 𝑒2𝑦)) 
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Az oszlop alján és tetején, amennyiben az oszlop merevített (nem kilendülő): 

𝑒𝑦 𝑏⁄

𝑒𝑧 ℎ⁄
≤ 0,2 vagy   

𝑒𝑧 ℎ⁄

𝑒𝑦 𝑏⁄
≤ 0,2 különben 

𝑀𝑑𝑦,1 = 𝑁𝑑
∗𝑒0𝑧 

𝑀𝑑𝑧,1 = −𝑁𝑑
∗(𝑒0𝑦 ± 𝑒𝑎𝑦) 

𝑀𝑑𝑦,2 = 𝑁𝑑
∗(𝑒0𝑧 ± 𝑒𝑎𝑧) 

𝑀𝑑𝑧,2 = −𝑁𝑑
∗𝑒0𝑦 

𝑀𝑑𝑦 = 𝑁𝑑
∗(𝑒0𝑧 ± 𝑒𝑎𝑧) 

𝑀𝑑𝑧 = −𝑁𝑑
∗(𝑒0𝑦 ± 𝑒𝑎𝑦) 

Az oszlop alján és tetején, amennyiben az oszlop nem merevített (kilendülő): 

𝑒𝑦 𝑏⁄

𝑒𝑧 ℎ⁄
≤ 0,2 vagy   

𝑒𝑧 ℎ⁄

𝑒𝑦 𝑏⁄
≤ 0,2 különben 

𝑀𝑑𝑦,1 = 𝑁𝑑
∗𝑒0𝑧 

𝑀𝑑𝑧,1 = −𝑁𝑑
∗ (𝑒0𝑦 ± (𝑒𝑎𝑦 + 𝑒2𝑦)) 

𝑀𝑑𝑦,2 = 𝑁𝑑
∗(𝑒0𝑧 ± (𝑒𝑎𝑧 + 𝑒2𝑧)) 

𝑀𝑑𝑧,2 = −𝑁𝑑
∗𝑒0𝑦 

𝑀𝑑𝑦 = 𝑁𝑑
∗(𝑒0𝑧 ± (𝑒𝑎𝑧 + 𝑒2𝑧)) 

𝑀𝑑𝑧 = −𝑁𝑑
∗ (𝑒0𝑦 ± (𝑒𝑎𝑦 + 𝑒2𝑦)) 

 

  

 A program ellenőrzi, hogy az így kapott tervezési igénybevételek (𝑀𝑑𝑦,𝑀𝑑𝑧, 𝑁𝑑) a határigénybevételi felületen 

belül helyezkednek-e el. Ha valamely tervezési szituációban ez nem teljesül, akkor az oszlop az adott kereszt-

metszettel és vasalással nem felel meg. 

  

 

 
  

 

 Az N-MR diagramokon, illetve a határkülpontossági görbeseregen az ezek-

hez a tervezési igénybevételekhez tartozó pontok jelennek meg. 

A táblázat tetszőleges igénybevétel értékekkel bővíthető. Az értékek az N-

MR diagramokon és a határkülpontossági görbéken megjeleníthetők. 

Az igénybevételek előjeleit a mellékelt ábra szemlélteti.  

A számítás a következő feltevéseket alkalmazza:  

 
 ,  diagramok: 

 

  
  

 - A kengyeltáv 1/12-nél vékonyabb vasakat nyomásra nem veszi figyelembe a program. 
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6.5.9.4. Vasbeton oszlop ellenőrzése SIA 262 szerint 

 A tervezési nyomatékok az egyes hajlítási irányokban: 𝑀𝑑 = 𝑁𝑑 ⋅ 𝑒𝑑  ahol: 

𝑁𝑑 az oszlopban ébredő normálerő és 

𝑒𝑑 = 𝑒0𝑑 + 𝑒1𝑑 + 𝑒2𝑑  a mértékadó külpontosság az adott hajlítási irányban. 
 

 𝑒0𝑑 : a kezdeti pontatlanságokból adódó növekmény (imperfekció). 

𝑒0𝑑 = max {𝛼𝑖
𝑙𝑐𝑟

2
;
𝑑

30
}, ahol 

1

200
≥ 𝛼𝑖 =

0.01

√𝑙
≥

1

300
 

𝑙𝑐𝑟  a kihajlási hossz, d a keresztmetszet hasznos magassága. 
 

 𝑒1𝑑 : kezdeti külpontosság az elsőrendű igénybevételekből,  𝑒1𝑑 = 𝑀𝑑𝐼/𝑁𝑑  

Amennyiben az oszlop két végén a nyomatékok eltérőek, akkor egy helyettesítő kezdeti külpontosság kerül 

meghatározásra az alábbiak szerint:  

merevített z vagy y irányban  

𝑒𝑒 = max {0.6⋅𝑒𝑎+0.4⋅𝑒𝑏
0.4⋅𝑒𝑎

}  és |𝑒𝑎| ≥ |𝑒𝑏|,  ahol 𝑒𝑎 és 𝑒𝑏 az oszlop két végén lévő elsőrendű külpontosság. 

nem merevített z vagy y irány esetén  

𝑒𝑒 = max {
|𝑒𝑎|
|𝑒𝑏|
}, de a nagyobbik abszolút értékű excentricitás előjelével 

 𝑒2𝑑 :  másodrendű külpontosság növekmény. 

 𝑒2𝑑 =  𝜒𝑑
𝑙𝑐𝑟
2

𝜋2
, ahol 𝜒𝑑 =

2𝑓𝑠𝑑

𝐸𝑠(𝑑−𝑑
′)

 

 

 A program meghatározza a külpontosság növekményeket mindkét hajlítási irányban, majd az alábbi tervezési 

szituációkat vizsgálja (Eurocode előírás felhasználásával): 

Az oszlop közepén: 

𝜆𝑦 𝜆𝑧⁄ ≤ 2 és 𝜆𝑧 𝜆𝑦⁄ ≤ 2, illetve 
𝑒𝑦 𝑏𝑒𝑞⁄

𝑒𝑧 ℎ𝑒𝑞⁄
≤ 0,2 vagy 

𝑒𝑧 ℎ𝑒𝑞⁄

𝑒𝑦 𝑏𝑒𝑞⁄
≤ 0,2 

különben 

𝑀𝑑𝑦,1 = 𝑁𝑑
∗𝑒𝑒𝑧 

𝑀𝑑𝑧,1 = −𝑁𝑑
∗ (𝑒𝑒𝑦 ± (𝑒0𝑦 + 𝑒2𝑦)) 

𝑀𝑑𝑦,2 = 𝑁𝑑
∗(𝑒𝑒𝑧 ± (𝑒0𝑧 + 𝑒2𝑧)) 

𝑀𝑑𝑧,2 = −𝑁𝑑
∗𝑒𝑒𝑦 

𝑀𝑑𝑦 = 𝑁𝑑
∗(𝑒𝑒𝑧 ± (𝑒0𝑧 + 𝑒2𝑧)) 

𝑀𝑑𝑧 = −𝑁𝑑
∗ (𝑒𝑒𝑦 ± (𝑒0𝑦 + 𝑒2𝑦)) 

Az oszlop alján és tetején, amennyiben az oszlop merevített (nem kilendülő): 

𝜆𝑦 𝜆𝑧⁄ ≤ 2 és 𝜆𝑧 𝜆𝑦⁄ ≤ 2, illetve 
𝑒𝑦 𝑏𝑒𝑞⁄

𝑒𝑧 ℎ𝑒𝑞⁄
≤ 0,2 vagy 

𝑒𝑧 ℎ𝑒𝑞⁄

𝑒𝑦 𝑏𝑒𝑞⁄
≤ 0,2 

különben 

𝑀𝑑𝑦,1 = 𝑁𝑑
∗𝑒1𝑧 

𝑀𝑑𝑧,1 = −𝑁𝑑
∗(𝑒1𝑦 ± 𝑒0𝑦) 

𝑀𝑑𝑦,2 = 𝑁𝑑
∗(𝑒1𝑧 ± 𝑒0𝑧) 

𝑀𝑑𝑧,2 = −𝑁𝑑
∗𝑒1𝑦 

𝑀𝑑𝑦 = 𝑁𝑑
∗(𝑒1𝑧 ± 𝑒0𝑧) 

𝑀𝑑𝑧 = −𝑁𝑑
∗(𝑒1𝑦 ± 𝑒0𝑦) 

Az oszlop alján és tetején, amennyiben az oszlop nem merevített (kilendülő): 

𝜆𝑦 𝜆𝑧⁄ ≤ 2 és 𝜆𝑧 𝜆𝑦⁄ ≤ 2, illetve 
𝑒𝑦 𝑏𝑒𝑞⁄

𝑒𝑧 ℎ𝑒𝑞⁄
≤ 0,2 vagy 

𝑒𝑧 ℎ𝑒𝑞⁄

𝑒𝑦 𝑏𝑒𝑞⁄
≤ 0,2 

különben 

𝑀𝑑𝑦,1 = 𝑁𝑑
∗𝑒1𝑧 

𝑀𝑑𝑧,1 = −𝑁𝑑
∗ (𝑒1𝑦 ± (𝑒0𝑦 + 𝑒2𝑦)) 

𝑀𝑑𝑦,2 = 𝑁𝑑
∗(𝑒1𝑧 ± (𝑒0𝑧 + 𝑒2𝑧)) 

𝑀𝑑𝑧,2 = −𝑁𝑑
∗𝑒1𝑦 

𝑀𝑑𝑦 = 𝑁𝑑
∗(𝑒1𝑧 ± (𝑒0𝑧 + 𝑒2𝑧)) 

𝑀𝑑𝑧 = −𝑁𝑑
∗ (𝑒1𝑦 ± (𝑒0𝑦 + 𝑒2𝑦)) 

 

A program ellenőrzi, hogy az így kapott tervezési igénybevételek (𝑀𝑑𝑦,𝑀𝑑𝑧, 𝑁𝑑) a határigénybevételi felületen 

belül helyezkednek-e el. Ha valamely tervezési szituációban ez nem teljesül, akkor az oszlop az adott kereszt-

metszettel és vasalással nem felel meg. 

  
 Az N-MR diagramokon, ill. a határkülpontossági görbeseregen az ezekhez a tervezési igénybevételekhez tartozó 

pontok jelennek meg. A táblázat tetszőleges igénybevétel értékekkel bővíthető. Az értékek az N-MR dia-

gramokon és a határkülpontossági görbéken megjeleníthetők. Az igénybevételek előjeleit a mellékelt ábra 

szemlélteti: 
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A számítás a következő feltevéseket alkalmazza: 
 𝜎, 휀  diagramok: 
 

   
  
 A hosszvasakat nyomásra nem veszi figyelembe  a program, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

  < 8 

s  > 15  

s > a min 

s  > 300 mm 
 

6.5.10. Gerendavasalás számítás – RC2 modul 

 

 A vasbeton gerendák tervezése az alábbi szabványok szerint végezhető: 
  

Szabványok MSz MSz 15022-1:1986,    

MSz 15022-1:1986/1M:1992 

 Eurocode  2 EN   1992-1-1:2004 

 DIN DIN 1045-1:2001-07 

 SIA SIA   262:2003  

  

 Gerendának tekintjük azokat a szerkezeti elemeket, amelyeknek egyik irányú mérete lényegesen nagyobb a másik 
kettőnél, és normálerő nem, vagy csak elhanyagolható mértékben terheli.  

  

 A programmodul téglalap keresztmetszetű és fejlemezes, konstans vagy változó keresztmetszetű gerendák, 

bordák (alul- és felülbordás lemezek) vasalástervezésére alkalmas szimmetriasíkban történő hajlítás és nem 

számottevő normálerő esetén. A vizsgált részen a gerenda azonos anyagú. A számított hosszanti alsó és felső 

vasalás azonos anyagú (a kengyeleknek lehet a hosszvasalástól eltérő anyaga). 
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Gerendavasalás 
paraméterek 

Gerenda tervezése (szükséges vasalás meghatározása és ellenőrzése) során a program a Gerendavasalás para-

méterek ablakban beállítható értékekkel dolgozik (lásd 6.5.3 Gerendavasalás paraméterek). 
 

 
A változó keresztmetszet okozta nyíróerő növekményt (csökkenést) a program a figyelembe veszi. Ha a tartó 

hossztengelye mentén haladva a tartó magassága és a nyomaték azonos értelemben változik, akkor a nyírási 

teherbírás nő, ellenkező esetben csökken. 
  

Változó 
keresztmetszet 

 

Ha a |ℎ𝑖 − ℎ𝑗| ⋅ |𝑀𝑖 −𝑀𝑗| szorzat pozitív, akkor csökken a nyíróerő.  

A program a nyíróerőt a Δ𝑉 = 2𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑 sin 𝛼 értékkel módosítja, 

ahol 𝐴𝑠 a számított húzott hosszvasalás keresztmetszeti területe, 𝛼 a 

tartó szélső szála és a tartó hossztengelye által bezárt szög. 

  

 A program feltételezi, hogy  a hosszvasalás a tartó szélső szálával párhuzamos.  
  

 A program csak az itt leírt vizsgálatokat végzi el, minden más, a szabványban előírt vizsgálatokat a felhasználónak kell 
elvégeznie.  

A modul ezen verziója nem vizsgálja a ferde hajlítás, az összetett igénybevétel hatását, a gerendák kifordulását, valamint 
az erőbevezetés helyén a tengelyre merőleges nagy nyomófeszültség hatását. 

Nem alkalmas a programmodul a rövid konzolok vasalásának tervezésére. 

6.5.10.1. Gerendavasalás tervezés lépései 

 
Gerendavasalás 
tervezése 

A tervezés két lépésből áll: 

1.) Hosszvasalás tervezése My vagy Mz nyomatékra 

2.) Nyírási kengyelek távolságának kiszámítása Vz vagy Vy  nyíróerőre és  Tx csavaró-nyomatékra. 
 

A nyomatéki vasalás számításánál a normálerőt elhanyagoljuk, számottevő normálerő esetén az oszlopvasalás -

ellenőrző modul használatát ajánljuk. 

 

A hajlítást és a nyírást/csavarást külön vizsgáljuk, de a nyírási teherbírás számításánál figyelembe vesszük a ke-

resztmetszetben számított húzott hosszvasalás keresztmetszeti területét (EC2, DIN1045-1, SIA262). A hosszanti 

vasalásban a ferde repedések okozta húzóerő növekményt a nyomatéki ábra elcsúsztatásával vesszük figyelembe. 

  

 
A következő diagramok megjelenítésére van lehetőség: Tervezési nyomaték (MyEd), alulra ill. felülre számított 

vasmennyiség (As), tervezési nyíróerő (Vz), kengyeltávolság (sw), tervezési csavarónyomaték (Tx), oldalsó 

csavarási vasalás (ASL). 

  
Tervezési eredmények 
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Hosszvasalás 

hajlításból  

A program a szükséges hosszvasalás meghatározásánál figyelembe veszi a beállított hosszvas átmérőt, így a 

szükséges vasmennyiségnél mindig ennek egész számú többszörösét látjuk. 

A vasalási diagramon a húzott vasmennyiség kék, a nyomott vasmennyiség piros, a szerkesztési szabályokban 

megadott minimális húzott és nyomott vasmennyiség szürke színnel jelenik meg.  
  

Kengyeltáv  Fekete vonal jelöli a maximális kengyeltávot, kék vonal a számított, míg a szürke vonal a szerkesztési 

szabályokból adódó értéket mutatja. 
  

Hosszvasalás 
csavarásból  

A vasalási diagramon a hosszvasalás lila színnel jelenik meg. 

  

Támaszok módosítása 
A program a lehetséges támaszelemeket (oszlopok, falak, csatlakozó gerendák, csomóponti támaszok) 

automatikusan felismeri, de a tervezőnek lehetősége van ezeket módosítani. 

A támasz szimbólumra kattintva a következő dialógusablak jelenik meg. 
  

 

 
  

 
A dialógus ablakban a következő paramétereket szabályozhatjuk: 

  

Automatikus A jelölőnégyzet bekapcsolásával a támasz méretei a modell alapján automatikusan lesznek meghatározva. 

Kikapcsolt esetben a Tényleges szélesség és Elméleti szélességcsökkentés adatokat kell megadni. Itt beállítható a 

támasz tengelyvonalától balra illetve jobbra mért szakasz, melyet a számítás során figyelmen kívül hagyunk. Az 

igénybevételeket lineárisan interpoláljuk  a szakasz szélei között. 
  

Nyíróerő redukció A Nyíróerő-redukció kapcsoló hatására a szabvány szerint redukáljuk a méretezési nyíróerőt a támasz felett. 
  

Aktív Kikapcsolt esetben nem vesszük figyelembe a támaszt a méretezés során. 

6.5.10.2. Számított gerendavasalás ellenőrzése 

Ellenőrzés A Számított gerendavasalás fülön diagramokon láthatjuk az általunk választott mennyiségeket a következőkből: 

Számított vasalás (As), oldalsó csavarási vasalás (ASL), repedéstágasság (wk), kengyeltávolság (sw), határnyomaték 

(MyRd), határnyíróerő (VzRd), csavarási ellenállás (TzRd), hajlítónyomatéki kihasználtság (MyEd/MyRd), nyírási 

kihasználtság (VzEd/VzRd), csavarási kihasználtság (TzEd/TzRd), relatív lehajlás (ez,rel), abszolút lehajlás (ez,abs). 
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 Teherbírási határállapotok (ULS) 

  

Tiszta hajlítás A program a számított és kiosztott vasalás alapján kiszámítja a hajlítónyomatéki teherbírást (𝑀𝑅𝑑). A program 

jelenlegi verziója a gerenda hajlításánál a normálerőt nem veszi figyelembe, számottevő normálerő esetén 

javasoljuk a vasbeton oszlop modul használatát. A program megjeleníti a hajlítónyomatéki kihasználtság (
𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑅𝑑
) 

diagramját is.  
  

Nyírás A program a számított (kerekített) kengyeltávra, az adott kengyelátmérővel és kengyelszárszámmal kiszámítja a 

nyírási teherbírásokat és kihasználtságokat a keresztmetszet nyírási teherbírása méretezett nyírási vasalás nélkül 

(VRd,c), a keresztmetszet maximális nyírási teherbírása a nyomott zónák morzsolódása alapján (VRd,max), 

valamint a képlékeny állapotban lévő nyírási vasalás által felvehető nyíróerő alapján. A program megjeleníti a 

nyírási kihasználtság (
𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑅𝑑
) diagramját is. 

  

Nyírás és csavarás A program a számított (kerekített) kengyeltávra, az adott kengyelátmérővel és kengyelszárszámmal – 

megosztva a nyírás és a csavarás között - kiszámítja a nyírási és csavarónyomatéki teherbírásokat és 

kihasználtságokat a keresztmetszet nyírási és csavarási teherbírása méretezett nyírási-csavarási vasalás nélkül 

(VRd,c és TRd,c), a keresztmetszet maximális nyírási és csavarási teherbírása a nyomott zónák morzsolódása 

alapján (VRd,max és TRd,max), valamint a képlékeny állapotban lévő nyírási-csavarási kengyelek által felvehető 

nyíróerő alapján. 

A teljes kengyelkeresztmetszetből (𝐴𝑠𝑤) csavarásra figyelembe vett rész: 

𝐴𝑠𝑤,𝑇 =
𝑉𝐸𝑑,𝑖

𝑉𝐸𝑑,𝑖+𝑉𝐸𝑑
⋅ 𝐴𝑠𝑤  

ahol: 

𝑉𝐸𝑑𝑖 =
𝑇𝐸𝑑

2⋅𝐴𝑘
⋅ 𝑧  csavarásból származó nyíróerő  

𝑉𝐸𝑑: nyíróerő tervezési értéke 
  

 Használhatósági határállapotok (SLS) 
  

Repedéstágasság Az ellenőrzés fülre kattintva a program a kijelölt teherkombináció alapján számított alsó és felső vasalás, 

valamint megadott elsődleges betonacélátmérők alapján meghatározza a betonacél kiosztást alul és felül a 

szabványos legkisebb betonacél-távolságot figyelembe véve. 

Amennyiben egy sorban nem férnek el az acélbetétek, a program kettő, vagy több sorban is elhelyez vasakat úgy, 

hogy legalább két betonacél (a kengyelszár mellé) kerüljön egy sorba. 

A program a fejlemez részbe akkor tesz betonacélt, ha a gerincszélességben nem fér el, de legfeljebb egy sorban 

és legfeljebb a betonacélok felét. 

A program a kijelölt SLS teherkombinációkra számít repedéstágasságot. Ha a kijelölt teherkombinációk között 

nincs  SLS kombináció, akkor az összes kijelölt teherkombinációra.  

A program az így elhelyezett betonacélokkal (a nyomott oldalival nyomottként) számítja ki a keresztmetszeti 

adatokat és az adott keresztmetszetben fellépő, a kijelölt teherkombináció(k) közül a legnagyobb nyomatéki 

igénybevétel alapján a repedéstágasságot. 

Figyeljünk arra, hogyha csak SLS teherkombinációt jelölünk ki, akkor az ehhez számított vasalás alapján történik 

a repedéstágasság számítása, mely így nagyobb lehet, mint a mértékadó, vagy burkoló teherkombinációból 

származó vasalás alapján számított repedéstágasság. 
  

Vasalás tervezés 
repedéstágasságra 

Ha megadjuk a repedéstágasság megengedett legnagyobb értékét a párbeszéd ablakban, akkor a program addig 

növeli a húzott oldali betonacélok számát, amíg a számított repedéstágasság a  határérték alá nem süllyed, a 

betonacélok keresztmetszeti területe azonban legfeljebb a betonkeresztmetszet 4%-a lehet (𝐴𝑠 ≤ 0,04 ⋅ 𝐴𝑐). 
  

Lehajlás A lehajlást a program a következő - a biztonság javára tett - közelítő módszerrel számítja: 
  

 A program kiszámolja a mezőnyomatéki maximumok helyén és az elméleti támasz-széleken a 휁 eloszlási ténye-

zőket, melyeket a támasz-szélektől a nyomatéki nullpontig, illetve a mezőben a nyomatéki nullpontok között 

állandónak tekintünk. A lineáris számításból adódó (abszolut) lehajlást a program redukálja a  támaszelmozdu-

lásokkal.  

A tartó egy pontjának közelítő lehajlása: 𝑒 = 𝑒𝐼(1 − 휁) + 𝑒𝐼𝐼휁, ahol 휁 = 1 −
1

2
⋅ (

𝑀𝑐𝑟

𝑀
)
2
 

𝑒𝐼  közelítő, számított lehajlás (alk. vasalással, repedésmentes állapot): 𝑒𝐼 = 𝑒0 ⋅ 𝐼𝐼/𝐼𝑏 

𝑒𝐼𝐼  közelítő, számított lehajlás (alk. vasalással, berepedt keresztmetszet): 𝑒𝐼𝐼 = 𝑒0 ⋅ 𝐼𝐼𝐼/𝐼𝑏 

𝑒0 a lineáris számításból a beton effektív rugalmassági modulusával és a támaszelmozdulások figyelembe-

vételével korrigált lehajlás: 𝑒0 = 𝑒𝑙𝑖𝑛 ⋅ 𝐸𝑐𝑚/𝐸𝑐𝑒𝑓𝑓 
  

 Megjegyzés: Mivel a program ebben az ablakben nem hajt végre új analízist, csak becsli a lehajlásokat a rugalmas 
eredményekből, az itt számított lehajlások összetettebb szerkezetek/terhelési feltételek esetében jelentősen eltérhetnek az 
alkalmazott vasalás figyelembevételével végrehajtott nemlineáris analízis - azaz a pontosabb számítás - eredményeitől. 
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Eredmények 
megjelenítése 

 

Itt állítható be, hogy a grafikon milyen alkotó-

elemekből épüljön fel, milyen mennyiségeket 

jelenítsen meg, és ezek közül melyeket felira-

tozza.  
 

 
  

Táblázat (ULS) 

   

A részeredményeket keresztmetszetenként táblázat tartalmazza.  

A táblázatban minden keresztmetszethez két sor tartozik, mely tartalmazza a felső illetve alsó vasmennyiségeket 

(kiosztás és keresztmetszeti terület), az (ULS) igénybevételeket illetve különböző részeredményeket. 

Kérhető rövidített kivonat is, mely ezeket az értékeket csak a jellegzetes pontokon tartalmazza. 
 A táblázat vaselrendezés oszlopában szögletes zárójelek között a fejlemeznyúlványba helyezett  betonacélok 

száma, míg kerek zárójelek között a gerincbe (a kengyelszárak között) tervezett soronkénti betonacélok száma 

található. 
  

Táblázat (SLS) 

  

Hasonló táblázatokban jelennek meg az (SLS) igénybevételekkel együtt a repedéstágasság és lehajlás értékei. 

A program a felső oldalon húzást okozó (max) nyomatékból számítja a felső oldali repedéstégasságot, az alsó 

oldalon húzást okozó (min) nyomatékból az alsó oldali repedéstágasságot. Ha a nyomaték nem okoz húzást az 

adott oldalon (negatív max vagy pozitív min nyomaték) akkor 0 nyomatékkal számít a program. Ekkor 0 érték 

szerepel a táblázatban, zárójelben pedig a tényleges nyomaték látható.  
  

 A kétféle (ULS/SLS) táblázatban csak akkor szerepelnek eltérő igénybevételek, ha a vasalást burkoló vagy mértékadó 
igénybevételekre kértük. Teheresetek vagy egyedi teherkombinációk esetén a számítás ugyanazokra az igénybevételekre 
történik. 

  

6.5.10.3. Alkalmazott gerendavasalás módosítása és ellenőrzése 

Alkalmazott 
gerendavasalás 
módosítása 

Az Alkalmazott gerendavasalás fülön a gerendavasalást módosíthatjuk végeselemenként. 

Végeselemeket kijelölni vagy a kijelölést törölni kattintással vagy húzással lehet. Hozzáadás a kijelöléshez a 

Shift gomb lenyomásával. Az alsó ill. felső sarok- és hosszvasak átmérője a gerendavasalási paraméterek közt 

megadott, rögzített érték. A szerkesztőmezőkben a kijelölt elemekre megadott felső illetve alsó hosszvasak száma 

látható és átírható, az értékek a – és + gombokkal is csökkenthetők/növelhetők. 

Az alkalmazott vasalás világoskék színnel kitöltött diagramján az épp kiválasztott tehereset / teherkombináció 

szerint számított felső és alsó vasmennyiségeket piros vonal jelzi (ezek megegyezik az As diagramokkal). 
  

 

Mindent kijelöl (Ctrl+A)  

Az összes végeselemet kijelöli. 
  

 

A számított vasalás átvétele.  

A teljes gerenda mentén a kiválasztott teheresethez vagy teherkombinációhoz tartozó számított vasalás alapján 

állítja be az alkalmazott vasalást. 
  

Alkalmazott 
gerendavasalás 
ellenőrzése 

A program diagramokon ábrázolja az általunk választott mennyiségeket, ugyanúgy, mint az előző pontban, de itt 

a megadott alkalmazott vasalást ellenőrzi. 

A táblázatok ugyanazok, de az alkalmazott vasalás szerinti értékeket jelenítik meg. 
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Eredmények 
megjelenítése 

 

Itt állítható be, hogy a grafikon milyen alkotó-

elemekből épüljön fel, milyen mennyiségeket 

jelenítsen meg, és ezek közül melyeket felira-

tozza.  

Az Alkalmazott gerendavasalás fülön megjelenő 

egyedi beállítások: 

Margók. Beállítható a diagramok bal és jobb 

oldali margója a teljes ablakszélesség százalé-

kában. Ezzel helyet hagyhatunk az info ablak-

nak.  

Eredménydiagramok függőleges mérete. Az 

eredménydiagramok függőleges méretét lehet 

100% és 300% között állítani. Ugyanez az 

érték a gerendavasalás ablakban is állítható az 

egérgörgő segítségével. 
 

 

 

 

6.5.10.4. Gerenda tervezése MSz szerint 

 

MSz Jelölések: 

 𝜎𝑏𝐻  a beton nyomó határfeszültsége 

 𝜎ℎ𝐻  a beton húzó határfeszültsége 

 𝜎𝑠𝐻  a betonacél határfeszültsége 

 휀𝑠𝐻 a betonacél határnyúlása 

 𝐸𝑠  ( = 206 kN/mm2) a betonacél rugalmassági modulusa  
  

 A gerenda nyírási/csavarási vasalása 
 

 A kengyeltávolság számítása a következő összefüggések alapján történik: 
  

 A nyírásra igénybevett – csavarásmentesnek tekintett – keresztmetszet nyírási határereje: 𝑇𝐻 = 𝑇𝐻𝑏 + ∑𝑇𝐻𝑠 



Felhasználói kézikönyv  v13r3 8. kiadás 371   

 

 Ha a csavarást nem szabad elhanyagolni, akkor azt is ki kell mutatni, hogy  

𝑇𝑀
𝑇𝐻
+
𝑀𝑡𝑀

𝑀𝑡𝐻
≤ 1 

  

 𝑇𝐻 figyelembe vehető alsó értéke 𝑇𝐻𝑎 = 0,5 ⋅ 𝑏ℎ𝜎ℎ𝐻 − 𝑛𝑎𝑁,  de legfeljebb 0,6 ⋅ 𝑏ℎ𝜎ℎ𝐻, amely a beton ferde 

húzási teherbírása alapján meghatározott érték, nyírási acélbetétek figyelembe vétele nélkül számítva. 
  

 TH figyelembe vehető felső értéke: 𝑇𝐻𝑓 = 𝑚 ⋅ 𝑏ℎ𝜎𝑏𝐻 + 𝑛𝑓𝑁, amely a beton ferde nyomási teherbírása alapján 

számított érték 

𝑇𝐻𝑏 = (1 −
∑𝑇𝐻𝑠
𝑇𝐻𝑓

) ⋅ 𝑇𝐻𝑎;     𝑇𝐻𝑠 = 0,85 ⋅ ℎ
𝐴𝑠
𝑇
𝜎𝑠𝐻(sin 𝛼 + cos 𝛼) 

  

 A tényező jele Általános esetben Ferde (α = 30°–60°)  
zárt kengyelek esetén 

 𝑚 0,25 0,4 

 𝑛𝑎 ha 𝑁 nyomás 0,1 

 ha 𝑁 húzás 0,2 

 𝑛𝑓  ha 𝑁 nyomás 0,15 0,2 

 ha 𝑁 húzás 0 0 

 
A nyírási kengyeltávolság: 

𝑡𝑇 =
(1 − 𝑇𝐻𝑎 𝑇𝐻𝑓⁄ )

𝑇𝑀 − 𝑇𝐻𝑎
⋅ 0,85 ⋅ ℎ𝑛𝑘𝐴𝑠𝑘 

  

 Ha a vasalással felveendő nyíróerőnek legalább a felét kengyelek viselik, a számításba vett kengyelek tengelytávolsága 
legfeljebb a gerenda magasságának a fele lehet (lásd: MSz 15022/7-86 2.1.6   2. bek.) 

 

  

 A csavarási határnyomaték alsó illetve felső értéke: 

𝑀𝑡𝐻𝑎 = −𝑛𝑎
𝑊𝑡

𝑏ℎ
𝑁;    𝑀𝑡𝐻𝑓 = 𝑚 ⋅ 𝑊𝑡𝜎𝑏𝐻 + 𝑛𝑓

𝑊𝑡

𝑏ℎ
𝑁 

 Itt 𝑊𝑡 a hosszabbik oldala közepére vonatkozó csavarási keresztmetszeti tényező, 𝑊𝑡 =
𝑏2ℎ

3+1,8⋅𝑏/ℎ
, illetve a 

rövidebb oldala közepére vonatkozó csavarási keresztmetszeti tényező, 𝑊𝑡 =
𝑏2ℎ

2,2+2,6⋅𝑏/ℎ
 közül a kedvezőtlenebb 

érték. 𝑚 =  0,3; 𝑛𝑎  mint a nyírásnál. 

 
𝑛𝑓  

Ha N nyomás 0.15  

Ha N húzás 0  
  

 Csavarási határnyomaték (hosszvas): 𝑀𝑡𝐻 = 2𝐴𝑡 𝐴𝑠1𝜎𝑠1𝐻 𝐾⁄  

Az így számolt csavarási hosszvas: 𝐴𝑠1 = 𝑀𝑡𝐻𝐾/2𝐴𝑡𝜎𝑠1𝐻  

A csavarási hosszvasakat a nyomatéki hosszvasalástól függetlenül a keresztmetszet kerülete mentén egyenletesen 

kiosztva kell elhelyezni!  

Csavarási határnyomaték (kengyel): 𝑀𝑡𝐻 = 2𝐴𝑡𝐴𝑠𝑘𝜎𝑠𝑘𝐻/𝑡𝑀𝑡 
Az így számolt kengyeltávolság: 𝑡𝑀𝑡 = 2𝐴𝑡𝐴𝑠𝑘𝜎𝑠𝑘𝐻/𝑀𝑡𝐻 

 A képletekben: 

𝐴𝑡 a zárt kengyelek által körülhatárolt beton keresztmetszeti területe 

𝐾 a zárt kengyelek által körülhatárolt beton kerülete 

𝐴𝑠1 a K kerület mentén egyenletesen kiosztott csavarási hosszacélbetétek együttes keresztmetszeti 

területe 

𝐴𝑠𝑘 a hosszacél-betéteket körülfogó zárt csavarási kengyel egyik szárának keresztmetszeti területe 
  

 A nyírási és csavarási kengyelek távolságát a 𝑡 = 1 (
1

𝑡𝑀𝑡
+

1

𝑡𝑇
)⁄  összegzéssel ábrázolja a diagram. 

 Gerenda hosszvasalása 

 𝜎, 휀  diagramok: 

 

  
 A betonacélokban a határfeszültség lép fel. 

 A nyomott betonzóna magassága nem lesz nagyobb, mint 

𝑥0 = ℎ ⋅
휀𝑏𝐻 − 휀𝑏0
휀𝑠0 − 휀𝑏𝐻

 

 Ha a számításból nagyobb  nyomott betonzóna adódna, nyomott vasalást alkalmazunk, melyben azonban a fel-

lépő nyomóerő nem haladhatja meg a nyomott betonzóna által felvett erőt. 
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 A program terhelési esetenként, keresztmetszetenként kiszámítja az alsó és a felső vasmennyiséget,  valamint a 

nyomatéki ábra eltolásának értékét. 
  

 A ferde repedések miatt a húzott vasalást az  𝑀/𝑧 -ből számítottnál nagyobb húzóerőre kell méretezni. Ezt a 

szabványok a nyomatéki ábra eltolásával veszik figyelembe. (MSz 3.1.1.2.) 

 Kiválasztja a program az eltolt nyomatéki értékek minimumát (𝑀𝑚𝑖𝑛 ≤ 0) és maximumát (𝑀𝑚𝑎𝑥 ≥ 0), valamint 

a hozzájuk tartozó húzott és nyomott oldali vasmennyiségeket. A vasalási diagramon a húzott vasmennyiség kék, 

a nyomott vasmennyiség piros, a szerkesztési szabályban megadott minimális húzott és nyomott vasmennyiség 

szürke színnel jelenik meg. 

 A nyomott vasmennyiség figyelembe vétele akkor is szükséges, ha a húzott vasmennyiség  a mértékadó, mert a 

nyomott acélbetétek átmérőjének, illetve a kengyeltávolság megállapításánál figyelembe kell venni, hogy csak a 

kengyeltávolság 1/12  részének megfelelő, vagy ennél nagyobb átmérőjű hosszvasak vehetők figyelembe.  

  

 Repedéstágasság számítása  

 A program a repedéstágasságot a kézikönyv 6.5.7.1 fejezete szerinti összefüggés alapján számítja. 

  

 Figyelembe vett szerkesztési szabályok 
  

 Húzott acélbetétek minimális keresztmetszeti területe 0,003 ⋅ 𝐴𝑐 
0,004 ⋅ 𝐴𝑐, ha a betonszilárdság > C40   

 nyomott acélbetétek min. kmt.-i területe 0,001 ⋅ 𝐴𝑐 
 A keresztmetszet szélessége legalább 80 mm 

 Kengyeltávolság ≤ min{400 mm; ℎ; 1,5𝑏} 
 Betonacélok közötti távolság > max(20 mm;𝜙;𝐷𝑚𝑎𝑥 + 5 mm) 
 

 

 Figyelmeztetések, hibaüzenetek 

 
A program figyelmeztet és nem rajzol vasalási diagramot az alábbi esetekben: 

Üzenet A keresztmetszet nem felel meg hajlításra (Ns' > Nb) 

Esemény A nyomott betonacélok által felvett nyomóerő nagyobb, mint a  beton által felvett nyomóerő: 

𝑁𝑠
′ = 𝐴𝑠𝑣 ⋅ 𝜎𝑠𝐻 > 𝑁𝑏 = 𝑏𝑥0𝜎𝑏𝐻 

Megoldás Növeljük meg a betonkeresztmetszetet, vagy a betonszilárdságot. 
  

Üzenet A keresztmetszet nem felel meg nyírásra/csavarásra  (T_M > T_Hf) 

Esemény A mértékadó nyíróerő nagyobb, mint a nyomott betonrudak által felvehető nyíróerő. 
Megoldás Növeljük meg a betonkeresztmetszetet vagy a betonszilárdságot. 
  

6.5.10.5. Gerenda tervezése Eurocode2 szerint 

Eurocode 2 Jelölések, anyagok, biztonsági tényezők 

MSZ-EN 
1992-1-1:2004 

𝑓𝑐𝑑  a beton nyomószilárdságának tervezési értéke 

 𝑓𝑐𝑡𝑑  a beton húzószilárdságának tervezési értéke 

 𝛼 = 0.85 

a terhek tartósságát és a terhek működési módjából adódó más kedvezőtlen 

hatásokat figyelembe vevő tényező értéke 

 𝛾𝑐 = 1.5 

a beton biztonsági tényezője 

 𝑓𝑦𝑑 az acél folyási határának tervezési értéke 

 휀𝑠𝑢 betonacél határnyúlása

 𝐸𝑠  ( = 200 kN/mm2), a betonacél rugalmassági modulusa 

 𝛾𝑠
  

= 1,15; az betonacél biztonsági tényezője 

  

 Nyírási-csavarási vasalás tervezése 
 

 A méretezés a tervezett nyírási teherbírás az alábbi értékén alapul: 

 VRd,c  a nyírási teherbírás tervezési értéke nyírási vasalás nélkül 

 VRd,max  a ferde nyomott betonrudak teherbírásának tervezési értéke  

 VRd,s  a nyírási teherbírás tervezési értéke nyírási vasalással 

 TRd,c  a csavarási teherbírás tervezési értéke vasalás nélkül 

 TRd,max  a ferde nyomott betonrudak teherbírásának tervezési értéke  
  

 Alapesetben a program a ferde repedés szögét 45-osnak feltételezve számolja ki a nyírási-csavarási vasalást. 
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 A program ellenőrzi, hogy – a  ferde repedés szögét 45-osnak feltételezve – a ferde nyomott betonrudak teherbí-

rása megfelel-e a nyírási-csavarási igénybevételnek: 
𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥
+

𝑇𝐸𝑑
𝑇𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥

≤ 1,  

ahol: 

𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 =
𝛼𝑐𝑤𝑏𝑤𝑧𝑣1𝑓𝑐𝑑
cot 휃 + tan 휃 

;     𝑇𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 2𝜈𝛼𝑐𝑤𝑓𝑐𝑡𝑑𝑡𝑒𝑓𝑖𝐴𝑘 sin 휃 cos 휃 

 
Ha megfelel a keresztmetszet, akkor a megvizsgálja, hogy szükség van-e nyírási-csavarási vasalásra a következő 

összefüggés alapján: 
𝑉𝐸𝑑
𝑉𝑅𝑑,𝑐

+
𝑇𝐸𝑑
𝑇𝑅𝑑,𝑐

≤ 1, 

a nyírási teherbírás tervezési értéke nyírási vasalás nélkül 

𝑉𝑅𝑑,𝑐 = [𝐶𝑅𝑑,𝑐𝑘(100𝜚𝑙𝑓𝑐𝑘)
1
3⁄ + 𝑘1𝜎𝑐𝑝] 𝑏𝑤𝑑 

és a csavarási teherbírás tervezési értéke vasalás nélkül 

𝑇𝑅𝑑,𝑐 = 2𝑓𝑐𝑡𝑑𝑡𝑒𝑓𝑖𝐴𝑘  
  

 Ha szükséges nyírási-csavarási vasalás, akkor  
∑𝐴𝑠𝑙𝑓𝑦𝑑

𝑢𝑘
=
𝑇𝐸𝑑
2𝐴𝑘

cot 휃 

Ez alapján a csavarási hosszvasak mennyisége: 

𝐴𝑠𝑙 =
𝑇𝐸𝑑𝑢𝑘

2𝐴𝑘𝑓𝑦𝑑 tan 휃
 

a nyírási-csavarási kengyelek távolsága a 𝑉𝑅𝑑,𝑠 =
𝐴𝑠𝑤

𝑠
𝑧𝑓𝑦𝑤𝑑 cot 휃 és 𝑉𝑅𝑑,𝑠 ≥ 𝑉𝐸𝑑 + 𝑉𝐸𝑑𝑖 összefüggésekből 

𝑠 =
𝐴𝑠𝑤

𝑉𝐸𝑑 + 𝑉𝐸𝑑𝑖
𝑧𝑓𝑦𝑤𝑑 cot 휃 

  

 
A változó dőlésű rácsrúd módszer alkalmazásával jelentős nyírásivasalás- megtakarítás érhető el akkor, ha a 

nyomott betonrudak teherbírási tartalékkal bírnak, azaz 

𝑉𝐸𝑑
𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥

+
𝑇𝐸𝑑

𝑇𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥
≪ 1 

A nyírási repedés szögét változtatva, a nyomott betonrudak teherbírás szempontjából kedvezőtlenebb, a nyírási 

acélbetétek pedig kedvezőbb helyzetbe kerülnek, ezáltal kevesebb  nyírási vasalásra van szükség. A tényleges 

megtakarítást a szerkesztési szabályok erősen befolyásolják. 

Ha a felhasználó a változó dőlésű rácsrúd módszert választja, akkor a program – a vasalásszámítás előtt – a 

nyírási repedés szögét úgy határozza meg 21,8° (ctgΘ=2,5) és 45° (ctgΘ=1) között, hogy a ferde nyomott 

betonrudak kihasználtsága a maximális, de legfeljebb 100% legyen.   

A repedés szögét apró lépésenként addig növeli, míg nem teljesül, hogy 
𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥
+

𝑇𝐸𝑑
𝑇𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥

≤ 1 

  

 
Nem felel meg a keresztmetszet, ha a mértékadó nyíróerő nagyobb, mint a nyomott betonrudak által felvehető nyíróerő, 
azaz 

𝑽𝑬𝒅
𝑽𝑹𝒅,𝒎𝒂𝒙

+
𝑻𝑬𝒅

𝑻𝑹𝒅,𝒎𝒂𝒙
> 𝟏 

  

 Figyelembe vett szerkesztési szabályok  
  

 A nyírási vashányad a 9.2.2 (9.5N) 𝜌𝑤;𝑚𝑖𝑛 = 0.08 √𝑓𝑐𝑘/𝑓𝑦𝑘 és a 9.2.2 (9.4) 𝜌𝑤 = 𝐴𝑠𝑤/𝑠𝑏𝑤 összefüggés alapján 

𝑠𝑚𝑎𝑥,1 = 𝐴𝑠𝑤/𝜌𝑤𝑚𝑖𝑛𝑏𝑤. A 9.2.2 (9.6N) alapján: 𝑠𝑚𝑎𝑥,2 = 0.75 𝑑. 
  

 Hosszvasalás számítás 
 

 A program a hajlítási hosszvasalást a következő ábra szerint számítja: 
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 A betonacélokban a határfeszültség lép fel. A nyomott betonzóna magassága nem lesz nagyobb, mint  

𝑥0 = 𝑑 ⋅
휀𝑐𝑢 − 휀𝑐1
휀𝑠1 − 휀𝑐𝑢

 

Ha a számításból nagyobb  nyomott betonzóna adódna, nyomott vasalást alkalmazunk, azonban a húzott és a 

nyomott vaskeresztmetszet összege nem haladhatja meg a betonkeresztmetszet 4 %-át. 
  

 A program terhelési esetenként, keresztmetszetenként kiszámítja az alsó és a felső vasmennyiséget,  valamint a 

nyomatéki ábra eltolásának értékét. 
  

 A ferde repedések miatt a húzott vasalást az  𝑀/𝑧 -ből számítottnál nagyobb húzóerőre kell méretezni. Ezt a 

szabványok a nyomatéki ábra eltolásával veszik figyelembe.  
  

 Kiválasztja a program az eltolt nyomatéki értékek minimumát (𝑀𝑚𝑖𝑛 ≤ 0) és maximumát (𝑀𝑚𝑎𝑥 ≥ 0), valamint 

a hozzájuk tartozó húzott és nyomott oldali vasmennyiségeket.  
  

 A vasalási diagramon a húzott vasmennyiség kék, a nyomott  vasmennyiség piros, a szerkesztési szabályban 

megadott minimális húzott és nyomott vasmennyiség szürke színnel jelenik meg. 
  

 A nyomott vasmennyiség figyelembe vétele akkor is szükséges, ha a húzott vasmennyiség  a mértékadó, mert a 

nyomott acélbetétek átmérőjének, illetve a kengyeltávolság megállapításánál figyelembe kell venni, hogy csak a 

kengyeltávolság 1/12 részének megfelelő, vagy ennél nagyobb átmérőjű hosszvasak vehetők figyelembe.  
  

 Repedéstágasság számítása  

 A program a repedéstágasságot a kézikönyv 6.5.7.2 fejezete szerinti összefüggés alapján számítja. 
  

6.5.10.6. Gerenda tervezése a DIN 1045-1 szerint 

 
DIN 1045-1 Jelölések, anyagminőségek, biztonsági tényezők 

 𝑓𝑐𝑑   a beton nyomószilárdságának tervezési értéke 

 𝑓𝑐𝑡𝑚
  

a beton húzószilárdságának várható értéke 

 𝛼 = 0.85, a terhek tartósságát és a terhek működési módjából adódó más kedvezőtlen 

hatásokat figyelembe vevő tényező értéke 

 𝛾𝑐 = 1.5, a beton biztonsági tényezője 

 𝑓𝑦𝑑 az acél folyási határának tervezési értéke 

 휀𝑠𝑢 betonacél határnyúlása 

 𝐸𝑠  ( = 200 kN/mm2), A betonacél rugalmassági modulusa 

 𝛾𝑠 = 1.15, az acél biztonsági tényezője: 

 
 

  

 Nyírási-csavarási vasalás tervezése 
 

 A méretezés a tervezett nyírási teherbírás három értékén alapul: 

 𝑉𝑅𝑑,𝑐𝑡 Méretezett nyírási vasalást nem tartalmazó keresztmetszet által felvehető nyíróerő tervezési értéke  

 𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 a feltételezett nyomott betonrudak tönkremenetele nélkül felvehető legnagyobb nyíróerő tervezési 

értéke  

 𝑉𝑅𝑑,𝑠𝑦 a nyírási vasalással rendelkező keresztmetszet által felvehető  nyíróerő tervezési értéke  
  

 Nem szükséges méretezett nyírási vasalás, ha 𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑,𝑐𝑡  DIN 1045-1   10.3.1 (2) 

 Megfelel a betonkeresztmetszet,  ha 𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥. 

Ha 𝑉𝐸𝑑 > 𝑉𝑅𝑑,𝑐𝑡 , akkor méretezett nyírási vasalásra van szükség.  DIN 1045-1  10.3.1 (3) 
  

 A program ekkor a 𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑,𝑠𝑦 feltételből kiindulva határozza meg a kengyeltávolságot. 

Nyírási vasalást tartalmazó keresztmetszetek esetén választhatunk a szokványos (45-os repedés) és a változó 

dőlésű rácsrúd módszere közül. 

A változó dőlésű rácsrúd módszerével nyírási vasalás megtakarítás érhető el akkor, ha a szokványos módszerrel 

számolva a feltételezett nyomott betonrudak (𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 > 𝑉𝐸𝑑) tartalékkal bírnak. A nyírási repedés szögét 

változtatva, a nyomott betonrúd teherbírás szempontjából kedvezőtlenebb, a nyírási acélbetétek kedvezőbb 

helyzetbe kerülnek, ezáltal kevesebb  nyírási vasalásra van szükség. 
 

A nyomott beton rácsrúd szögét a következő összefüggés alapján határozzuk meg:  

cot Θ =
1.2 − 1.4

𝜎𝑐𝑑
𝑓𝑐𝑑

𝐴𝑠𝑤

1 −
𝑉𝑅𝑑,𝑐
𝑉𝐸𝑑

 

de 0,58  cot  3,0 normálbeton és 0,58   cot    2,0  könnyűbeton esetén  DIN 1045-1   10.3.4 (3) 
  

 A szokványos (egyszerűsített) módszernél a  ferde repedés szöge 45, azaz cot  = 1.  

 A nyírási vasalásos keresztmetszet nyírási teherbírását a feltételezett húzott rácsrúd alapján az alábbi összefüggés 
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adja: 

 𝑉𝑅𝑑,𝑠𝑦 =
𝐴𝑠𝑤

𝑠𝑤
𝑓𝑦𝑑𝑧 cot Θ DIN 1045-1   10.3.4 (7) 

  

 Csavarással egyidejű nyírás 
  

 A betonkeresztmetszet mérete megfelel, ha  

[
𝑻𝑬𝒅

𝑻𝑹𝒅,𝒎𝒂𝒙
]
𝟐

+ [
𝑽𝑬𝒅

𝑽𝑹𝒅,𝒎𝒂𝒙
]
𝟐

≤ 𝟏  DIN 1045-1   10.4.2 (5) 

 
Nem szükséges számított nyírási-csavarási vasalás, ha  

𝑻𝑬𝒅 ≤ 𝑽𝑬𝒅𝒃𝒘/𝟒, 𝟓 és 𝑽𝑬𝒅 [𝟏 +
𝟒,𝟓𝑻𝑬𝒅

𝑽𝑬𝒅𝒃𝒘
] ≤ 𝑽𝑹𝒅,𝒄𝒕  DIN 1045-1   10.4.1 (6) 

  

 Csavarási vasalás  

 A csavarási kengyeltávolság a következő összefüggésből adódik 

𝑻𝑹𝒅,𝒔𝒚 =
𝟐𝑨𝒔𝒘
𝒔𝒘

𝒇𝒚𝒅𝑨𝒌 𝐜𝐨𝐭𝚯 

𝒔𝒘 =
𝟐𝑨𝒔𝒘
𝑻𝑬𝒅

𝒇𝒚𝒅𝑨𝒌 𝐜𝐨𝐭𝚯 

 A csavarási hosszvasak keresztmetszeti területe a 𝑻𝑹𝒅,𝒔𝒚 =
𝟐𝑨𝒔𝒍

𝒖𝒌
𝒇𝒚𝒅𝑨𝒌 𝐭𝐚𝐧𝚯 összefüggésből:  

𝑨𝒔𝒍 = 𝑻𝑬𝒅𝒖𝒌/𝟐𝒇𝒚𝒅𝑨𝒌 𝐭𝐚𝐧𝚯, melyet egyenletesen kell elosztani a keresztmetszet kerülete mentén. 

 
A nyírásból és a csavarásból a kengyeltávolság: 𝒔𝒘 = 𝟏 (

𝟏

𝒔𝒘,𝑽
+

𝟏

𝒔𝒘,𝑻
)⁄  

 Gerenda hosszvasalása 

 
 ,  diagramok 

 

A betonacélokban határfeszültség lép fel. 

A nyomott betonzóna magassága nem lesz 

nagyobb, mint  

𝑥0 = 𝑑 ⋅
휀𝑐2𝑢 − 휀𝑐2
휀𝑠1 − 휀𝑐2𝑢

 

ahol 휀𝑠1 = 𝑓𝑦𝑑/𝐸𝑠 

 

  
 Ha a számításból nagyobb  adódna, nyomott vaskeresztmetszetet alkalmazunk, azonban a húzott és nyomott 

vaskeresztmetszet összege nem haladhatja meg a betonkeresztmetszet 8 %-át. 
 A program terhelési esetenként, keresztmetszetenként kiszámítja az alsó és felső vasmennyiséget  valamint a 

nyomatéki eltolás értékét. 
  

 A ferde repedések miatt a húzott vasalást az  𝑀/𝑧 -ből számítottnál nagyobb húzóerőre kell méretezni. Ezt a 

szabványok a nyomatéki ábra eltolásával veszik figyelembe. (DIN 1045-1 13.2.2) 
  

 Kiválasztja a program az eltolt nyomatéki értékek minimumát (𝑀𝑚𝑖𝑛 ≤ 0) és maximumát (𝑀𝑚𝑎𝑥 ≥ 0), valamint 

a hozzájuk tartozó húzott és nyomott oldali vasmennyiségeket. A vasalási diagramon az húzott vasmennyiség 

kék, a nyomott  vasmennyiség piros, a szerkesztési szabályban megadott minimális vasmennyiség szürke színnel 

jelenik meg. 
  

 A nyomott vasmennyiség figyelembe vétele akkor is szükséges, ha a húzott vasmennyiség  a mértékadó, mert a 

nyomott acélbetétek átmérőjének illetve a kengyeltávolság megállapításánál figyelembe kell venni, hogy csak a 

kengyeltávolság 1/12  része, vagy nagyobb átmérőjű hosszvasak vehetők figyelembe.  

  

 Repedéstágasság számítása  

 A program a repedéstágasságot a kézikönyv 6.5.7.3 fejezete szerinti összefüggés alapján számítja. 
  

 Figyelembe vett szerkesztési szabályok 
 

 A nyírási vashányad 𝜌𝑤 =
𝐴𝑠𝑤

𝑠
𝑏𝑤 alapján 𝑠𝑚𝑎𝑥,1 = 𝐴𝑠𝑤/𝜌𝑤𝑏𝑤   , ahol 𝜌𝑤 = 0.16𝑓𝑐𝑡𝑚/𝑓𝑦𝑘 

𝜌𝑤 minimális értékét a DIN 1045-1 13.1.3  29. táblázatban található összefüggés alapján lehet számítani. 

 A kengyeltávolság a DIN 1045-1 13.2.1  31. táblázat szerint. 

 Csavarási vasalás (13.2.4 (2)): A csavarási kengyelek távolsága nem lépheti túl  az 𝑢𝑘/8 értékét. 
  

 Figyelmeztetések, hibaüzenetek 
  

 A program figyelmeztet és nem rajzol vasalási diagramot az alábbi esetekben: 

Üzenet A keresztmetszet nem felel meg nyírásra/csavarásra 

Esemény 
Ha a 𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 > 𝑉𝐸𝑑  vagy a [

𝑇𝐸𝑑

𝑇𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥
]
2

+ [
𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥
]
2

≤ 1 feltétel nem teljesül 

Megoldás Növeljük meg a betonkeresztmetszetet, vagy/és a betonminőséget. 
  

Üzenet A keresztmetszet nem felel meg hajlításra (As + As2 > 0.08 * Ac) 
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Esemény a hosszanti acélbetétek keresztmetszeti területe nagyobb a betonkeresztmetszet  8 %-ánál. 

Megoldás Növeljük meg a betonkeresztmetszetet (𝐴𝑐), vagy a betonminőséget (ekkor csökken 𝐴𝑠2) vagy az acélminőséget 

(ekkor csökken 𝐴𝑠). 
 

6.5.10.7. Gerenda tervezése a svájci szabvány (SIA 262) szerint 

 
SIA 262 Jelölések, anyagminőségek, biztonsági tényezők 

 𝑓𝑐𝑑   a beton nyomószilárdságának tervezési értéke 

 𝑓𝑐𝑡   a beton húzószilárdságának tervezési értéke 

 𝛾𝑐 = 1.5, a beton biztonsági tényezője 

 𝑓𝑠𝑑 az acél folyási határának tervezési értéke 

 휀𝑠𝑢 betonacél határnyúlása 

 𝐸𝑠  ( = 200 kN/mm2) A betonacél rugalmassági modulusa 

 𝛾𝑠 = 1.15, az acél biztonsági tényezője: 

 𝑘𝑐  = 0.6 a hosszanti vasalással szöget bezáró beton főfeszültség határfeszültséget 

csökkentő csökkentő hatása 
  

 Nyírási-csavarási vasalás tervezése 
 

 A méretezés a tervezett nyírási teherbírás három értékén alapul: 

 𝑉𝑅𝑑 Méretezett nyírási vasalást nem tartalmazó keresztmetszet által felvehető 

nyíróerő tervezési értéke  

 𝑉𝑅𝑑,𝑐 a feltételezett nyomott betonrudak tönkremenetele nélkül felvehető 

legnagyobb nyíróerő tervezési értéke  

 𝑉𝑅𝑑,𝑠 a nyírási vasalással rendelkező keresztmetszet által felvehető  nyíróerő 

tervezési értéke  

 
Nem szükséges méretezett nyírási vasalás, ha  𝑉𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑. 

𝑉𝑅𝑑 = 𝑘𝑑𝜏𝑐𝑑𝑑𝑏𝑤, ahol 𝑘𝑑 =
1

1+𝑘𝑣𝑑
, d m-ben értendő, 𝑘𝑣 = 2.5  

 Megfelel a betonkeresztmetszet,  ha 𝑉𝑅𝑑,𝑐 ≥ 𝑉𝑑. 

𝑉𝑅𝑑,𝑐 = 𝑏𝑤𝑧𝑘𝑐𝑓𝑐𝑑 sin 𝛼 cos𝛼 
  

 
Ha 𝑉𝑑 ≥ 𝑉𝑅𝑑,𝑐, akkor méretezett nyírási vasalásra van szükség 

Nyírási kengyelek által meghatározott nyírási határerő: 𝑉𝑅𝑑,𝑠 =
𝐴𝑠𝑤

𝑠
𝑧𝑓𝑠𝑑 cot 𝛼 

Kengyeltávolság:  𝑠 =
𝐴𝑠𝑤

𝑉𝑑
𝑧𝑓𝑠𝑑 𝑐𝑜𝑡 𝛼  

Nyírásból a hosszvasalásra jutó erő: 𝐹𝑡𝑑 = 𝑉𝑅𝑑 cot 𝛼 melynek felét a nyomott, felét a húzott övre kell hárítani. 

A növekmény: Δ𝐴𝑠𝑙 = 𝑉𝑅𝑑 cot 𝛼 𝑓𝑠𝑑⁄  

Csavarásból származó nyíróerő: 𝑉𝑑,𝑖 =
𝑇𝑑

2𝐴𝑘
𝑧𝑖  alapján 

függőleges szél mentén: 𝑉𝑑,ℎ = 𝑇𝑑 2𝑧𝑏⁄  

vízszintes szél mentén: 𝑉𝑑,𝑏 = 𝑇𝑑 2𝑧ℎ⁄  

Megfelel a betonkeresztmetszet, ha  
𝑉𝑑

𝑉𝑅𝑑,𝑐
+

𝑉𝑑𝑖

𝑉𝑅𝑑,𝑐𝑖
≤ 1, ahol 

𝑉𝑅𝑑,𝑐𝑖 = 𝑡𝑘𝑧ℎ𝑘𝑐𝑓𝑐𝑑 sin 𝛼 cos 𝛼  

A csavarási kengyeltávolság:  𝑠 = 𝐴𝑠𝑤
2𝑧ℎ𝑧𝑏

𝑇𝑑
𝑓𝑠𝑑 cot 𝛼 

A csavarási hosszvas: 

𝐴𝑠𝑙𝑇 =
∑𝑉𝑑,𝑖 cot 𝛼

𝑓𝑠𝑑
=

𝑇𝑑
𝑧ℎ𝑧𝑏

(𝑧ℎ + 𝑧𝑏) cot 𝛼

𝑓𝑠𝑑
   

A csavarási hosszvasakat egyenletesen kell elosztani a keresztmetszet kerülete 

mentén. 
 A nyírásból és a csavarásból a kengyeltávolság: 𝒔𝒘 = 𝟏

𝟏

𝒔𝒘𝑽
+

𝟏

𝒔𝒘𝑻
⁄  
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 Gerenda hosszvasalása 

 
 ,  diagramok 

 

 

 A betonacélokban határfeszültség lép fel. 

A nyomott betonzóna magassága nem lesz nagyobb, mint  

𝑥0 = 𝑑
(휀𝑐2𝑢 − 휀𝑐2)

휀𝑠1 − 휀𝑐2𝑢
 

ahol 휀𝑠1 = 𝑓𝑦𝑑/𝐸𝑠. 

 A program terhelési esetenként, keresztmetszetenként kiszámítja az alsó és felső vasmennyiséget  valamint a 

nyomatéki eltolás értékét 
 A ferde repedések miatt a húzott vasalást az  𝑀/𝑧 -ből számítottnál nagyobb húzóerőre kell méretezni. Ezt a 

szabványok a nyomatéki ábra eltolásával veszik figyelembe.  

 Kiválasztja az eltolt nyomatéki értékeket minimumát (𝑀𝑚𝑖𝑛 ≤ 0) és maximumát (𝑀𝑚𝑎𝑥 ≥ 0),valamint a 

hozzájuk tartozó húzott és nyomott oldali vasmennyiségeket. A vasalási diagramon az húzott vasmennyiség kék, 

a nyomott  vasmennyiség piros, a szerkesztési szabályban megadott minimális vasmennyiség szürke színnel 

jelenik meg. 
 A nyomott vasmennyiség figyelembe vétele akkor is szükséges, ha a húzott vasmennyiség  a mértékadó, mert a 

nyomott acélbetétek átmérőjének illetve a kengyeltávolság megállapításánál figyelembe kell venni, hogy csak a 

kengyeltávolság 1/12  része, vagy nagyobb átmérőjű hosszvasak vehetők figyelembe.  
  

 Figyelembe vett szerkesztési szabályok 
 

 a nyírási vashányad (model code) alapján 

𝑠𝑚𝑎𝑥 =
𝐴𝑠𝑤 𝑓𝑦𝑘

0,2 ⋅ 𝑏𝑤𝑓𝑐𝑡𝑚 sin 𝛼
≤ 400 mm 

  

 Figyelmeztetések, hibaüzenetek 
 

  

Üzenet A keresztmetszet nem felel meg nyírásra/csavarásra 

Esemény Ha a betonkeresztmetszet kihasználtsága 1-nél nagyobb 

Megoldás Növeljük meg a betonkeresztmetszetet, vagy/és a betonminőséget. 
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6.5.11. Átszúródásvizsgálat – RC3 modul 

  

 

A program az oszlop kontúrja és a hasznos lemezvastagság alapján meghatározza a kritikus átszúródási 

határvonalat, figyelembe véve a hasznos lemezvastagság hatszorosán belül lévő lemez-széleket és 

födémlyukakat.  

A konkáv oszlopkontúrok esetén a program a konvex kontúrral számol. 
  

Szabványok Az átszúródás vizsgálata az alábbi szabványok szerint végezhető el: 
  

 Magyar Szabvány:  MSz 15022-1:1986,   MSz 15022-1:1986/1M:1992 

 Eurocode 2:   EN 1992-1-1:2004 

 Német Szabvány:  DIN 1045-1:2001-07 
  

 Az átszúródás számító ikon megnyomása után jelölje ki a vizsgálandó oszlopot vagy egy olyan számított 

csomóponti támaszt, melynek merevségét oszlop-paraméterek megadásával határozta meg (ha az oszlophoz a 

lemez síkjában bordaelem csatlakozik, a vizsgálat jelenleg nem végezhető el).  
  

 Ezt követően az alábbi paraméterablak jelenik meg: 
  

Átszúródási 

paraméterek 

 
  

Anyagok  
  

Beton, Betonacél A modellben a lemezhez rendelt anyagok, melyek itt megváltoztathatóak. 
  

A lemez teljes 
vastagsága (h) 

A modellben a lemez vastagsága, melyet a felhasználó itt megváltoztathat, ha a Vasalási paraméter alapján 

kapcsoló ki van kapcsolva. 

A program az információs ablakban  segítségként megadja a méretezhető minimális lemezvastagságot (H1), 

valamint a nyírási átszúródási vasalás nélküli  minimális lemezvastagságot (H2). 
  

Alkalmazott vasalás 
kapcsoló  

A vashányadokat (x, y) az  alkalmazott vasmennyiségek alapján automatikusan számítja a program, kikapcsolt 

állapotban manuálisan állíthatóak be.  

Paraméterek 
 

  

Nyírási vasalás szöge Az nyírási vasalás födémlemez síkjával bezárt szöge (45˚-90˚) 
  

Sugárirányú 
vastávolság 

Az nyírási vasak sugárirányú távolsága, azaz a vasalási körök egymástól való távolsága. 

Az OK gomb mindaddig nem aktív, amíg az alábbi szerkesztési szabályok nem teljesülnek: 

MSZ: 𝑡 ≤ 0.85 ℎ(1 + cot 𝛼);  EC2: 𝑠𝑟 = 0.75 ⋅ 𝑑;  DIN: 𝑠𝑤 = 0.75 ⋅ 𝑑;  
  

Első átszúródási 
vaskör távolsága 

Az első vasalási kör távolsága a konvex oszlopszéltől 
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ϐ meghatározása 
(Eurocode2 és DIN) 

 

Eurocode szerint számított 1 + k
MEd

VEd
⋅
u1
W1

 

Az oszlop helyzete 

szerinti közelítő érték*  

  Eurocode DIN 

Belső oszlop 1,15 1,05

Szélső oszlop 1,4 

Sarokoszlop 1,5 

Egyedi a felhasználó által megadható 

  

 *A megadottt közelítő értékek akkor alkalmazhatók, ha a szerkezet vízszintes terhekkel szembeni teherbírását 

nem az oszlop-lemez kapcsolat merevségéből adódó kerethatás biztosítja, és a szomszédos támaszközök hosszai 

nem térnek el egymástól 25%-nál nagyobb mértékben. 
  

Talaj reakcióerejének 
figyelembevétele 

Bekapcsolása esetén a program az átszúródási erő kiszámításánál figyelembe veszi a talaj vasalási körön belüli 

területen fellépő reakcióerejét. A hatás az oszloptól távolodva nő, ami vasalandó terület csökkenésében 

mutatkozik. Vasalási körönként adódó értékei „Az átszúródásvizsgálat eredménye” ablakban megtekinthetők.  
  

 A Földrengés-igénybevételek szorzója hatásáról lásd... 4.10.23 Földrengés-számítás – SE1 modul 
  

 Az átszúródási paraméterek megadása után megjelennek az átszúródási vonalak. A program a födémlyukakat és a 

lemezszéleket vizsgálva határozza meg az átszúródási vonalak figyelembe vehető szakaszait és számítja ki az át-

szúródási vonalak hosszát. 

A folyamatos vonallal rajzolt szakaszokon van szükség vasalásra. A  program ezeken feltünteti a 

vonalszakaszokra eső átszúródási vasalás keresztmetszeti területét. Az információs ablakban a kritikus 

átszúródási vasalás keresztmetszeti területe jelenik meg. 

A program a kritikus átszúródási vonal hosszánál feltételezi, hogy az egy körben elhelyezkedő vasak nem 

kerülnek egymástól a szerkesztési szabályokban megadott (általában 2d) értéknél távolabb. Ezt a feltételt a 

felhasználónak kell biztosítania (például kisebb átmérőjű vasalás választásával vagy további vasak 

elhelyezésével). 
  

 
 

 

 

A program először a kritikus átszúródási vonalra számítja ki az eredményeket, majd a dialógusablakban definiált 

vasalási körökön számolja ki a szükséges vasalás mennyiségét, mely megjelenik az ábrán és részletesen Az 

átszúródásvizsgálat eredménye ablakban is.  

Ha a vasalási kör födémlyukak illetve peremek miatt több szakaszra esik szét, akkor szakaszonként tünteti fel a 

szükséges vasmennyiséget. 

Az ábrán piros színnel jelenik meg a kritikus átszúródási vonal, fekete színnel a tényleges vasalási körök vonalai. 

Vékony szaggatott vonal jelöli az oszlopszéltől a hasznos lemezvastagság hatszorosára lévő pontokat. Vékony 

kék szaggatott vonallal jelenik meg az az átszúródási vonal, ahol már nincs szükség átszúródási vasalásra. Ez 

egyben azon „gombafej” határa, mely az információs ablakban megjelenő  H2 lemezvastagság  esetén vasalás 

nélkül is megfelel. 
  

 Vastag kék szaggatott vonallal jelenik meg az a határvonal, amelyen belül a mértékadó fajlagos átszúródási erő 

túllépi a beton nyomóhatárfeszültségéből számított felső értéket, a megadott lemezvastagság vasalva sem felel 

meg átszúródásra.  

Ez a vonal annak a „gombafejnek” a határa, mely H1 lemezvastagság esetén vasalással már méretezhető. 

Az átszúródási teherbírást lemezvastagság, betonminőséget (a kihasználtsági hányados arányában), vagy az 

oszlop keresztmetszet növelésével fokozhatjuk. 
  

 Kép  mentése rajztárba  
  

 
Előzőleg lementett átszúródási paraméterek betöltése listából 

  

 
Jelenlegi átszúródási paraméterek mentése a megadott névvel. Az itt tárolt paraméterek a dialógusablak 

Betöltés… gombjára kattintva visszatölthetők. 
  

 
Átszúródási paraméterek megjelenítése, módosítása a paraméter ablakban 

  

 
Az elméleti lemezszél kiterjesztése, úgy, hogy az oszlop teljes keresztmetszete a lemezkontúron belülre kerüljön. 

  

 
Hatására a vizsgált oszlop és környezete az ablakot kitöltve jelenik meg. 

  

 
Megjelenítés az oszlop lokális koordináta rendszerében 
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Megjelenítés a globális koordináta rendszerben 

  

 

 
  

 
Az vasalási körök megjelenítésének ki/bekapcsolására szolgál. 
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Tervezési számítások 

 
  

 A dialógusablak részletesebb leírása az Acélrúd ellenőrzése Eurocode 3 szerint fejezetben található a Részletes 

dokumentáció címszó alatt. 
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6.5.11.1. Átszúródásvizsgálat MSz szerint 

 Az oszlop-lemezkapcsolat megfelel átszúródásra, ha a nyírófeszültség nem nagyobb a ferde nyomott beton rudak 

teherbírásának tervezési értékénél valamint a nyírási (átszúródási) vasalás alapján számított teherbírás tervezési 

értékénél. 𝑡𝑀 ≤ min{𝑡𝐻𝑓; 𝑡𝐻} 

Az MSZ 15022/1 a keresztmetszet szélétől 0,5𝑑 távolságra feltételezi a kritikus vonalkeresztmetszetet. A 

program a lemezszéleket és lyukakat figyelembevéve kiszámított átszúródási vonalakon (a helyettesítő poligon 

minden pontján) meghatározza a nyírófeszültség burkológörbéjét, azaz az egyes pontokban a terhelési 

kombinációkból adódó legnagyobb feszültséget a 

𝑡𝑀𝑖 = 𝛽
𝑇𝑀
ℎ𝑢

+
𝑀1
𝐼1
𝑦𝑖 +

𝑀2

𝐼2
𝑥𝑖 

összefüggés alapján, ahol 
 

𝑀1, 𝑀2, 𝐼1, 𝐼2 az átszúródási vonal főírányaira számított nyomaték és inercia  

𝑥𝑖 , 𝑦𝑖        az átszúródási vonal vizsgált pontjának koordinátája. 

 

 A nyírófeszültség felső értéke (beton nyomás) 𝑡𝐻𝑓 = 0,2𝜎𝑏𝐻 

A nyírófeszültség alsó értéke (beton húzás) 𝑡𝐻𝑎 = 0,5𝜎ℎ𝐻 

Szükség van nyírási átszúródási vasalásra, ha 𝑡𝑀𝑖 > 𝑡𝐻𝑎. 

A program a nyírófeszültség és a 𝑡𝐻 = 𝑡𝐻𝑐 + 𝑡𝐻𝑏 + 𝑡𝐻𝑠 összefüggés alapján  kiszámolja a fajlagos nyírási 

vasalást, majd abból vasalási körönként a szükséges vasmennyiséget.  

Az ábrán szaggatott vonallal jelenik meg az átszúródási vonal azon szakasza, ahol nem szükséges átszúródási 

vasalás (𝑡𝑀𝑖 ≤ 𝑡𝐻𝑎), folytonos vékony vonal jelzi, ahol szükség van vasalásra (𝑡𝑀𝑖 > 𝑡𝐻𝑎) és folytonos vastag 

vonal, ahol nem felel meg a lemezvastagság (𝑡𝑀𝑖 > 𝑡𝐻𝑓). 

𝑡𝐻𝑐 = 0 általános esetben, de ha a feltételezett törésvonal a megtámasztott felülettől legfeljebb h távolságra van, 

akkor 𝑡𝐻𝑐 = 0,5𝑑√𝜎𝑏𝐻𝜎𝑠𝐻 (a program – a biztonság javára – 𝑡𝐻𝑐 = 0 értékkel számol), 

𝑡𝐻𝑏 = (1 −
𝑡𝐻𝑠
𝑡𝐻𝑓

) 𝑡𝐻𝑎;    𝑡𝐻𝑠 = ℎ
𝑎𝑠𝜎𝑠𝐻
𝑡ℎ

sin 𝛼 

 

A fentiekből az egyes pontokon a szükséges fajlagos nyírási vasmennyiség: 

𝑎𝑠𝑖 =
𝑡𝑀𝑖 − 𝑡𝐻𝑎 − 𝑡𝐻𝑐

1 −
𝑡𝐻𝑎
𝑡𝐻𝑓

⋅
𝑡

𝜎𝐻𝑠 sin 𝛼
;    𝐴𝑠 =∑𝑎𝑠𝑖 ⋅ Δ𝑢𝑖

𝑖

 

A kiszámított nyírási vasalást az ábra szerinti szükséges (a vasalási körön folytonos vékony vonallal jelölt) 

helyekre kell elhelyezni.  
 

A program feltételezi, hogy a fenti összefüggéseket biztosító szerkesztési szabályok teljesülnek, a program csak a 

sugárirányú vasak távolságára vonatkozó 𝑡 ≤ 𝑡0 = 0,85ℎ(1 − ctg𝛼) korlátozást vizsgálja. 
  

Információs ablak Az információs ablakban a szabvány, az elemazonosító, az anyagminőségek után 

az alábbiak szerepelnek 

 

ht: lemezvastagság 

h: hasznos lemezvastagság 

α a nyírási vasalás födémlemez síkjával bezárt szöge  

t: Vasalási körök  távolsága 

H1: legkisebb vasalható födémvastagság 

H2: legkisebb átszúródási vasalás nélküli födémvastagság 

TM: Mértékadó átszúródási erő 

M y, M z  Mértékadó nyomaték 

u: átszúródási vonal hossza a kritikus körön 

tM: Mértékadó nyírófeszültség maximuma a kritikus körön 

tHf: nyírófeszültség felső értéke 

tHa: nyírófeszültség alsó értéke (beton húzás) 

tM/tHf : kihasználtsági hányados  a kritikus körön 

tM/tHa : kihasználtsági hányados a kritikus körön (beton húzás) 

r1:  az első vasalási kör távolsága a konvex oszlopszéltől 

Asw:   az átszúródási vasalás keresztmetszeti területe a kritikus vasalási körön 

Nsr:   a vasalási körök száma 
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6.5.11.2. Átszúródásvizsgálat Eurocode 2 szerint 

 

 A program az alábbi összefüggések alapján számolja ki a szükséges (átszúródási) vasalást: 

Az oszlop-lemezkapcsolat megfelel átszúródásra, ha a fajlagos nyíróerő nem nagyobb a ferde nyomott beton rudak 

teherbírásának tervezési értékénél valamint a nyírási (átszúródási) vasalás alapján számított teherbírás tervezési ér-

tékénél: 𝑣𝐸𝑑 ≤ 𝑣𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 és 𝑣𝐸𝑑 ≤ 𝑣𝑅𝑑,𝑐𝑠. 

𝑣𝐸𝑑 a nyírófeszültség tervezési értéke 

𝑣𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 a ferde nyomott beton rudak teherbírásának tervezési értéke 

𝑣𝑅𝑑,𝑐𝑠 az átszúródási teherbírás tervezési értéke nyírási (átszúródási) vasalás esetén 

𝑣𝐸𝑑 = 𝛽
𝑉𝐸𝑑
𝑢𝑖𝑑

 

ahol a külpontos igénybevételből származó feszültségnövekményt a 𝛽 tényezővel vesszük figyelembe. 

𝛽 = 1 + 𝑘
𝑀𝐸𝑑

𝑉𝐸𝑑
⋅
𝑢𝑖
𝑊1

 

A szabvány a keresztmetszet szélétől 2𝑑 távolságra feltételezi a kritikus vonalkeresztmetszetet. A program a 

lemezszéleket és lyukakat figyelembevéve számítja ki a kritikus átszúródási vonal hosszát és statikai nyomatékát. 

Méretezett nyírási vasalás nélküli oszlop-lemez kapcsolat átszúródási teherbírásának tervezési értéke: 

𝑣𝑅𝑑,𝑐 = 𝐶𝑅𝑑,𝑐𝑘(100𝜌1𝑓𝑐𝑘)
1/3 + 𝑘1𝜎𝑐𝑝 ≥ 𝑣𝑚𝑖𝑛 + 𝑘1𝜎𝑐𝑝 

 

 Ha 𝑣𝐸𝑑 > 𝑣𝑅𝑑,𝑐, akkor a program a 

𝑣𝑅𝑑,𝑐𝑠 = 0.75 ⋅ 𝑣𝑅𝑑,𝑐 + 1.5 ⋅
𝑑

𝑠𝑟
⋅
𝐴𝑠𝑤𝑓𝑦𝑤𝑑,𝑒𝑓

𝑢1𝑑
sin 𝛼 ;  𝑣𝐸𝑑 ≤ 𝑣𝑅𝑑,𝑐𝑠 

összefüggések alapján kiszámolja a kritikus átszúródási kerület mentén szükséges nyírási vasalás mennyiségét. 

A program a 𝑣𝐸𝑑 = 𝛽
𝑉𝐸𝑑

𝑢𝑖𝑑
≤ 𝑣𝑅𝑑,𝑐 összefüggés alapján meghatározza a vasalási körönként szükséges vasmennyi-

séget. 
 

Információs ablak Az információs ablakban a szabvány, az elemazonosító, az anyagminőségek 

után az alábbiak szerepelnek 

  

h: lemezvastagság 

d: hasznos lemezvastagság 

α a nyírási vasalás födémlemez síkjával bezárt szöge  

sr: vasalási körök távolsága 

H1: legkisebb vasalható födémvastagság 

H2: legkisebb átszúródási vasalás nélküli födémvastagság 

NEd: Átszúródási erő tervezési értéke 

M Edy, M Edz  nyomaték tervezési értéke 

ϐ*:  külpontossági tényező 

u0: átszúródási vonal hossza az oszlop kerületén 

u1: átszúródási vonal hossza a kritikus (2d) körön 

vEd0: nyírófeszültség az u0 vonalon 

vEd: nyírófeszültség az u1 vonalon 

vRdmax: nyírófeszültség maximuma 

vRdc: nyírófeszültség vasalás nélkül 

vEd/vRdmax : kihasználtsági hányados  a kritikus körön 

vEd0/vRdmax :  kihasználtsági hányados az u0 vonalon 

vEd/vRdc : kihasználtsági hányados (beton húzás) 

r1:  az első vasalási kör távolsága a konvex oszlopszéltől 

fywdeff:  húzófeszültség az átszúródási vasalásban 

Asw:   az átszúródási vasalás keresztmetszeti területe a kritikus vasalási körön 

Nsr:   a vasalási körök száma 
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6.5.11.3. Átszúródásvizsgálat DIN 1045-1 szerint 

 A program az alábbi összefüggések alapján számolja ki a szükséges (átszúródási) vasalást: 

Az oszlop-lemezkapcsolat megfelel átszúródásra, ha a nyírófeszültség nem nagyobb a ferde nyomott beton rudak 

teherbírásának tervezési értékénél valamint a nyírási (átszúródási) vasalás alapján számított teherbírás tervezési 

értékénél: 𝑣𝑠𝑑 ≤ 𝑣𝑅𝑑 

A nyírófeszültség tervezési értéke 𝑣𝑠𝑑 = 𝛽
𝑉𝑠𝑑

𝑢⋅𝑑
 ahol a külpontos igénybevételből származó feszültségnövekményt a 

𝛽 tényezővel vesszük figyelembe. 

A szabvány a keresztmetszet szélétől 1,5𝑑 távolságra feltételezi a kritikus vonalkeresztmetszetet.  

A kapcsolat teherbírását a 𝑣𝑅𝑑 = 𝑓(𝑣𝑅𝑑,𝑐𝑡, 𝑣𝑅𝑑,𝑐𝑡𝑎 , 𝑣𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥, 𝑣𝑅𝑑,𝑠𝑦) összefüggésből számítjuk. 

Méretezett nyírási vasalás nélküli oszlop-lemez kapcsolat átszúródási teherbírásának tervezési értéke:  

𝑣𝑅𝑑,𝑐𝑡 = (0.14 ⋅ 휂1𝜅(100 ⋅ 𝜌1𝑓𝑐𝑘)
1/3 + 0.12𝜎𝑐𝑑) ⋅ 𝑑;    𝑣𝑅𝑑,𝑐𝑡𝑎 = 𝜅𝑎𝑣𝑅𝑑,𝑐𝑡 

A ferde nyomott beton rudak teherbírásának tervezési értéke: 𝑣𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 1,7𝑣𝑅𝑑,𝑐𝑡 
A keresztmetszet szélétől 𝑟0 = 0,5𝑑 távolságban (első körben) lévő  nyírási (átszúródási) vasalás mennyiségét a  

𝑣𝑅𝑑,𝑠𝑦0 = 𝑣𝑅𝑑,𝑐 +
𝜅𝑠𝐴𝑠𝑤0𝑓𝑦𝑑

𝑢0
 

összefüggés alapján számolja ki a program. 

Az átszúródási teherbírás tervezési értéke nyírási (átszúródási) vasalás esetén 

𝑣𝑅𝑑,𝑠𝑦 = 𝑣𝑅𝑑,𝑐 +
𝜅𝑠𝐴𝑠𝑤𝑓𝑦𝑑𝑑

𝑢𝑖𝑠𝑤
 

Ha 𝑣𝑠𝑑 > 𝑉𝑅𝑑,𝑐𝑡, akkor a program a 𝑣𝑠𝑑 ≤ 𝑣𝑅𝑑,𝑠𝑦 összefüggés alapján kiszámolja az egyes átszúródási kerületek 

mentén szükséges nyírási vasalás mennyiségét. 

  
Információs ablak Az információs ablakban a szabvány, az elemazonosító, az 

anyagminőségek után az alábbiak szerepelnek 

 

h: lemezvastagság 

d: hasznos lemezvastagság 

α a nyírási vasalás födémlemez síkjával bezárt szöge  

sw: Vasalási körök távolsága 

H1: legkisebb vasalható födémvastagság 

H2: legkisebb átszúródási vasalás nélküli födémvastagság 

NEd: Átszúródási erő tervezési értéke 

M Edy, M Edz  nyomaték tervezési értéke 

ϐ*:  külpontossági tényező 

u0: átszúródási vonal hossza az oszlop kerületén 

u1: átszúródási vonal hossza a kritikus (1,5d) körön 

vEd: nyírófeszültség az u1 vonalon 

vRdmax: nyírófeszültség maximuma 

vRdct: nyírófeszültség vasalás nélkül 

vEd/vRdmax : kihasználtsági hányados  a kritikus körön 

vEd/vRdct : kihasználtsági hányados (beton húzás) 

Kappas Módosító tényező:   1 + √
200

𝑑
≤ 2 

r1: az első vasalási kör távolsága a konvex oszlopszéltől 

Asw:   az átszúródási vasalás keresztmetszeti területe a kritikus vasalási körön 

Nsr:   a vasalási körök száma 

  

 Figyelmeztetések, hibaüzenetek 
 

Üzenet Túl nagy nyomóerő a lemezben 

Esemény Ha a ferde nyomott betonrúd kihasználtsága 1-nél nagyobb 

Megoldás Leghatékonyabb a lemezvastagság növelése. 

Növeljük meg a kritikus átszúródási felületet a lemezvastagság és/vagy az oszlopméret növelésével (csökken a 

fajlagos nyíróerő tervezési értéke).  

Növeljük meg a betonminőséget. 
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6.5.12. Alapozás tervezése MSz, EC7 szerint – RC4 modul 

 

6.5.12.1. Pontalapok tervezése 

 

  

Itt a téglalap (négyzet) alapterületű lemez, lépcsős lemez, illetve csonkagúla alakú alaptestek alaprajzi 

méretének és a szükséges vasalás mennyiségének meghatározása (tervezés), illetve az alaptest elcsúszásának és 

átszúródásának ellenőrzése végezhető el MSz és Eurocode7 szerint. Meghatározza az alaptest süllyedését is. 

Az alaptest méretei Az alaptest egyes geometriai méreteit megadhatjuk, de ezek meghatározását a programra is bízhatjuk (ilyenkor 

csak felső határt kell megadnunk). A program a talaj és az igénybevételek alapján iteratív módszerrel 

meghatározza az alaptest szükséges méretét. Ezután ellenőrzi a tényleges alapméret alapján a teheresetekhez és 

-kombinációkhoz tartozó tényleges központosan nyomott 𝐴𝑒𝑓𝑓   területet, meghatározza az igénybevétel és a 

teherbírás tervezési értékét, a süllyedést (teheresetekre, illetve használhatósági határállapot [SLS] szerinti 

teherkombinációkra), a kihasználtságot és az esetleg szükséges nyírási vasalást. A program ellenőrzi az alap 

helyzeti állékonyságát is. 

Ha az alaptest nagyobbik számított oldalmérete meghaladná a vastagság 20-szorosát, a program a méret további 

növelése helyett hibaüzenetet küld.  

A lépcső mérete természetesen nem haladhatja meg az alaplemez méretét.  

  

    Az alapozás számításhoz használt koordinátarendszer a támaszelem koordinátarendszere, a külpontosságokat azonban 
az alapfelület középpontjától számítjuk.  

  
Az alaptest-tervezés 
paraméterei 

 

Kattintsunk a Pontalapok tervezése ikonra és jelöljünk ki egy vagy több csomóponti támaszt, melybe függőleges 

vagy ferde oszlop csatlakozik! Kijelölt támaszok esetén az ikonra kattintva azonnal elindul az alaptest 

méretezése. 

Először az alaptest-tervezés paramétereit kell megadnunk. 
  

Alaptest Az Alaptest fülön kiválaszthatjuk az alaptest típusát (lemezalap, lépcsős alap, csonka gúla alap), majd 

megadhatjuk annak geometriai jellemzőit, illetve a talplemez és a szerelőbeton közti súrlódási együtthatót és 

annak szorzóját. 
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 Az alaptest megadható jellemzői: 
  

 Az alaptest szimmetriája négyzetes vagy téglalap alakú alaptest esetén: 
  

 

 

négyzetes alaptest 

b a négyzet oldala,  

az oszlop a négyzet középpontjában csatlakozik 

b értékét vagy felső határát kell megadni 
  

 

 

téglalap alakú alaptest 

bx és by a téglalap oldalai,  

az oszlop a téglalap középpontjában csatlakozik 

bx és by értékét vagy felső határát kell megadni 
  

 

 

téglalap alakú, egyszeresen excentrikus alaptest 

az oszlop az x irányban excentrikusan, y irányban központosan csatlakozik,  

x1 és x2 a az oszloptengely x irányban mért távolsága az alaptest széleitől  

x1, x2 és by értékét vagy felső határát kell megadni 
  

 

 

téglalap alakú, egyszeresen excentrikus alaptest 

az oszlop az y irányban excentrikusan, x irányban központosan csatlakozik,  

y1 és y2 a az oszloptengely y irányban mért távolsága az alaptest széleitől  

y1, y2 és bx értékét vagy felső határát kell megadni 
  

 

 

téglalap alakú, kétszeresen excentrikus alaptest 

az oszlop x és y irányban is excentrikusan csatlakozik, 

x1 és x2 a az oszloptengely x irányban mért távolsága az alaptest széleitől, 

y1 és y2 a az oszloptengely y irányban mért távolsága az alaptest széleitől  

x1, x2, y1, y2 értékét vagy felső határát kell megadni 
  

 
Ha a mező melleti lakat ikon benyomott állapotban van, a beírt érték rögzített (ellenőrzés). Ha nincs be-

nyomva (a lakat nyitva van), a beírt érték a program számára megadott felső határ (tervezés). Ha az 

Ellenőrzés kijelölőnégyzetet bekapcsoljuk, valamennyi érték zárólódik és a zárolás nem oldható fel, csak 

ha az Ellenőrzés funkciót kikapcsoltuk.  
  

 Lépcsős vagy csonka gúla alap esetén: 

dx1 és dx2 a lépcső vagy csonkagúla felső lapja széleinek x irányban mért távolsága az oszloptengelytől, dy1 és 

dy2 a lépcső vagy csonkagúla felső lapja széleinek y irányban mért távolsága az oszloptengelytől. Ezek mindig 

rögzített értékek. 
  

 Beton az alaptest anyaga 
 t a földtakarás  

(az alapsíknak, azaz a szerelőbeton aljának a talajszinttől számított mélysége) 
 h2 lépcsős alap esetében a lépcső, csonkagúla alap esetén a csonkagúla magassága 
 h1 az alaplemez vastagsága 
 hb a szerelőbeton vastagsága 
 φ1 súrlódási tényező az alaplemez és a szerelőbeton között 
 f2 a súrlódási tényező szorzója 
  

 A földrengés igénybevételek szorzójával kapcsolatban lásd... 4.10.23 Földrengés-számítás – SE1 modul 
  

 A beviteli mezők alatt az alaptest és az oszlop méretarányos felülnézeti képe látható. A rög-

zített értékeket folytonos, a maximumokat szaggatott vonal ábrázolja. A figyelembe vett 

igénybevételek az eredeti excentricitásuknak megfelelő pontokon piros keresztekként 

jelennek meg. Ez a megjelenítés csak tájékoztató jellegű, mert a tényleges excentricitás szá-

mításánál a program az alaptest és a visszatöltés önsúlyát is figyelembe veszi, ami a 

külpontosságot csökkenti. 
 

  

 Az Összes támaszigénybevétel megjelenítése gomb benyomott állapotában a felülnézeti kép úgy skálázódik, 

hogy valamennyi igénybevétel látható legyen, míg felengedett állapotában csak az alaptest befoglaló 

négyzetének belsejébe eső pontok látszanak. 

A támaszigénybevétel az alaptest tetején működik, az alaptest, a szerelőbeton – ha van – és a 

visszatöltés súlya, mint hatás ebben még nem szerepel. 
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Vasalás  

 

 

Az Vasalás fülön bekapcsolhatjuk a vaskiosztások 

meghatározását. Ehhez meg kell adnunk az alkalmazni 

kívánt betonacél minőségét, az alsó és felső vasak irányát, 

átmérőjét illetve a hozzájuk tartozó betonfedéseket. 

Meg kell adni a Betonacélt, a cT és cB felső és alsó 

betonfedést. Az Átmérő és az Irány felrat alatti két sorban a 

felső vasalást adjuk meg, (az első sor a külső, a második a 

belső vasalás), az alsó két sorban az alsó vasalást adjuk 

meg (a harmadik sor a belső, a negyedik a külső vasalás). 

Az elrendezést a lokális x-z síkú ábrán ellenőrizhetjük. 

Az Átszúródási vasalás számítása csak egyszerű lemezalap 

esetén elérhető. A paraméterek magyarázatát lásd 6.5.11 

Átszúródásvizsgálat – RC3 modul 
 

  

Talaj Az Talaj fülön megadhatjuk a talaj rétegrendjét és a visszatöltés anyagát. Az összeállított rétegrend névvel 

elmenthető, illetve betölthető. 

A rétegrend ábráján kiválasztott talajréteg jellemzői (név, szín, leírás, anyagi paraméterek, rétegvastagság) a 

rétegrend melletti panelen láthatóak, a visszatöltés jellemzői a Visszatöltés panelen. A módosított 

rétegjellemzőket a Réteg módosítása gombra kattintva juttathatjuk érvényre. 

A név és leírás megváltoztatható, a réteg színét a név melletti kis téglalapra kattintva módosíthatjuk. E mellett a 

talaj-adatbázis ikonját találjuk, erre kattintva adatbázisból választhatunk ki anyagot.  
  

 

 
  

 

 

Rétegrend mentése felhasználói talaj adatbázisba 

  

  Amennyiben a Mentés adatbázisba is kapcsoló aktív, akkor az összeállított rétegrend bekerül a 

felhasználói talaj adatbázisba is, ellenkező esetben csak elnevezést rendelünk hozzá, de nem mentődik 

a talaj adatbázisba. 
  

 

 

Rétegrend betöltése felhasználói talaj adatbázisból 
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Rétegrend törlése 

  

 

 

A Talaj panel eszköztár gombjainak funkciói sorrendben: Hozzáadás, Réteg feljebb 
mozgatása, Réteg lejjebb mozgatása, Törlés. 

  

 Hozzáadás Hozzáad a rétegrendhez egy új talajt a panelen beállított jellemzőkkel. Az új 

réteg mindig a rétegrend aljára kerül. 
  

 Réteg feljebb mozgatása A kijelölt talajréteget eggyel feljebb mozgatja a rétegrendben. 
  

 Réteg lejjebb mozgatása A kijelölt talajréteget eggyel lejjebb mozgatja a rétegrendben. 
  

 Törlés Törli a kijelölt talajréteget a rétegrendből. 
  

 A talajok figyelembe vett jellemzői a következők: 
  

 Talajtípus szemcsés vagy kötött 
 γ [kg/m3] sűrűség 
 φ [°] a talaj belső súrlódási szöge 
 φ t [°] súrlódási szög a talaj és a beton között 
 φ zs [°] súrlódási szög a talaj és a zsalu között 
 E0 [N/mm2] a talaj rugalmassági modulusa 
 μ [] a talaj Poisson-tényezője 
  

Réteg módosítása A rétegrend listából kiválasztott talajtípus jellemzőit módosíthatjuk. A Réteg módosítása gomb hatására a 

rétegrend elnevezése törlődik, hiszen egy eltérő rétegrend alakult ki.Új elnevezés megadásához kattintson a 

mentés ikonra.   

   

Talaj-adatbázis 

 

A Talaj-adatbázis ikonra kattintva a 

megjelenő táblázat valamelyik cellájára 

kattintva kiválaszthatunk egy anyagot. 

Ennek tulajdonságai az ablak alján 

megjelenő táblázatban jelennek meg.  

Az OK gomb lenyomására vagy a cellára 

duplán kattintva a választott anyag jellem-

zői beíródnak a Talaj vagy Visszatöltés pa-

nelre. 

 
  

Drénezetlen  terhelés 
 

Drénezetlen terheléskor a pórusvíz nem tud eltávozni, a talaj teljesen telített. Ebben az esetben a talaj cuk nyírási 

szilárdságának értéke konstans, ami kísérleti úton meghatározható. Az opció kiválasztása esetén ezt az értéket 

kell megadnunk. 
  

Passzív földnyomás Bekapcsolt esetben a program az elcsúszási ellenállást a passzív földnyomás figyelembevételével megnöveli. 

Az aktív földnyomás a vízszintes igénybevételeket növeli – kisebb mértékben. Ezeket a hatásokat általában – a 

biztonság javára – elhanyagolják, alkalmazása körültekintést kíván. 

A Y m,EP paraméter a passzív földnyomás mobilizálódási tényezője. 
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Paraméterek (MSz) MSz esetén meg kell adnunk még néhány számítási paramétert. Ezek: 
  

 a passzív földnyomás csökkentő tényezője 

 a súrlódás csökkentő tényezője 

 α csökkentő tényező 
  

 Az 𝛼 csökkentő tényező módszeres meghatározása kétféleképpen lehetséges: 
  

 Valószínűségelméleti módszerekkel (𝜆  és 𝐶𝑣𝑔 paraméterek megadása) 

 Biztonsági tényezőkből (három biztonsági tényező szorzatából) 
  

 Lehetőség van  számérték szerinti megadására is. 

  
Számítások Alaptest méretezésnél beállíthatóak az elvégzendő vizsgálatok (talajtörés, elcsúszás, állékonyság) valamint a 

maximális kihasználtságok, melyekre a méretezést végezzük. 

Ha süllyedésszámítást is kérünk, akkor a program ellenőrzi, hogy a beállítottnál nagyobb süllyedés történik-e, 

de emiatt az alaptest méretét nem növeli. Tehát a süllyedés mértékére csak ellenőrzés történik! 

Állékonyság vizsgálatnál beállítható a maximális külpontosság, amivel biztosítható, hogy a teljes alaptest alatt 

nyomás alakuljon ki és így a kiborulási veszély megszűnik. 
  

Vizsgálatok 
 
 

 
  

 A vizsgálatok kikapcsolhatók, illetve megadható a megengedett kihasználtság.   
  

Talajtörés vizsgálata A program iterációval addig változtatja az alaptest méretét, amíg a talajtörésre számított kihasználtság a meg-

engedett kihasználtság alá  nem csökken: 

𝜆𝑅𝑣 =
𝑉𝑑
𝑅𝑉,𝑑

≤ 𝜆𝑅,𝑣,𝑙𝑖𝑚 

 Ha az alaptest számított mérete nagyobb, mint a lemezvastagság tízszerese, a program figyelmeztetést küld. 
  

Rétegzett altalaj 
vizsgálata 

Többrétegű talaj esetén – 45°-os mélységi feszültség-szétterjedést feltételezve – a program meghatározza a 

vizsgált talajréteg tetején ébredő feszültségből és az egyes talajréteg tetején számított teherbírásból számított 

kihasználtságot. A program iterációval addig változtatja az alaptest méretét, amíg a talajtörésre számított 

kihasználtság a megengedett kihasználtság alá nem csökken az alábbi összefüggések alapján: 

𝐵𝑖
′ = 𝐵′ + 2(𝑧𝑖 − 𝐷) és 𝐿𝑖

′ = 𝐿′ + 2(𝑧𝑖 −𝐷) → 𝐴𝑖
′ = 𝐵𝑖

′ ⋅ 𝐿𝑖
′  

𝑞𝐸,𝑑,𝑖 =
𝑉𝑑
𝐴𝑖
′ + (𝑞𝑖

′ − 𝑞′) 

  

 A külpontossági határgörbe lehet  

- az alaptest alapfelületéhez hasonló téglalap 

- az alaptest alapfelületébe írt ellipszis 

- az alaptest alapfelületébe írt rombusz 

A fenti határgörbe-idomok befoglaló téglalapja   
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Külpontosság 
vizsgálata 

A program meghatározza a teherkombináció külpontosságát, a külpontosságból a külpontossági faktort (𝛾𝑒𝑐𝑐) 
és összeveti a megengedett külpontossági faktorral (𝛾𝑒𝑐𝑐,𝑙𝑖𝑚). A program addig növeli az alaptest méretét, 

ameddig a (𝛾𝑒𝑐𝑐 ≤ 𝛾𝑒𝑐𝑐,𝑙𝑖𝑚)feltétel nem teljesül. 

𝛾𝑒𝑐𝑐 = 0,5 esetén a határgörbe befoglaló téglalapja a 𝑏𝑥/2 és 𝑏𝑦/2 méretű téglalap 

a külpontossági faktor a Külpontossági határgörbe típusa szerint a következő összefüggés alapján számítódik 

 Lineáris (rombusz), Kvadratikus (ellipszis) Forgástengely (téglalap) 

 

 

𝛾𝑒𝑐𝑐 = |
𝑒𝑥
𝑏𝑥
| + |

𝑒𝑦

𝑏𝑦
| 

 

 

𝛾𝑒𝑐𝑐 = √(
𝑒𝑥
𝑏𝑥
)
2

+ (
𝑒𝑦

𝑏𝑦
)

2

 

 

𝛾𝑒𝑐𝑐 = max (
|𝑒𝑥|

𝑏𝑥
;
|𝑒𝑦|

𝑏𝑦
) 

  

Helyzeti állékonyság   
vizsgálata 

A program az alap szélétől meghatározott távolságra lévő felborulási forgástengelyekre kiszámítja a hatások 

nyomatékát és külön összegzi a stabilizáló és destabilizáló nyomatékokat, majd a  Δ𝐸𝑄𝑈 = |
𝑀𝑑𝑠𝑡

𝑀𝑠𝑡𝑏
| ≤ Δ𝐸𝑄𝑈,𝑙𝑖𝑚 

összefüggés alapján vizsgálja a megfelelősséget. 
  

Alaplemez hajlítási 
vasalásának számítása 

A program, ha megadjuk a betonfedéseket és a vasátmérőket, meghatározza a szükséges alsó és felső 

vasmennyiségeket x és y irányban a következő ábra szerint. 

A program a minimálisan szükséges vasmennyiséget mindenképp beszámítja. 
  

 

 
  

 A vasátmérő ismeretében megadja a szükséges kiosztásokat. 

Figyelmeztetések, hibaüzenetek: 

A program figyelmeztet, ha nyomott vas szükséges, illetve ha a vasmennyiség nagyobb a megengedettnél 

(𝐴𝑠 > 0,04𝐴𝑐). 
  

Elcsúszás vizsgálata A program ellenőrzi hogy az alaptestre ható vízszintes erő által okozott mértékadó csúsztatófeszültség kisebb-e 

a  a talaj és az alaptest (szerelőbeton) valamint a szerelőbeton és az alaptest között az alaptest központosan 

nyomott részére meghatározott határcsúsztatófeszültségnél: 𝜏𝐸𝑑 ≤ 𝜏𝑅𝑑 és 𝜏𝐸𝑑2 ≤ 𝜏𝑅𝑑2 
  

MSz szerint 
 

A talaj határfeszültsége: 𝜎𝑇 = 𝑎𝐵𝛾1𝐵
′𝑁𝐵𝑖𝐵𝑗𝐵 + 𝑎𝛾1𝑡𝑁𝑡𝑖𝑡𝑗𝑡 + 𝑎𝑐𝑁𝑐𝑖𝑐𝑗𝑐 

Az elcsúszásvizsgálat ellenőrzi, hogy az alaptest és a szerelőbeton, illetve a szerelőbeton és a talaj között 

teljesül-e a 𝜏𝐸𝑑 ≤ 𝜏𝑅𝑑  egyenlőtlenség. 

𝜏𝐸𝑑 =
𝐻

𝐴𝑒𝑓𝑓
;     𝜏𝑅𝑑2 =

𝑎𝑐𝑠𝑎𝑐𝑔𝑉𝜑𝑀

𝐴𝑒𝑓𝑓
, 

ahol 𝐻 a vizsgált felületen működő csúsztatóerő tervezési értéke, 𝑉 a vizsgált felületre merőleges erő tervezési 

értéke. A talaj és a szerelőbeton között 

𝜑𝑀 = min {tan𝜑𝑟𝑏; tan𝜑𝑡 ⋅ 𝑓2} 
ahol 𝜑𝑟𝑏 a szerelőbeton és a talaj közötti súrlódási szög, 𝜑𝑡 a talaj belső súrlódási szöge, 𝑓2  biztonsági tényező. 

A szerelőbeton és az alaptest között 𝜑𝑀 = 𝜑1 (a szerelőbeton és az alaptest közötti súrlódási szög). 
  

EC7 szerint 

 
Eurocode 7 lehetőséget biztosít többféle tervezési megközelítésre (DA, design approach). Ezek az igény-

bevételekre, anyagjellemzőkre illetve határfeszültségekre alkalmazott biztonsági tényezők kombinációi. Az 

igénybevételekre alkalmazott szorzók rendszereit A1, A2, az anyagjellemzőkre alkalmazott szorzók rendszereit 

M1, M2, a határfeszültségekre alkalmazott szorzók rendszereit R1, R2, R3 néven azonosítják. (ld. EN 1997-

1:2004, Annex A) Az egyes tervezési megközelítések ezeket a rendszereket kombinálják egymással. 
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 Tervezési megközelítés teher igénybevételek anyagjellemzők határfeszültségek 

 DA1 1. kombináció ULS A1 M1 R1 

 2. kombináció SLS A2 M2 R1 

 DA2 ULS A1 M1 R2 

 DA3 SLS A2 M2 R3 

  
 A program az ULS esetekre az A1+M1+R1 (DA1 / 1)  és az  A1+M1+R2 (DA 2) vizsgálatot, az SLS esetekre 

az A2+M2+R1 (DA1 / 2)  és az A2+M2+R3 (DA3) vizsgálatot végzi el azaz minden igénybevételre két 

eredményt számít. 

Ha méretezést nem mértékadó kombinációra, hanem valamilyen kézzel előírt teherkombinációra végezzük el, 

ne felejtsük el beállítani a kombináció ULS vagy SLS jellegét, különben az alaptest túlméreteződhet. 

A talaj határfeszültsége: 𝑞𝑅𝑑 = 𝑠𝛾 ⋅ 𝛾
′ ⋅ 𝐵′ ⋅ 𝑁𝛾 ⋅ 𝑖𝛾 ⋅ 𝑏𝛾 ⋅ 0.5 + 𝑠𝑞 ⋅ 𝑞 ⋅ 𝑁𝑞 ⋅ 𝑖𝑞 ⋅ 𝑏𝑞 + 𝑠𝑐 ⋅ 𝑐 ⋅ 𝑁𝑐 ⋅ 𝑖𝑐 ⋅ 𝑏𝑐 

 Az elcsúszásvizsgálat ellenőrzi, hogy az alaptest és a szerelőbeton, illetve a szerelőbeton és a talaj között 

teljesül-e az alábbi egyenlőtlenség: 𝐻𝑑 ≤ 𝑅𝑑 + 𝑅𝑝,𝑑, ahol 𝐻𝑑 a csúsztatóerő, 𝑅𝑑 pedig a csúszási határerő 

tervezési értéke, míg 𝑅𝑝,𝑑  a talaj passzív ellenállása az alaptest oldalán. 

A csúszási határerő a következő összefüggésből adódik: 𝑅𝑑 = 𝑉𝑑 tan 𝛿𝑑 , ahol 𝑉𝑑 a felületeket összenyomó erő 

tervezési értéke, 𝛿𝑑 pedig a súrlódási szög tervezési értéke:  

𝛿𝑑 = arctan(tan
𝜑

𝛾𝜑
)  

ahol 𝜑  a két felület közötti súrlódási szög, 𝛾𝜑 pedig a súrlódás biztonsági tényezője, melyet a program a 

tervezési megközelítés szerinti értékkel vesz figyelembe. 
  

Átszúródás 

vizsgálata 
A program az oszlop kerületén ellenőrzi az alaptestet a nyírási ellenállás maximális értékére (𝑣𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥), a 

kritikus átszúródási vonalon meghatározza a szükséges vasalást. 

A program figyelembe veszi a talajreakciót: a központosan nyomott területen (𝐴𝑒𝑓𝑓) létrejövő talajreakció 

kritikus vonalon belüli részével csökkenti az átszúródási igénybevételt. (A program MSZ esetén is EC2 szerinti 

eljárás szerint vizsgálja az átszúródást.) 

A lemez akkor felel meg átszúródásra, ha 𝑣𝐸𝑑 ≤ 𝑣𝑅𝑑 

Nyírási vasalás nélkül 𝑣𝑅𝑑 = min {
𝑣𝑅𝑑,𝑐

𝑣𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥
}, nyírási vasalással 𝑣𝑅𝑑 = min {

𝑣𝑅𝑑,𝑐𝑠
𝑣𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥

} 

Figyelmeztetések, hibaüzenetek: 

Ha 𝑣𝐸𝑑 ≤ 𝑣𝑅𝑑,𝑐, akkor nem szükséges nyírási vasalás.  

Ha 𝑣𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 > 𝑣𝐸𝑑 > 𝑣𝑅𝑑,𝑐, akkor szükséges nyírási vasalás. 

Ha 𝑣𝐸𝑑 > 𝑣𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥, akkor az alaplemez nem felel meg átszúródásra. Növelni kell a lemezvastagságot vagy az 

oszlop méretét.  
  

 Ha az alaptestre lépcső vagy csonka gúla kerül, azok méretét a program az átszúródás figyelembevételével 

határozza meg, ezért ilyenkor átszúródási kihasználtságot nem ad meg. 
  

Az alaptest  
süllyedésének 

meghatározása 
 

A program a terhelés hatására a talajrétegekben keletkező többletfeszültségből kiszámítja a rétegek összenyo-

módását. 

A terhelésből származó feszültség z mélységben az alaptest központosan nyomott téglalap karakterisztikus 

pontja alatt a következő összefüggések alapján (Boussinesq-Steinbrenner nyomán): 

𝜎𝑧,𝑎 = 𝜎𝑧,𝐼 + 𝜎𝑧,𝐼𝐼 + 𝜎𝑧,𝐼𝐼𝐼 + 𝜎𝑧,𝐼𝑉 

𝜎𝑧 =
4𝜎0
2𝜋

{arctan [
𝑏

𝑧
⋅

𝑎(𝑎2 + 𝑏2) − 2𝑎𝑧(𝑅 − 𝑧)

(𝑎2 + 𝑏2)(𝑅 − 𝑧) − 𝑧(𝑅 − 𝑧)2
] +

𝑏𝑧

𝑏2 + 𝑧2
⋅
𝑎(𝑅2 + 𝑧2)

(𝑎2 + 𝑧2)𝑅
} 

ahol 

a karakterisztikus pont a terhelőfelület középtengelyétől 0,37 B'-re és 0,37 L'-re van. 

a és b a téglalap alakú terhelőfelület-rész (4 db) oldalhossza és szélessége az alábbi táblázat szerint  

 a b 

I. (0,5 - 0,37) · L' (0,5 - 0,37) · B' 

II. (0,5 + 0,37) · L' (0,5 - 0,37) · B' 

III. (0,5 + 0,37) · L' (0,5 + 0,37) · B' 

IV. (0,5 - 0,37) · L' (0,5 + 0,37) · B' 

Amennyiben 𝑎 <  𝑏, a két érték felcserélődik. 

𝜎0 az alapozási síkon a terhelésből (beleértve az alaptest és a visszatöltés súlyát) számított  talajfeszültség 

csökkentve az alapozási sík feletti talajrétegek (a kiemelt talaj) súlyából származó talajfeszültséggel, 

végül 𝑅 = √𝑎2 + 𝑏2 + 𝑧2. 
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 Ez a feszültségszámítás homogén féltérre vonatkozik. Több különböző talajréteg esetén  helyettesítő 

talajrétegvastagságok számításával „homogenizálni” kell. 

ℎℎ𝑖 = ℎ𝑖 ⋅ (
𝐸𝑠𝑖
𝐸𝑠0

⋅
𝜌0
𝜌𝑖
)
2/5

 

ahol  

ℎℎ𝑖  az i. réteg helyettesítő vastagsága, 

ℎ𝑖  az i. réteg vastagsága 

𝐸𝑠0  a bázis réteg összenyomódási modulusza 

𝐸𝑆𝑖  az i. réteg összenyomódási modulusza 

𝜌0  a bázis réteg sűrűsége 

𝜌𝑖  az i. réteg sűrűsége 

 

A program ezért a felhasználó által megadott talajrétegeket 10 cm-enként további alrétegekre bontja. Az 

alrétegek alján kiszámítja a talaj súlyából adódó feszültségeket, valamint a terhelésből számított  

többletfeszültségeket. Az alrétegek összenyomódását az alábbi összefüggés alapján határozza meg a program: 

Δℎ𝑖 = ℎ𝑖
𝜎𝑎𝑖
𝐸𝑠𝑖

;   𝜎𝑎𝑖 =
𝜎𝑖−1 + 𝜎𝑖

2
 

Itt 

𝜎𝑎𝑖  az i. alrétegben számított terhelésből származó többletfeszültség átlaga 

𝜎𝑖−1  az i. alréteg tetején számított terhelésből származó többletfeszültség 

𝜎𝑖  az i. alréteg alján számított terhelésből származó többletfeszültség 

𝐸𝑠𝑖  az i. alréteg összenyomódási modulusza 

Az adott mélységben várható süllyedést az adott mélység feletti rétegek összenyomódásainak összegzésével 

számítja a program: 

𝑠𝑚 =∑Δℎ𝑖

𝑚

𝑖=0

 

A program kiszámítja a határmélységet a 𝜎 = 0.1 ⋅ 𝜎𝑜𝑏 feltétel alapján, azaz ahol a terhelésből számított 

többletfeszültség a talaj súlyából számított feszültség 10%-a alá esik. 

Ha a megadott talajrétegekben nem éri el a határmélységet, akkor a megadott legalsó talajréteg alján számított 

süllyedést kapjuk alsó becslésként, úgy, hogy kiszámítjuk a terhelésből számított többletfeszültség és a talaj 

súlyából számított feszültség arányát.  

Ha az alaptest alján a terhelésből származó többletfeszültség kisebb, mint a talaj önsúlyából származó feszültség, 

akkor a program nem számol süllyedést. 

A program terhelési esetenként kiszámolt süllyedések közül kiválasztja a legnagyobbat és ahhoz ábrázolja a talaj 

súlyából és a terhelésből számított feszültségfüggvényeket valamint a süllyedés függvényét. A 

süllyedésfüggvény a vizsgált mélység feletti rétegek összenyomódásának értéke. 
  

Eredmények 
 

A paraméterek megadása után a program ábrázolja a kiszámított alaptestet, a talajrétegeket, a vasalási köröket, és 

automatikusan elhelyez kottákat is. Az ábra az AxisVM főablakában ismert módon kicsinyíthető, nagyítható, 

eltolható, forgatható.  
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Alaptest oldalnézete 
süllyedési diagrammal  

 
  

Alaptest felülnézete 
átszúródási vasalás 

görbékkel 
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Bekapcsolhatjuk az alap süllyedésének ábrázolását 

is. Ekkor a vastag kék diagramon a teljes talaj-

feszültség jelenik meg a mélység függvényében. 

Vékony vonallal kirajzolódik a terhelésből illetve a 

talaj súlyából származó feszültség is (az előbbi 

csökken a mélységgel, az utóbbi nő). A vonalkázás 

a süllyedés számításához használt alrétegeket 

jelöli. A szürke vonallal rajzolt diagram az adott 

talajmélységig számított összes süllyedés (a süllye-

désfüggvény).  

Az info ablakban feltüntetett süllyedés a süllyedés-

függvény értéke a határmélységben (ahol a 

terhelésből eredő többletfeszültség a talaj súlyából 

származó feszültségnek már csak 10%-a). 

 

 

Ha a terhelésből eredő többletfeszültség a megadott rétegrend legalsó pontján még nagyobb, mint a talaj súlyából 

származó feszültség 10%-a, a határmélység nem állapítható meg, mert nem ismerjük a talaj további szerkezetét. 

Az info ablakban ilyenkor – alsó becslésként – a süllyedésfüggvénynek a rétegrend alján számított értéke jelenik 

meg: >érték formában. 

A becslés pontosítása érdekében ilyenkor a talaj rétegrendjét nagyobb mélységig meg kell adni. 
  

Alaptest 
igénybevételek 

 

A táblázat a kijelölt csomóponti támaszok igénybevételeit, és az ezekből számított legfontosabb eredményeket 

tünteti fel az egyes teheresetekben, majd meghatározza ezek burkolóját, illetve feltünteti az alaptest méretezés 

eredményeként adódó geometriai jellemzőket. 

Mivel a támasz-igénybevételek mindig a támasz rendszerében adódnak, az alaptest tervezésekor használt x és y 

irányok a támasz lokális rendszerének x és y irányával esnek egybe. Globális irányú támaszoknál ezek 

megegyeznek a globális X és Y irányokkal. 
  

 Jelölések: 

 Rx, Ry, Rz, Rxx, Ryy, Rzz a csomóponti támasz igénybevételei 

 Típus ha a méretezés felhasználó által megadott teherkombinációra történik, itt látható, 

hogy ULS vagy SLS típusú a kombináció 
 qEd  a mértékadó talajfeszültség 

 qRd  a talaj határfeszültsége 

 qEd /qRd  a talajtörésre vonatkozó kihasználtság 

 axa szükséges alsó vasmennyiség x irányban (ha számít vasalást) 

 aya szükséges alsó vasmennyiség y irányban (ha számít vasalást) 

 axf szükséges felső vasmennyiség x irányban (ha számít vasalást) 

 ayf szükséges felső vasmennyiség y irányban (ha számít vasalást) 

 τEd /τRd a talaj és a szerelőbeton közötti elcsúszásra vonatkoztatott kihasználtság  

 τEd2 /τRd2 az alaptest és a szerelőbeton közötti elcsúszásra vonatkoztatott kihasználtság  

 vEd /vRd az átszúródásra vonatkoztatott kihasználtság 

 Süllyedés az alaptest süllyedésének számított értéke 

 bx, by az alaptest x ill. y irányú mérete 

 dx*, dy* a lépcső vagy csonkagúla x ill. y irányú mérete 

 ex*, ey* a lépcső vagy csonkagúla súlypontjának x ill. y irányú excentricitása az alaplemez 

súlypontjához képest  
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Részletes 
igénybevételek 

 

A táblázat az Alaptest igénybevételek táblázatban szereplő adatokon túl a következő mennyiségeket tünteti fel 

minden igénybevételhez: 

 cx, cy A központosan nyomott terület téglalapjának mérete x ill. y irányban 

 ex, ey A teher külpontossága x ill. y irányban 

 Kiosztás xa alsó vaskiosztás x irányban (ha számít vasalást) 

 Kiosztás ya alsó vaskiosztás y irányban (ha számít vasalást) 

 Kiosztás xf felső vaskiosztás x irányban (ha számít vasalást) 

 Kiosztás yf felső vaskiosztás y irányban (ha számít vasalást) 

 τEd  a mértékadó nyírási feszültség a szerelőbeton és az alaptest között 

 τRd a nyírási határfeszültség a szerelőbeton és az alaptest között 

 τEd2 a mértékadó nyírási feszültség a talaj és a szerelőbeton között 

 τRd2 a nyírási határfeszültség a talaj és a szerelőbeton között 

 VRdc a nyírási határfeszültség alsó értéke átszúródási nyírási vasalás nélkül 

 VRdmax a nyírási határfeszültség felső értéke átszúródási nyírási vasalás nélkül 

 VRdcs a nyírási határfeszültség átszúródási nyírási vasalással 

 u1 a kritikus vonal hossza 

 Asw nyírási vasalás az átszúródási vonalon 

 Feszültségarány a terhelésből eredő többletfeszültség és a talaj súlyából eredő feszültség hányadosa (ha a 

rétegrend még nem érte el a határmélységet, értéke  

> 0,1) 

 Határmélység az a mélység, ahol a feszültségarány eléri a 0,1 értéket (ha a rétegrend alján még nem értük 

el a határmélységet, itt ? jelenik meg) 
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Az ablakban látható ábra másolása vágólapra. 

  

 
Az ablakban látható ábra nyomtatása. 

  

 
Ábra mentése képtárba 

  

 
Megjelenítés beállításai.  

 

A dialógusablakon megjelenő rajzelemek ki/bekapcsolhatóak. 

 

 

 
   

6.5.12.2. Sávalapok tervezése 

 
 

 

Ebben a programrészben lemez, lépcső vagy csonkagúla 

alakú sávalaptestek alaprajzi méretének és a szükséges 

vasalás mennyiségének meghatározása (tervezés), illetve az 

alaptest elcsúszásának és átszúródásának ellenőrzése 

végezhető el el MSz és Eurocode7 szerint.  

 

A program meghatározza az alaptest süllyedését is. 

 

A sávalap tervezése a pontalapéhoz hasonló módon történik, 

azzal a különbséggel, hogy a sávalap keresztmetszetének a 

geometriáját kell megadni a dialógusábrán látható 

paraméterek segítségével. 

 
 

6.5.13. Könnyített födémek méretezése – CBX/ADK modul 

   

Ha a programcsomag tartalmazza a COBIAX (CBX)-modult vagy AIRDECK (ADK)-modult, a födémekbe 

betonmegtakarítást és önsúlycsökkenést eredményező kitöltő elemeket lehet elhelyezni, melyekkel nagyobb 

fesztávú szerkezetek alakíthatóak ki, mint tömör betonfödémekkel.  

COBIAX-födémek megadását lásd… 4.9.5.2. COBIAX-tartomány – CBX modul 

AIRDECK-födémek megadását lásd…4.9.5.3 AIRDECK-tartomány – ADK modul 
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Szabványok Cobiax födémek méretezése Eurocode, DIN 1045-1 és SIA (svájci) szabvány szerint lehetséges. 

Airdeck födémek esetén a méretezés Eurocode szabvány szerint történik 
  

 A tervezés során figyelembe kell venni, hogy a kitöltő elemek csökkentik a födém merevségét és nyírási 

ellenállását. A kisebb hajlítási merevség hatása a lehajlásban és az igénybevételekben közvetlenül megjelenik. 

Azokon a helyeken, ahol a nyírási igénybevételek meghaladnák a csökkentett nyírási ellenállást, nem szabad 

kitöltő elemeket alkalmazni.  

A program a felületvasalási paraméterek hozzárendelése után kiszámítja a vasbetontervezéshez szükséges 

mennyiségeket, köztük a nyírási igénybevétel és nyírási ellenállás különbségét is. Ha megadunk alkalmazott 

vasalást, a program annak figyelembevételével számol.  

A Cobiax/Airdeck ikonra  kattintva a program automatikusan átvált a vSz–vRd,c mennyiség megjelenítésére, a 

színskála-ablakot pedig úgy állítja be, hogy a pozitív értékek (ahol az igénybevétel meghaladná az ellenállást) 

piros, a negatív értékek kék színben jelenjenek meg. 

A pirossal jelzett tartományokon tehát nem szabad kitöltő elemeket alkalmazni, ezeket tömör zónákká kell 

alakítani.  
  

Tömör zónák 
megadása 

A tömör zónák megadásához egy eszköztár jelenik meg.  

A megadott tömör zónák, illetve sarokpontjaik mozgathatóak. 

A Modell frissítése gombra kattintva a tömör zónákból új, immár kitöltő elem nélküli tartományok jönnek létre. A 

modell megváltozása miatt az eredmények ilyenkor törlődnek. 
  

 

 
  

 

 
A nyíróerő szintvonalai alapján.  

A program a vSz–vRd,c mennyiség szintvonalai alapján meghatározza, hol kell tömör 

zónákat kialakítani. 
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Tömör zónák kézi megadásának legegyszerűbb módja ha téglalap, ferde téglalap vagy 

poligon alakú tömör zónát rajzolunk. 
  

 

 
A következő három ikon valamelyikét kiválasztva és egy piros zóna belsejébe kattintva a 

szintvonal befoglaló téglalapját vehetjük fel tömör zónaként. Az első a globális irányokkal 

párhuzamos oldalélű téglalapot vesz fel, a második optimalizális ferde téglalapot, a 

harmadik egy adott iránnyal párhuzamos oldalélű téglalapot.  
  

 

 

Szintvonal befoglaló köre  

  

 

 
Ez a három ikon az előző háromhoz hasonlóan működik, de a téglalap területe fog egyezni 

a szintvonal által körbezárt területtel. 
  

 

 
Axis tartományokat jelölhetünk ki (belsejükbe kattintva), melyeket teljes egészében tömör 

zónává alakítunk. Ez különösen tömör zónából generált tartományok módosításához 

használható. A módosított tömör zóna ilyenkor az eredeti tartomány körvonalát fogja 

módosítani. 
  

 

 
Tömör zónák törlése. Kijelöléshez a zóna kontúrjára kell kattintani. 

  

 

 
Tömör zónából generált tartományok törlése. Kijelöléshez a tartomány kontúrjára kell 

kattintani. A tartományok törlése a modell megváltozását vonja maga után, tehát az 

eredmények törlődnek. 

  
 A tömör zónák helyére a Modell frissítése gombbal kitöltő elem nélküli tartományokat generálhatunk. A számítást 

újra lefuttatva ellenőrizhetjük, hogy a módosult eredmények mellett nem esik-e kitöltő elem piros zónába. Ha 

igen, új tömör zóna megadásával vagy tömör tartomány tömör zónává alakításával és annak módosításával 

állítsunk elő olyan kiosztást, melyben nem marad piros zónában kitöltő elem. Számítsuk ki a módosított modellt 

és ellenőrizzük az eredményt! Ezt folytassuk mindaddig, amíg megfelelő eredményre nem jutunk. 
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6.6. Acéltervezés 

6.6.1. Acélrúd ellenőrzése MSz szerint – SD1 modul  

 

 

Acélszerkezetek 
vizsgálata (MSz) 

Az MSz 15024 szabvány mind a kézi mind a számítógépes méretezéshez ad alapot.  

A szabványban a kézi számításhoz szánt eljárások részletesen ki vannak dolgozva, és többnyire síkbeli esetekkel 

foglalkoznak. Ugyanakkor a gépi számításhoz többnyire csak irányelvek vannak megfogalmazva, melyek alkal-

mazását még a szabvány alkotói is vitatják. Ebben a helyzetben az AxisVM acélszerkezeti méretezési modulja 

megalkotásánál a fő fejlesztési szempont az volt, hogy a háromdimenziós vizsgálatokat a kézi számításnál 

használt módszerek kiterjesztésével oldja meg a program, mivel ezek alkalmazása közelebb áll a „hagyományos” 

(kézi) gyakorlathoz, és nem lesz tárgya szakmai vitáknak, mint ahogy az irányelvekre alapuló lehetséges 

módszerek lennének. 

A következőkben ismertetésre kerülnek az AxisVM-be beépített eljárások, melyek a könnyű kiértékelhetőség 

kedvéért ún. kölcsönhatási formulákban vannak megfogalmazva. Ezek többnyire csak formailag különböznek a 

szabványban megadott alaktól, viszont a kéttengelyű hajlítást és nyírást is figyelembe veszik, mint általános 

esetet, így az  eltérés a szabványban szereplő képletektől elkerülhetetlen volt.  
  

 Az AxisVM módszerének szemléltetéséhez vegyük példának a kifordulásvizsgálatot, amelynél a szabvány 

bizonyos esetekre két lehetséges módszert is ad, és azt is megmondja, mikor kell egyáltalán a vizsgálatot végre-

hajtani.  

Az AxisVM a vizsgálatot mindig végrehajtja, akkor is, ha ez kézi számítás esetén mellőzhető lenne, és mindig 

ugyanazt a (fejlesztők által kiválasztott) módszert alkalmazza. Ezt azért kell itt és most kiemelni, mert ebben 

mutatkozik meg a szemléleti különbség a „hagyományos”, szabvány szerinti tervezéshez képest, és ezt 

figyelembe kell venni a program alkalmazásakor. Ezen túlmenően a program például elvégzi a húzott-hajlított 

tartók kifordulásvizsgálatát is, ami a szabványban ekként nincs tárgyalva. 
  

 Az MSz 15024/1-85 acélszerkezeti szabványra épülő AxisVM tervezési modul alkalmazható: 

  

Szelvény típusok a) hengerelt I szelvényekre 

b) hegesztett I szelvényekre 

c) zárt téglalapszelvényekre 

d) csőszelvényekre 

e) egyszeresen szimmetrikus I szelvényekre 

f) T szelvényekre 

g) tömör téglalapszelvényekre 

h) tömör kör keresztmetszetű szelvényekre. 

i) tetszőleges keresztmetszetű szelvényekre, 

korlátozottan. 
  

 A keresztmetszetek feltételezetten nem tartalmaznak gyengítéseket (lyukakat) és 40 mm-nél vastagabb 

alkotólemezeket. Feltételezzük, hogy a keresztmetszet állandó vagy lineárisan változó. Továbbá feltételezzük, 

hogy az egyszeresen szimmetrikus szelvények a szimmetria síkjukban terheltek, vagyis a hajlítási sík és a 

szimmetria sík egybe esik. Az általános keresztmetszetű (szimmetriasíkkal nem rendelkező) rudak, rácsrudak 

esetén csak a szilárdsági vizsgálatok vannak elvégezve, és csak a normálerő figyelembevételével a síkbeli ill. 

elcsavarodó kihajlás van ellenőrizve. 
  

 A program csak az itt felsorolt vizsgálatokat végzi el. Minden más, a szabványban előírt vizsgálatokat (mint például, de nem 
korlátozódva ezekre: a gátolt csavarás, keresztirányú erők hatása, kapcsolatok stb.) a felhasználónak a feladata elvégezni. 

Egyedi szelvények esetén a keresztmetszeti főirányoknak egybe kell esniük a lokális y és z tengelyekkel. 
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Kölcsönhatási 
vizsgálatok 

Az acélszerkezeti modul a következő kölcsönhatási vizsgálatokat végzi. 

 Normálerő-Hajlítás-Nyírás  

Nyomás-Hajlítás-Kihajlás  
(síkbeli vagy elcsavarodó) [N-M-Kihajlás]                                                                            

Normálerő-Hajlítás-Kifordulás [N-M-Kifordulás]               

Nyírás /y [Vy]                                                                              

Nyírás /z [Vz]                                                                              

 

Gerinchorpadás                                                                           

Övhorpadás                                                                                 

 

(MSz 15024 3.3.2.1/3, 3.5.4) 

 

(MSz15024 3.2.1) 

(MSz 15024 3.5.6.1) 

(MSz 15024 2.6.2.3) 

(MSz 15024 2.6.2.3) 

(MSz 15024 3.3.2.2) 

(MSz 15024 3.3.4)                                                       

(MSz 15024 3.2.3) 

 

Keresztmetszeti 
ellenállások  

A vizsgálatok kifejezéseiben legtöbbször használt ún. keresztmetszeti ellenállások a követ-kezők (ellenállás alatt 

ez esetben határerőt értünk): 
 Normálerő- ellenállás [NH]                                                         

Nyírási ellenállás /y tengely [Vy,H]                                              

Nyírási ellenállás /z tengely [Vz,H]                                               

Nyomatéki ellenállás /yy [My,H]                                               

Nyomatéki ellenállás /zz [Mz,H]                                                

Minimális kihajlási ellenállás (síkbeli vagy elcsavarodó) [Nki,H]  

Maximális (a legkisebb kritikus erőhöz tartozó) karcsúság [Lmax] 

Kifordulási ellenállás [Mk,H]                                                      

(MSz 15024 3.1.1) 

(MSz 15024 2.6.2.3) 

(MSz 15024 2.6.2.3) 

(MSz 15024 2.6.2.4/5) 

(MSz 15024 2.6.2.4/5) 

(MSz 15024 3.2.1.2) 

 

(MSz 15024 3.3.3.2/3) 

   
 Ezeket a program információtartalmuk miatt kiegészítő eredményként szolgáltatja. A vizsgálatok ún. 

kölcsönhatási formulával vannak kifejezve, mivel ez közvetlenül az adott vizsgálat szempontjából fejezi ki a 

kihasználtságot. A képletekben szereplő változók ismertetését és azok kifejezéseit valamint a részletes al-

kalmazási körülményeket a szabvány tartalmazza. A következőkben a határerők és a határnyomatékok 

meghatározásának egyes fő lépéseit ismertetjük a teljesség igénye nélkül (további részletekért a szabványhoz kell 

fordulni). 
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 Másodrendű nyomatékok közelítése elsőrendű igénybevételek esetén: 𝑀𝐼𝐼 = 𝜓𝑀𝐼, (MSz 15024-3.5.3.), ahol 

nyomó normálerő esetén a nyomatéknövelő tényező 

𝜓 =
1

1 −
𝑁
𝑁𝑘𝑟

⋅
𝑅𝑦
𝜎𝐻

, 

(egyébként 𝜓 = 1), míg a rúd rugalmas kritikus (kihajlási) ereje 𝐿0 kihajlási hossz mellett: 𝑁𝑘𝑟 = 𝜋𝐸𝐼/𝐿0
2 . 

  
 Természetesen a fenti képleteket a megfelelő hajlítási tengelyekre kell vonatkoztatni, ezért ezek az értékek az y és 

z lokális tengelyek szerint is meg vannak határozva. 

Határnormálerő számítása: 𝑁𝐻 = 𝐴𝑥𝜎𝐻, (MSz 15024-2.6.2.2.), ahol 𝐴𝑥 a feltételezetten gyengítéseket nem 

tartalmazó keresztmetszet területe. E vizsgálat érvényességének fontos feltétele, hogy a rúd keresztmetszete ne 

tartalmazzon gyengítéseket. 

Határnyíróerő számítása: 𝑉𝐻 = 𝐴𝜏𝜏𝐻, (MSz-15024, 2.6.2.3.), ahol 𝐴𝜏 gerinclemezes tartók esetén a lokális z 

irányban a gerinc területét, y irányban az övek területét jelöli, és a lokális  y és z irányú határnyíróerők ennek 

megfelelően számíthatóak. Nem gerinclemezes tartók esetén a nyírási keresztmetszetek a szakirodalom szerint 

vannak meghatározva.  

Határnyomaték számítása: 𝑀𝐻 = 𝑊𝜎𝐻, (MSz-15024, 2.6.2.4.). Az y és a z hajlítási tengelyeknek megfelelő határ-

nyomatékokat a program a megfelelő névleges keresztmetszeti modulus felhasználásával határozza meg az MSz 

15024- 3.3.1.2. pont szerint. Az AxisVM figyelembe veszi az MSz 15024- 2.6.2.5. szerint a nyíróerő határnyo-

matékcsökkentő hatását is. 
  
 Kihajlási hatátárerő számítása: 

𝑁𝑘𝑖𝐻 = 𝜑𝐴𝑥𝜎𝐻, (MSz 15024, 3.2.1.2.), ahol 𝜑 a kihajlási csökkentő tényező. Értéke a rúdkarcsúság 

függvényében a kihajlásihossz-tényező (befogási tényező) alapján van meghatározva, az acél anyagának és a 

keresztmetszet típusának figyelembevételével (MSz 15024-3.2.1.3-4-5). A kihajlási határerő mindkét fő 

tehetetlenségi tengelyre és térbeli (elcsavarodó) kihajlás esetére is meg van határozva a programban. 
  
 Kifordulási határnyomaték számítása: 

𝑀𝑘𝐻 = 𝜑𝑘𝑊𝑛𝑦𝑜𝑚ó𝜎𝐻, (MSz 15024, 3.3.3.3.),  

ahol 𝜑𝑘 a kifordulási csökkentő tényező, mely a 𝜆𝑘 = 𝜋√1,1 ⋅
𝐸

𝜎𝑘𝑖
 kifordulási karcsúság alapján állapítható meg.  

𝜎𝑘𝑖 a tökéletesen egyenes tengelyű, korlátlanul rugalmas anyagú tartó kifordulását előidéző kritikus feszültség a 

tartó szélső szálában.  
 

 A vizsgálatok a következők szerint vannak végrehajtva: 
 

Normálerő-Hajlítás- 
Nyírás 

Ez egy szilárdsági vizsgálat. A program először meghatározza a tartó határerejét (MSz 15024 2.6.2) normálerőre 

(MSz 15024 2.6.2.2) és hajlításra (MSz 15024 2.6.2.4/5/6). 

Ezek felhasználásával egy ún. kölcsönhatási formulával van kifejezve a megfelelőség feltétele. 

𝑁

𝑁𝐻
+
𝑀𝑦
𝐼𝐼

𝑀𝑦𝐻
+
𝑀𝑧
𝐼𝐼

𝑀𝑧𝐻
≤ 1 

Nyomás-Hajlítás-
Kihajlás 

 

A kielégítendő feltétel az MSz 15024 3.2.1 figyelembevételével az alábbi alakban van felírva: 

𝑁

𝑁𝑘𝑖𝐻
+
𝑀𝑦
𝐼𝐼

𝑀𝑦𝐻
+
𝑀𝑧
𝐼𝐼

𝑀𝑧𝐻
≤ 1 

  

Normálerő-Hajlítás-
Kifordulás 

 

Feltételezzük, hogy a keresztmetszet állandó, a lokális z tengelyre szimmetrikus, és a szimmetria síkban terhelt, 

vagyis a hajlítási sík és a szimmetria sík egybeesik. Feltételezzük továbbá, hogy a 𝜈𝑧 kihajlásihossz-tényező 

(befogási tényező) a nyomott öv kihajlására is alkalmazható. A „gyenge” tengely a z tengely kell legyen. 

A kielégítendő feltételt az MSz 15024 3.5.6.1 tartalmazza, mely ki van egészítve a „gyenge” tengely körüli 

hajlítás figyelembevételével. Nyomott-hajlított esetben: 

𝑁

𝑁𝑘𝑖,𝑧,𝐻
+
𝛽𝑘𝑀𝑦

𝐼𝐼

𝑀𝑘𝐻
+
𝑀𝑧
𝐼𝐼

𝑀𝑧𝐻
≤ 1 

  

 Húzott-hajlított esetben a vizsgálat az ún. hatékony nyomatékokra történik az ENV 1993-1-1, 5.5.3 szerint: 

𝛽𝑘𝑀𝑒𝑓𝑓,𝑦
 

𝑀𝑘𝐻
+
𝑀𝑒𝑓𝑓,𝑧
 

𝑀𝑧𝐻
≤ 1 

Itt 𝛽𝑘 a lineárisan változó hajlítónyomaték esetén alkalmazható csökkentő tényező az MSz 15024- 3.3.3.2.- 9. ábra 

szerint. A programban a konzervatív 𝛽𝑘 = 1 érték van beállítva. 
  

Nyírás /y Ez egy szilárdsági vizsgálat. A nyírási határerő az MSz 15024 2.6.2.3 pont szerint van meghatározva. A vizsgálat 

az alábbi kölcsönhatásként van kifejezve: 1,2 ⋅ 𝑉𝑦 𝑉𝑦𝐻⁄ ≤ 1 

 Az 1,2-es szorzó a feszültségeloszlásban tett közelítést kompenzálja a gyakorlatban elfogadott módon. 
  

Nyírás /z Az előző ponthoz hasonlóan: 1,2 ⋅ 𝑉𝑦 𝑉𝑦𝐻⁄ ≤ 1 
  

Összehasonlító 
feszültség a nyakban 

Ez egy szilárdsági vizsgálat. Gerinccel rendelkező keresztmetszetek (I, egyszeresen szimmetrikus I, T és téglalap 

zártszelvények) esetén van végrehajtva az MSz 15024 3.3.2.1. pontnak megfelelően. 
  

Gerinchorpadás A gerinclemezes tartók gerincének horpadásvizsgálata az MSz 15024 3.3.4 pontja szerint van végrehajtva. Az 
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 eredmény egy kölcsönhatási formában van megadva: (𝜎𝑟𝑒𝑑 𝜎𝑏𝐻⁄ ) ≤ 1, ahol a 𝜎𝑏𝐻  horpadási határfeszültség az 

MSz 15024 3.3.4.5, illetve a 3.3.4.8 szerint van meghatározva (a kifejezések jobb oldala). 
  

Övhorpadás 
 

A nyomott övlemezek horpadásvizsgálata az MSz 15024 3.2.3  alapján ezzel kölcsönhatási formulával történik: 

(𝜆0 𝜆𝑟𝑒𝑓⁄ ) ≤ 1. Itt a referenciakarcsúság az MSz 15024 3.2.3.3 szerint van meghatározva mint 𝜆 vagy 0,75 ⋅ 𝜆𝐸. 
  

Tervezési 
paraméterek 
megadása 

Az MSz 15024 szerinti méretezés végrehajtásához a Tervezési paraméterek dialógusablakban a következő 

paraméterek értékeit kell a kijelölt szerkezeti elemekhez megadni: 

  

 
 

      
  

Stabilitási tényezők 
  

Kihajlás 𝜈𝑦𝑦 , 𝜈𝑧𝑧: kihajlási hossz- tényezők (befogási tényezők) az y, illetve a z tengely körül az MSz 15024 értelmezése 

szerint. E tényezőket a szabvány útmutatásait figyelembe véve kell meghatározni. 

 Ha egy megtámasztás folytonosnak tekinthető (például egy héjazat által), akkor a megfelelő kihajlási hossz-

tényezőt (befogási tényezőt) egy kicsiny értékként kell felvenni. 

Hasonló esetben, például falvázgerendákkal és merevítésekkel megtá-masztott oszlopnál vagy szelemennél és 

merevítők által megtámasztott főtartóknál, a megfelelő irányú kihajlási hossz-tényezőt (befogási tényezőt) az ez 

irányú kihajlási hossz és a szerkezeti hossz arányaként lehet felvenni. 

Kifordulás 𝜈𝜔: az öblösödés gátlására utaló tényező, amely  0,5 – 1,0 közötti értéket vehet fel: 

- ha az öblösödés nem gátolt, értéke 1,0. 

- ha  az öblösödés a gerenda mindkét végén gátolt, értéke 0,5. 

- ha  az öblösödés a gerenda egyik végén gátolt, értéke 0,7.  

d: a teher támadáspontjának koordinátája a súlyponthoz képest, és ennek megfelelően előjeles mennyiség az MSz 

15024 14. táblázat szerint. A súlypont és a szélső szálak választógombok segítségével is megadhatók (felső, 

súlypont,alsó vagy egyedi beállítás). 

A kifordulásvizsgálatnál feltételezzük, hogy az elem z lokális tengelye a szimmetria síkba esik, valamint a kifor-

dulást előidéző terhek e tengely irányában hatnak. A program feltételezi, hogy a 𝜈𝑧 befogási tényező alkal-

mazható a nyomott övre is.
  

Horpadás Gerinclemezes tartók esetén a gerinc a merevítések szempontjából lehet: 

Merevítetlen: feltételezi, hogy nincsenek közbenső keresztirányú merevítések. 

Keresztirányban merevített: közbenső keresztirányú merevítések találhatók egymástól a távolságra. 

Támaszoknál vagy a rúdvégeken mindkét esetben feltételezi a program a keresztirányú merevítések létét. 
  

Szerkezeti elemek 
összeállítása 

Mivel a szerkezetanalízis végeselemeken hajtódik végre, míg a tervezés / méretezés ún. szerkezeti elemeken, 

ezért szükség van a végeselemek szerkezeti elemekbe való besorolására, csoportosítására. Egy szerkezeti elem 

tetszőleges számú végeselemet tartalmazhat. Az egyes szerkezeti elemekhez tartozó végeselemeknek ki kell 

elégíteniük néhány feltételt: azonos anyaggal, keresztmetszettel, és lokális rendszerrel kell rendelkezniük, és egy 

egyenesbe kell esniük. Ezen feltételek fennállását a program ellenőrzi.  
  

 Az acéltervezéshez használatos szerkezeti elemek nem azonosak és nem feltétlenül esnek egybe a programban 
végeselemekből létrehozható szerkezeti elemekkel. (Lásd... 3.2.13 Szerkezeti elemek összeállítása) 

  

 Az acél szerkezeti elemek végpontjainak a meghatározásához a felhasználó két kritérium közt választhat: 
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 A szerkezeti elem egy csomópontjába becsatlakozó egyéb 

vonalelemek, felületelemek, illetve támaszelemek elválaszt-

ják a szomszédos szerkezeti elemeket egymás-tól. 

 
 A összefüggően kijelölt rúdelemek egy szerkezeti elemet 

alkotnak, függetlenül a szerkezeti elem csomópontjaiba be-

kapcsolódó egyéb elemektől. 

 
   

Lekérdezés  Valamely szerkezeti elemre kattintva egy lekérdező ablak jelenik meg, ahol a vizsgálatok eredményeit, illetve a 

maximális kihasználtságot láthatjuk. Az ablakon belül bármely szerkezeti elem bármely keresztmetszetében 

bármely teheresethez vagy kombinációhoz tartozó érték lekérdezhető. Ha az adott szelvényre valamely vizsgálat 

nem végezhető el, annak diagramja áthúzottan jelenik meg. 

 

 

 
 

 

 

 
 

6.6.2. Acélrúd ellenőrzése Eurocode 3 szerint – SD1 modul 

Acélszerkezetek 
vizsgálata   
(EN 1993-1-1:2005) 

Az Eurocode 3 (a továbbiakban EC3), az Európai Unió támogatásával került kidolgozásra, és immár több 

tagállamban, illetve társult országban szabvány (vagy előszabvány) erejűre emelkedett, míg másokban kísérleti 

jelleggel, a nemzeti szabványokkal párhuzamosan került illetve kerül bevezetésre. Magyarországon az Eurocode 
3 MSz EN 1993-1-1 szabvány került kiadásra. 

 A modul alkalmazható: 

 a) hengerelt I szelvényekre 

b) hegesztett I szelvényekre 

c) zárt téglalapszelvényekre 

d) csőszelvényekre 

e) egyszeresen szimmetrikus I szelvényekre 

f) T szelvényekre 

g) tömör téglalapszelvényekre 

h) tömör kör keresztmetszetű szelvényekre. 

i) tetszőleges keresztmetszetű szelvényekre, 

korlátozottan. 
  

nyomtatás 

dokumentáció-
szerkesztő tehereset / -kombináció 

lekérdezett szerkezeti elem sorszáma 

ábra felvétele a képtárba 

ábra felvétele a rajztárba 

Másolás vágólapra 
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 A modul a 4. keresztmetszeti osztályú elemek közül (kétszeresen szimmetrikus és gyenge tengelyre 

szimmetrikus) I és a zárt téglalapszelvényeket (beleértve a dobozszelvényt) méretezi. A tiszta hajlítás és nyomás 

eseteihez tartozó effektív keresztmetszetek jellemzőit számítja ki, majd ezekből meghatározza az ellenállásokat. 

Ezek a keresztmetszeti jellemzők megtalálhatóak a Táblázatkezelőben, az Acéltervezésen belül a Tervezési ellenállások 

táblázatban, illetve a rúdra kattintva, az előugró ablakban is megjelennek. 

Aeff :  a tiszta nyomásra hatékony (effektív) keresztmetszet területe 

eN,y:  a normálerőre hatékony keresztmetszet súlypontjának z tengely irányú eltolódása az eredeti keresztmetszet 

súlypontjához képest (akkor nulla, ha az eredeti keresztmetszet az y tengelyre szimmetrikus). Előjelének 

megfelelő Δ𝑀𝑦 = 𝑁 ⋅ 𝑒𝑁,𝑦 nyomatékot okoz az adott keresztmetszetben.  

Weff,min a megfelelő tengely körüli tiszta hajlításra hatékony (effektív) keresztmetszetben ébredő legnagyobb 

feszültségű szélső szálhoz tartozó rugalmas keresztmetszeti modulus.  

Weff,(+),min azon keresztmetszetekre vonatkozik, ahol a nyomaték pozitív értéket vesz fel, 

Weff,(-),min   pedig ott, ahol a nyomaték negatív. 

Fontos megjegyezni, hogy ezeket a keresztmetszeti jellemzőket akkor számítja ki a program, ha a rúdelem 

negyedik szelvényosztályba esik. Lehet, hogy a keresztmetszetre nem hat olyan igénybevétel, ami horpadáshoz 

vezet, de a jellemzőket ekkor is megtaláljuk a táblázatban. Változó keresztmetszetű 4. osztályba sorolható 

méretezési elemeket csak akkor számol a program, ha a szelvényt alkotó nem téglalap panelek α szöge nem 

nagyobb, mint 10° (EN 1993-1-5: 2.3).    

A keresztmetszetek feltételezetten nem tartalmaznak gyengítéseket (lyukakat) és 40 mm-nél vastagabb alkotó-

lemezeket. Feltételezzük, hogy a keresztmetszet állandó vagy lineárisan változó. Továbbá feltételezzük, hogy az 

egyszeresen szimmetrikus szelvények a szimmetria síkjukban terheltek, vagyis a hajlítási sík és a szimmetria sík 

egybeesik. Az általános keresztmetszetű (szimmetriasíkkal nem rendelkező) rudak, rácsrudak esetén csak a 

szilárdsági vizsgálatok vannak elvégezve, és csak a normálerő figyelembevételével a síkbeli ill. elcsavarodó 

kihajlás van ellenőrizve. 
  

 
A program csak az itt felsorolt vizsgálatokat végzi el. Minden más, a szabványban előírt vizsgálatot a felhasználónak kell 
elvégezni (mint, de nem korlátozódva ezekre: csavarás hatása, keresztirányú erők, kapcsolatok, stb.).  

Egyedi szelvények esetén a keresztmetszeti főirányoknak egybe kell esniük a lokális y és z tengelyekkel. 
  

 

     

                

                          
  

Keresztmetszeti 
osztályok 

A program elvégzi a keresztmetszetek osztályba sorolását az EN 1993-1-1, 5.2 Táblázata alapján, a normálerő és 

a hajlítás együttes figyelembevételével. 
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Kölcsönhatási 
vizsgálatok 

Az acélszerkezeti modul a következő kölcsönhatási vizsgálatokat végzi: 

 Normálerő-Hajlítás-Nyírás [N-M-V] (EN 1993-1-1, 6.2.1, 6.2.8) 

Nyomás-Hajlítás-Kihajlás (síkbeli vagy elcsavarodó) [N-M-Kihajl.]  (EN 1993-1-1, 6.3.3) 

Normálerő-Hajlítás-Kifordulás [N-M-Kiford.] (EN 1993-1-1, 6.3.3) 

Nyírás /y [Vy] (EN 1993-1-1, 6.2.6) 

Nyírás /z [Vz] (EN 1993-1-1, 6.2.6) 

Gerinc Nyírás-Hajlítás-Normálerő [Vw-M-N] (EN 1993-1-1, 6.2.1, 6.2.8) 
  

Keresztmetszeti 
ellenállások 

A vizsgálatok kifejezéseiben a legtöbbször használt ún. keresztmetszeti ellenállások a következők: 

 Képlékeny ellenállás [Npl,Rd] (EN 1993-1-1, 6.2.4) 

Központos nyomásra effektív keresztmetszet ellenállása [Neff,Rd] (EN 1993-1-1, 6.2.4) 

Képlékeny nyírási ellenállás /y tengely [Vpl,y,Rd]  (EN 1993-1-1, 6.2.6) 

Képlékeny nyírási ellenállás /z tengely [Vpl,z,Rd] (EN 1993-1-1, 6.2.6) 

Nyírási horpadási ellenállás [Vb,Rd]  (EN 1993-1-5, 5.2-3) 

Rugalmas nyomatéki ellenállás /yy [Mel,y,Rd]  (EN 1993-1-1, 6.2.5) 

Rugalmas nyomatéki ellenállás /zz [Mel,z,Rd]  (EN 1993-1-1, 6.2.5) 

Képlékeny nyomatéki ellenállás /yy [Mpl,y, Rd]  (EN 1993-1-1, 6.2.5) 

Képlékeny nyomatéki ellenállás /zz [Mpl,z,Rd] (EN 1993-1-1, 6.2.5) 

y tengely körüli hajlításra effektív keresztmetszet nyomatéki ellenállása [Meff,y, Rd]  (EN 1993-1-1, 6.2.5) 

z tengely körüli hajlításra effektív keresztmetszet nyomatéki ellenállása [Meff,z,Rd] (EN 1993-1-1, 6.2.5) 

Min.  kihajlási ellenállás (síkbeli vagy elcsavarodó) [Nb,Rd] (EN 1993-1-1, 6.3.1) 
Maximális (a legkisebb kritikus erőhöz tartozó) karcsúság [Lmax] 

Kifordulási ellenállás [Mb,Rd]  (EN 1993-1-1, 6.3.2, ENV 1993-1-1, F1.2 függelék) 
  

 Ezeket a program információtartalmuk miatt kiegészítő eredményként szolgáltatja. A vizsgálatok legtöbb esetben 

ún. kölcsönhatási formulával vannak kifejezve. A képletekben szereplő változók ismertetését és azok kifejezéseit, 

valamint a részletes alkalmazási körülményeket a szabvány tartalmazza. 
  

 A továbbiakban 𝑁𝑅𝑘 = 𝑓𝑦𝐴;  𝑀𝑦,𝑅𝑘 = 𝑓𝑦𝑊𝑦 és 𝑀𝑧,𝑅𝑘 = 𝑓𝑦𝑊𝑧,  

ahol  

𝑊𝑦 = 𝑊𝑝𝑙,𝑦 és 𝑊𝑧 = 𝑊𝑝𝑙,𝑧 az 1. és 2. keresztmetszeti osztály esetén, 

𝑊𝑦 = 𝑊𝑒𝑙,𝑦 és 𝑊𝑧 = 𝑊𝑒𝑙,𝑧  a 3. keresztmetszeti osztály esetén, illetve 

𝑊𝑦 = 𝑊𝑒𝑓𝑓,𝑦 és 𝑊𝑧 = 𝑊𝑒𝑓𝑓,𝑧  a 4. keresztmetszeti osztály esetén. 
 

  

Normálerő-Hajlítás-
Nyírás 

A tervezési normálerő mint igénybevétel lehet húzás vagy nyomás. Az ellenőrzés az EN 1993-1-1, 6.2.1 (7) 

alapján történik.  
𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑅𝑘/𝛾𝑀0
+
𝑀𝑦,𝐸𝑑 + Δ𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑦,𝑅𝑘/𝛾𝑀0
+

𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑧,𝑅𝑘/𝛾𝑀0
≤ 1 

Δ𝑀𝑦,𝐸𝑑 = 𝑁𝐸𝑑 ⋅ 𝑒𝑁,𝑦: csak 4. keresztmetszeti osztályú, y tengelyre asszimmetrikus elemek esetén különbözhet 

nullától. 
 

Magas nyíróerő hatása 

Ha a nyíróerő tervezési értéke meghaladja a nyírási ellenállás 50%-át, a nyírási hatás figyelembe  vétele az 

alábbiak szerinti.  

1. és 2. keresztmetszeti osztályok esetén a képlékeny nyomatéki ellenállás csökken az EN 1993-1-1, 6.2.8 szerint. 

3. és 4. keresztmetszeti osztályok esetén, a fenti képlet helyett az EN 1993-1-1 6.2.1 (5) általános érvényű, 

konzervatív, feszültség alapú képlete szolgál az ellenőrzés alapjául. Ezt I , T és C alakú illetve zárt téglalap-, cső- 

valamint dobozszelvényekre végzi el a program. Tömör kör- és téglalapszelvények, L alakú, és egyéb szelvények 

esetén a program a nyomaték és normálerő interakciójának vizsgálatakor nem veszi figyelembe a magas nyíróerő 

hatását, ezért azt a felhasználónak külön ellenőriznie kell. 
 

Képlékeny ellenőrzés 

Kétszeresen szimmetrikus I alakú, zárt téglalap-, cső- valamint dobozszelvények teherbírás ellenőrzése az 1. és 2. 

keresztmetszeti osztályok esetén az EN 1993-1-1 6.2.10 alapján történik. Ennek során a nyírás és a normálerő 

hatása alapján csökken a képlékeny nyomatéki ellenállás. A tiszta normálerő és tiszta nyíróerő ellenőrzések 

mellett a következő feltétel teljesülését ellenőrzi a modul: 

𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑
≤ 1; 

𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑁,𝑧,𝑅𝑑
≤ 1 

ahol MN,y,Rd, MN,z,Rd : normálerő és nyírás hatása alapján csökkentett képlékeny nyomatéki ellenállások (EN 

1993-1-1 6.2.8. és 6.2.9.1). Cső szelvények esetén a csökkentett nyomatéki ellenállás az alábbiak szerint történik: 

𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 = 1.04 ⋅ (1 − 𝜌 −
𝑛1.7

(1 − 𝜌)0.7
) ;   𝑛 =

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑

;   𝜌 = (2
𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑝𝑙,𝑧,𝑅𝑑
− 1)

2

 

𝑀𝑁,𝑧,𝑅𝑑 = 1.04 ⋅ (1 − 𝜌 −
𝑛1.7

(1 − 𝜌)0.7
) ;   𝑛 =

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑

;   𝜌 = (2
𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑
− 1)

2
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Egyidejűleg előforduló, kéttengelyű hajlítónyomaték esetén az EN 1993-1-1 6.2.9.1. (6) feltétel alapján történik 

az ellenőrzés: 

[
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑
]

𝛼

+ [
𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑁,𝑧,𝑅𝑑
]

𝛽

≤ 1 

  

Nyomás-Hajlítás-
Kihajlás 

A vizsgálat az EN 1993-1-1, 6.3.3 bekezdés (6.61) és (6.62) képletek szerint: 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑦𝑁𝑅𝑘/𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑦𝑦
𝑀𝑦,𝐸𝑑 + Δ𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑦,𝑅𝑘/𝛾𝑀1
+ 𝑘𝑦𝑧

𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑧,𝑅𝑘/𝛾𝑀1
≤ 1 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑧𝑁𝑅𝑘/𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑧𝑦
𝑀𝑦,𝐸𝑑 + Δ𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑦,𝑅𝑘/𝛾𝑀1
+ 𝑘𝑧𝑧

𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑧,𝑅𝑘/𝛾𝑀1
≤ 1 

(𝜒𝐿𝑇 = 1.0) 

∆𝑀𝑦,𝐸𝑑 = 𝑁𝐸𝑑 ∙ 𝑒𝑁 ,𝑦: csak 4. keresztmetszeti osztályú, y tengelyre asszimmetrikus elemek esetén különbözhet 

nullától.  
  

Normálerő-Hajlítás-
Kifordulás 

A kifordulási ellenállás meghatározásakor feltételezzük, hogy a keresztmetszet állandó, a lokális z tengelyre 

szimmetrikus, és a szimmetria síkban terhelt, vagyis a hajlítási sík és a szimmetria sík egybeesik. A kifordulási 

határerő meghatározásakor, k értéke (ENV 1993-1-1, F1.2) egyenlő Kz értékével. A „gyenge” tengely a z tengely 

kell legyen. 

A vizsgálat az EN 1993-1-1, 6.3.3 bekezdés (6.61) és (6.62) képletekek szerint: 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑦𝑁𝑅𝑘/𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑦𝑦
𝑀𝑦,𝐸𝑑 + Δ𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇𝑀𝑦,𝑅𝑘/𝛾𝑀1
+ 𝑘𝑦𝑧

𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑧,𝑅𝑘/𝛾𝑀1
≤ 1 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑧𝑁𝑅𝑘/𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑧𝑦
𝑀𝑦,𝐸𝑑 + Δ𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇𝑀𝑦,𝑅𝑘/𝛾𝑀1
+ 𝑘𝑧𝑧

𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑧,𝑅𝑘/𝛾𝑀1
≤ 1 

ahol ∆𝑀𝑦,𝐸𝑑 = 𝑁𝐸𝑑 ∙ 𝑒𝑁 ,𝑦 ami csak 4. keresztmetszeti osztályú, y tengelyre asszimmetrikus elemek esetén 

különbözhet nullától.  

 
 LT  meghatározása az EN 1993-1-1 6.3.2.2 illetve a 6.3.2.3. alapján történik. 

A 𝑘𝑦𝑦 , 𝑘𝑦𝑧 , 𝑘𝑧𝑦 , 𝑘𝑧𝑧 interakciós szorzók meghatározása az EN 1993-1-1, B mellékletének 2. eljárás alapján 

történik (B.1 és B.2 táblázat). 

A 𝐶𝑚𝑦, 𝐶𝑚𝑧, 𝐶𝑚𝐿𝑇  egyenértékű nyomatéki faktorok a B.3 táblázatban szerepelnek.  

Húzott-hajlított esetben a vizsgálat az ún. hatékony nyomatékokra történik (ENV 1993-1-1, 5.5.3). 
  

Nyírás /y A kielégítendő feltétel az EN 1993-1-1, 6.2.6 pontban található. 

𝑉𝑦,𝐸𝑑

𝑉𝑐,𝑦,𝑅𝑑
≤ 1 

  

Nyírás /z A kielégítendő feltételek az EN 1993-1-1, 6.2.6 pontban találhatók. 

𝑉𝑧𝐸𝑑
min(𝑉𝑐𝑧𝑅𝑑 , 𝑉𝑏𝑅𝑑)

≤ 1 

𝑉𝑏,𝑅𝑑 = 𝑉𝑏𝑤,𝑅𝑑: A keresztmetszet nyírási horpadási ellenállásának számításában csak a gerinc ellenállása van 

figyelembe véve. 

 
Nyírás-Hajlítás-

Normálerő 
Gerinccel rendelkező keresztmetszetek  (I, és zárt téglalap) esetén, ezt az interakciós vizsgálatot a nyírás /z 

irányban történő vizsgálat kiegészítéseként végezi el a program az (EN 1993-1-5 7.1) szerint. 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
+ (1 −

𝑀𝑓,𝑅𝑑

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
) ⋅ (2

𝑉𝐸𝑑
𝑉𝑏𝑤,𝑅𝑑

− 1)

2

≤ 1 

ahol 𝑀𝑓,𝑅𝑑 az öv nyomatéki ellenállása. 

Magas nyíróerő illetve magas normálerő esetén pedig az EN 1993-1-1 6.2.8, 6.2.9 figyelembe-vételével egészül 

ki a számítás. 

 

 



Felhasználói kézikönyv  v13r3 8. kiadás 407   

 

Alapvető méretezett szelvénytípusok 

Szelvénytípus  N-M-V 
Fesz. 

N-M 
Kih. 

N-M 
Kifordulás 

Vy Vz Vw-M-N 
Effektív 

kmt. 

I 
  

       

Egyszeresen szimm. I 
 

       

T 
 

     - - 

Zártszelvény 
 

       

Doboz 
 

       

Cső 
 

       

L 
 

  -   - - 

L egyenlőszárú 
 

  

csak ha a 
szimmetriasíkban 

hajlított 
  - - 

U 
 

  

csak ha  a 
szimmetriasíkban 

hajlított 
  - - 

C 
 

  

csak ha  a 
szimmetriasíkban 

hajlított 
  - - 

Tömör kör 
 

       

Tömör négyzet, 
tömör téglalap  

     - - 

 
Kettős szelvénytípusok 

Szelvénytípus  N-M-V 
Fesz. 

N-M 
Kih. 

N-M 
Kifordulás 

Vy Vz Vw-M-N Effektív 

Kmt. 

2I 

 
  -   - - 

2I   ha a=0 (*) 

 
       

2L 

 
  -   - - 

2L  ha a=0 (*) 

 
     - - 

2U nyitott ][  

 
  -   - - 

2U nyitott ][  ha a=0 (*) 

 
       

2U zárt [] 

 
  

- 
  

- - 

2U zárt []  ha a=0 (*) 
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Egyéb szelvénytípusok 

Szelvénytípus  N-M-V 
Fesz. 

N-M 
Kih. 

N-M-Kifordulás Vy Vz Vw-M-N Effektív 
kmt. 

Z 

 
  -   - - 

Aszimmetrikus Z 

 
- 

J 

 
- 

Aszimmetrikus C 

 
- 

S 

 
- 

Körív 

 
  -   - - 

Félkör 

 
  -   -  

Szabályos sokszög 

 
  -   - - 

Kiékelt I 

 
       

Összetett/ 

Egyéb (**)       -   - - 

 

(*) Kettős szelvénytípusok esetén, ha a két szelvény között a távolság nulla, akkor a program feltételezi, hogy a két 

elem között megfelelően kialakított folytonos kapcsolat van, és egy helyettesítő I, T vagy zártszelvénnyel számol. 

A kapcsolatot a felhasználónak ellenőriznie kell. 
  

(**) Csak akkor méretezi a program, ha a szelvény főirányai egybeesnek a lokális koordinátatengelyekkel 
  

  Ha a gyártás típusa hidegen hajlított vagy egyedi, akkor a szelvény nem méretezhető. 

  

Tervezési paraméterek 
megadása 

Az EC3 szerinti méretezés végrehajtásához a Tervezési paraméterek dialógus ablakban a következő paraméterek 

értékeit kell a kijelölt szerkezeti elemekhez megadni: 
  

  
 

 

 
  

Tervezési módszer Szelvényosztály szerint: rugalmas és képlékeny méretezési módszerek egyaránt megengedettek, a szerkezeti elem 

keresztmetszeti osztályától függően.  

Rugalmas méretezés: a program a méretezési elemek ellenőrzése során mindig rugalmas méretezési módszereket 

alkalmaz. Az ellenállások rugalmas keresztmetszeti jellemzők alapján kerülnek meghatározásra; 4. 

keresztmetszeti osztály esetén pedig az effektív keresztmetszeti jellemzőket veszi figyelembe a program. 
  



Felhasználói kézikönyv  v13r3 8. kiadás 409   

 

Szelvényosztály Automatikus osztályba sorolás esetén a kialakult feszültségszintek alapján a program automatikusan besorolja a 

szelvényt a megfelelő osztályba. 
  

 Méretezési elem Ha egy méretezési elemnél a lokális x-y és/vagy x-z síkban kilengő kihajlási mód alakul ki, akkor  abban a síkban 

a merevítést ki kell kapcsolni. Ez a számítás során hatással van az automatikus kihajlási hossz számítására illetve 

a kifordulásnál az Auto Mcr automatikusan felismert oldalirányú támaszaira. Ezen túl befolyásolja a stabilitási 

interakciós vizsgálat 𝐶𝑚𝑦 illetve 𝐶𝑚𝑧 segédtényezőit is (EN 1993-1-1: 2005 Annex B: Method 2: Table B.3). 

  
Méretezési elemek 

összeállítása 
A program a szerkezetanalízis végrehajtása előtt a modell kijelölt elemei alapján méretezési elemeket hoz létre. A 

méretezési elemek végeselemekből épülnek fel. Egy méretezési elemhez csak azonos anyaggal és azonos lokális 

koordináta rendszerrel rendelkező végeselemek tartozhatnak. Emellett a méretezési elemet alkotó végeselemeknek 

egy egyenesre kell esniük. 
  

 Az acél méretezési elemek nem azonosak a szerkezeti elemekkel (Lásd… 3.2.13 Szerkezeti elemek összeállítása) 
  

 A méretezési elemeket a program automatikusan állítja össze. A modell felbontásához a felhasználó két lehetőség 

közül választhat: 
  

 A csatlakozó vonalelemek, felületelemek és támaszelemek több méretezési 

elemre bontják a kijelölt rudakat. 

 
   

 A kijelölt rudak egy méretezési elemet alkotnak, melyre a csatlakozó egyéb 

elemek nincsenek hatással. 

 
  

 A Földrengés igénybevételek szorzójával kapcsolatban lásd... 4.10.23 Földrengés-számítás – SE1 modul 
  

Stabilitási 
paraméterek 

A program a következő stabilitási ellenőrzéseket végzi el: kihajlás, kifordulás és nyírási horpadás. Mindhárom 

vizsgálat ki-, bekapcsolható a nevük előtt található pipával. Ha szemlélet alapján eldönthető, hogy nem lesz pl. 

kifordulási tönkremenetel, akkor a számítás kikapcsolása után a kifordulási ellenőrzést a program nem végzi el, és 

a paramétereket feleslegesen nem kell definiálni. 

  
Kihajlás 

Az y és z tengelyek körüli kihajlási ellenállás számí-

tásához ismernünk kell a méretezési elem megtámasztási 

viszonyait. Ezek háromféleképpen adhatóak meg:  
  

 Ky, Kz kihajlási hossz szorzókkal (befogási tényezőkkel). Ebben az esetben fontos fokozott figyelmet fordítani a 

méretezési elem hosszára. Amennyiben a kijelölt elembe csatlakozó egyéb elemek elválasztják egymástól a 

szerkezeti elemeket (lásd Méretezési elemek összeállítása), előfordulhat, hogy egy méretezés céljából kiválasztott 

elem több méretezési elemre esik szét. A megadott befogási tényezők a méretezési elemek hosszára, nem pedig a 

kijelölt elem hosszára vonatkoznak! 
  

 Ly, Lz kihajlási hosszakkal. Ekkor a méretezési elem hosszától függetlenül kezelhető a kihajlási hossz, ami összetett 

szerkezetek esetén sokszor átláthatóbb méretezést tesz lehetővé.  
  

 
Automatikus számítás. Ebben az esetben a kiválasztott elem kihajlási hosszát a modellben rendelkezésre álló 

geometriai adatok és igénybevételek alapján automatikusan számolja a program. A számításhoz a szerkezetet ún. 

szerkezeti láncokra bontjuk. Az azonos szerkezeti láncban található elemek egymást erősítik és a kritikus 

igénybevételi szinten együtt veszítik el a stabilitásukat. A szerkezeti láncok alkotóelemeinek kihajlási hosszát a 

többi elem megtámasztó hatásának figyelembevételével számolja a program. Ehhez az Európai Acélszövetség 

által ajánlott eljárás (ECCS TC8: Rules for Member Stability in EN 1993-1-1: Background documentation and 

design guidelines) egy továbbfejlesztett változatát használja fel. 
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Az eljárást egyszerű keretek függőleges oszlopainak jellemzésére dolgozták ki. Az AxisVM-ben szereplő 

továbbfejlesztett eljárás tetszőleges irányú rúdelemek által alkotott tartószerkezet jellemzésére alkalmas, de 

egyedi, speciális szerkezeti kialakítás esetén az automatikus számítás hibája számottevő lehet. Ezért ilyen 

esetekben javasolt a számított kihajlási hosszak szemrevételezése és annak vizsgálata, hogy a mérnöki szemlélet 

alapján várható tartományba esnek-e. Összetett szerkezetek esetén javasolt a kritikus teherszorzó vizsgálata 

sajátérték feladat megoldásával (Kihajlás fül), vagy geometriai imperfekciót és anyagi nemlinearitást tartalmazó 

modellen végrehajtott másodrendű analízis segítségével. 

A kihajlási hosszt nagymértékben befolyásolja, hogy a vizsgált szerkezetei elem a kihajlás irányában 

kilengő kihajlási móddal jellemezhető-e. Ezt az x-z és y-z síkban merevített szerkezeti elem beállítással adhatjuk 

meg. Fontos felismerni, hogy egy kilengő portálkeret oszlopai kilengő módban hajlanak ki, de gerendája (a saját 

x-z síkjában) már nem, hiszen az oszlopok mindkét végén megtámasztják.  

A program minden rúdelem hatását figyelembe veszi az automatikus kihajlási hossz számításakor. Ezért 

azok az elemek is hatással lesznek az eredményre, melyekre még nincsenek megadva a tervezési paraméterek, 

illetve azok az elemek is, melyek nem acél anyagból készülnek. Ezen elemek esetén a biztonság javára tett 

közelítésként az oszlopokat kilengőnek, a gerendákat merevítettnek (nem kilengőnek) tekinti a program. 

A számítást végző algoritmus az elemek között figyelembe veszi a csuklós, merev és félmerev kapcsolatot 

is, nemlineáris kapcsolati viselkedés esetén a kapcsolat kezdeti merevségével számol. 

A kényszerek közül a csomóponti támaszok és a csomóponti szabadságfokok hatását veszi figyelembe az 

algoritmus. A csomóponti szabadságfokok korlátozásából adódóan síkbeli modellek síkra merőleges kihajlási 

hosszának számításakor nagyon kis befogási tényezők adódhatnak. Ez nem hiba, hanem a végeselemek 

végpontjaiban korlátozott mozgások következménye. Síkbeli modellek esetén a síkra merőleges kihajlás pontos 

számítása érdekében javasolt a kihajlási hossz kézi beállítása, vagy a megtámasztási viszonyok pontos 

modellezése és nem a szabadságfokok korlátozása. 

A vizsgált tartó elemeinek kihajlási hosszára jelentős hatással van a tartóra ható igénybevételek eloszlása. 

Mivel ez teheresetenként, teherkombinációnként változik, az automatikus számításból adódó befogási tényezők is 

teheresetfüggőek! 

Korlátok: 

Az automatikus számító eljárás jelenlegi verziója kizárólag rúdelemekből (rácsrúd, rúd vagy borda) álló 

tartószerkezet stabilitásvesztéséhez tartozó kritikus teherszorzót képes számolni. A rúdelemek két megtámasztó 

elem közti szakaszát állandó keresztmetszetűnek tételezi fel. Nem kezeli egyéb szerkezeti elemek (pl. lemezek, 

rugók, merev testek) hatását a tartó viselkedésére. A kényszerek közül nem veszi figyelembe a vonalmenti és 

felületi támaszokat. Az egyes szerkezeti elemekre (két megtámasztó elem közti szakaszra) ható normálerőt az 

elem hossza mentén állandónak tekinti és a biztonság javára az adott szakaszon ható normálerő maximális 

értékével számol. 

A számítás részleteiről a Súgó menüpontban található AutoNcr segédlet nyújt bővebb tájékoztatást. 
  

 A program által számított kihajlási hossz szorzók (Ky és Kz) eredményként megjeleníthetőek és feliratozhatóak, ha az 
Acéltervezés fülön az Ellenállások közül a Ky vagy Kz eredménykomponenst választjuk ki. 

  
Kifordulás 

 
 

𝐾_𝜔: az öblösödés gátlására utaló tényező, amely  0,5 – 1,0 közötti értéket vehet fel: 

- ha az öblösödés nem gátolt, értéke 1,0. 

- ha az öblösödés a gerenda mindkét végén gátolt, értéke 0,5. 

- ha az öblösödés a gerenda egyik végén gátolt, értéke 0,7. 

Lásd részletesen: ENV 1993-1-1, F1 függelék. 
  

Mcr (kritikus 
nyomaték) számítása 

A kifordulás számításához szükséges rugalmas kifordulási kritikus nyomatékot (Mcr) a program két különböző 

módszerrel tudja meghatározni:  

 
 1.) Képlettel: 

𝑀𝑐𝑟 = 𝐶1
𝜋2𝐸𝐼𝑧
(𝑘𝐿)2

[√(
𝑘

𝑘𝑤
)
2 𝐼𝑤
𝐼𝑧
+
(𝑘𝐿)2𝐺𝐼𝑡
𝜋2𝐸𝐼𝑧

+ (𝐶2𝑧𝑔 − 𝐶3𝑧𝑗)
2
− (𝐶2𝑧𝑔 − 𝐶3𝑧𝑗)] 

A képlet paramétereinek értelmezése több szakirodalomban is megtalálható, valamint az ENV 1993-1-1, F1.2 

függeléke tartalmazza. 

A 𝐶1, 𝐶2, 𝐶3 paraméterek a nyomatéki ábra alakjától és a 𝑘 tényezőktől függő értékek. 

A 𝐶1 tényező megadását bizonyos esetekben automatikusan tudja számítani a program. Ehhez a legördülő 

menüből a C1 Lopez formula lehetőséget kell kiválasztani.  

A következő esetekben nem lehet ezt a lehetőséget alkalmazni:  

- konzol, 

- ha a z irányú kihajlási hossztényező nagyobb a szerkezeti hossznál, azaz 𝑘𝑧  >  1. 

 

𝐶2 értéket akkor kell megadni, amikor a szerkezeti elemre közvetlenül hat teher, amelynek támadáspontja nem 

esik egybe a keresztmetszet nyírási középpontjával. Egyszeresen szimmetrikus szelvény esetén 𝐶3 értékét is meg 

kell adni. A C paraméterek például az ENV 1993-1-1, F1.2 táblázatai alapján vehetők fel. 
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 2.) Az AutoMcr módszerrel: 

Az AutoMcr módszer minden egyes méretezett rúdelem elkülönítésével, egy végeselemes almodell 

létrehozásával közvetlenül az 𝑀𝑐𝑟  nyomatékokat számolja. A program terhelési kombinációnként határozza meg 

az 𝑀𝑐𝑟 értékeket. A 𝐶1, 𝐶2, 𝐶3 paraméterek megadása így szükségtelenné válik, azonban a futásidő kissé megnő. 

Ezzel a módszerrel jól közelíthető a változó keresztmetszetű szerkezeti elemek és a konzolok kifordulása is. 

A végeselemes almodell egy olyan, minimum 30 végeselemből álló rúdelem, melynek a kifordulás szempontjából 

lényeges négy szabadságfoka csomópontonként a következő: 

- 𝜈  oldalirányú vagyis lokális y tengely irányú eltolódás, 

- 휃𝑥  rúdtengely vagyis lokális x tengely körüli elfordulás, 

- 휃𝑧  gyenge tengely vagyis lokális z tengely körüli elfordulás,  

- 𝑤   öblösödés. 

A rúdelem teljes merevségét egy lineáris és egy nemlineáris geometriai részből felépítve, majd a terheket 

külpontossággal figyelembe véve egy sajátértékfeladatra vezeti vissza a problémát.  

A módszer szimmetriasíkjukban hajlított prizmatikus elemek esetére lett kifejlesztve. Változó keresztmetszetű 

elemek kifordulása jól közelíthető, ennek érdekében a program az almodellben kellő végeselemszámot definiál.  

 A számítás elvi alapja megtalálható az LTBeam program leírását tartalmazó szakirodalomban: Yvan Galea: 

Moment critique de deversement elastique de poutres flechies presentation du logiciel ltbeam, CTICM, 2003. 
  

Oldalirányú támaszok Az AutoMcr módszer használatakor a program alapbeállítás mellett az 

elkülönítés során az almodell megtámasztásait automatikusan megkeresi. 

Az Automatikus opció helyett választható lehetőségek: 

kz, kw alapján becsülve: az oldalirányú támaszok pozícióját közelítően 

számolja a program, úgy, mint az AxisVM 12-es verziójában; 
két végén villás támasz  

egyéb: a felhasználó által megadott/szerkesztett támaszok.  
 

 

 A megtámasztások merevségi komponensei az almodell lokális tengelye szerinti indexeléssel: 𝑅𝑦, 𝑅𝑥𝑥, 𝑅𝑧𝑧, 𝑅𝑤. 

Automatikus számítás esetén a program a következő módon ismeri fel a megtámasztásokat: 

modellbeli támasz: a korábban definiált támaszokból átveszi a program az 𝑅𝑦 , 𝑅𝑥𝑥 és 𝑅𝑧𝑧merevségkomponenseket. 

Az AutoMcr által használt negyedik megtámasztási komponens az öblösödési merevség; ez alapbeállítással 

mindig 𝑅𝑤 = 0.  

- csatlakozó elemek: a méretezett rúdelemhez csatlakozó vonal- és lemezelemek bizonyos mértékű megtámasztást 

jelentenek kifordulás ellen. A becsült értékekkel kapcsolatban lásd: Súgó / AutoMcr segédlet  

Az automatikusan felismert támaszok merevségére a méretezett elem merevítettsége (Kilendülő / Nem kilendülő) 

szintén hatással van. Ha pl. az adott síkban kilendülő egy keretgerenda, akkor az azt megtámasztó szelemenek 

csak 𝑅𝑥𝑥 támaszmerevséget biztosítanak, 𝑅𝑦-t nem. 

Korlátok: Az almodell nem veszi figyelembe a csomóponti szabadságfok beállításokat. 
  

 Amennyiben nincs elegendő megtámasztás, kifordulásra instabil lesz az almodell. Az instabilitás elkerülése 

végett a következőknek teljesülnie kell: 

- legalább egy pontban van 𝑅𝑦 támasz, és ezen túl egy másik ponban van 𝑅𝑦 vagy 𝑅𝑧𝑧;  

- legalább egy pontban csavarásra meg van támasztva (𝑅𝑥𝑥). 

 

Ha az első feltétel teljesül, akkor a program alapbeállításokkal fut le: mindkét végén villás megtámasztással, 

vagyis 𝑅𝑦 és 𝑅𝑥𝑥 a végpontokban merev. Ez közelítőleg megfelel annak az esetnek, amikor az ENV képletben 

𝑘𝑧  =  𝑘𝑤  =  1 értékekkel számolunk. Konzol esetén az alapbeállítás az, hogy csak az egyik végére tesz merev 

𝑅𝑦, 𝑅𝑥𝑥   és 𝑅𝑧𝑧 támaszokat.  

Ha csak a második feltétel nem teljesül, vagyis egy elemre nem volt csavarási támasz (𝑅𝑥𝑥) definiálva, akkor a 

program az egyik végpontba betesz egy 𝑅𝑥𝑥 nagy merevségű támaszt, így nem tud az almodell merevtestszerűen 

elcsavarodni. 

 

 
A megtámasztások az Oldalirányú támaszok melletti ... gombra kattintva szerkeszthetőek. A megjelenő ablakban a 

kijelölt méretezési elemek kifordulási megtámasztásai táblázatos formában jelennek meg.  

A táblázat sorai a bal oldali listában éppen kijelölt elem egyes támaszait tartalmazzák.  

Szerkeszthető mezők: 

- a támasz pozíciója a hossz mentén (poz.); 

- a támasz külpontossága a magasság mentén a súlyponthoz képest, előjelesen; 

- merevségkomponensek. 

Az utolsó oszlop a támasz definiálására utal. A program által felismert támasztípusok: modellbeli, csatlakozó 

elem vagy korrigált (a fent részletezett egyszerű alapbeállítások, vagy kiegészítő Rxx támasz esetén).  

A felhasználó által definiált vagy módosított támaszok típusa: hozzáadott támasz. 
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A táblázatban – a könnyebb adatmegadás érdekében – megjelennek azok a csatlakozó elemek is, melyek 15°-nál 

nagyobb szöget zárnak be a méretezett elem tengelyeivel, amennyiben a csatlakozó elem irányvektorának van a 

méretezett elem y tengelyébe eső komponense. Tehát pl. egy vízszintes gerenda esetén a függőleges oszlop nem 

jelenik meg a táblázatban, és a gerenda vonalába eső elemek sem.  

 

A táblázat egyes mezőibe nem csak számokat, hanem paraméteres értékeket is meg lehet adni a következő 

módon: 

- pozíció: a méretezési elem hosszának függvényében, pl. L/2 vagy 2*L/3 

- külpontosság: a méretezési elem adott pontjában vett szelvénymagasság függvényében,  

pl. h/2 vagy –2*h/3 

- merevségek: m jelöli a 1010 merevséget; 

- csatlakozó elemek merevségei: a csatlakozó elem hossza (a) és merevsége (E*Iy) függvényében, pl. 

6*EI/a. 

Új támaszok definiálására vagy a meglévők szerkesztésére további segítséget jelent, ha a listában egy elemre, 

vagy egy adott támaszra jobb egérgombbal kattint, és a megjelenő menüből választ. 

 
 Fontos, hogy ha módosítja a „Szerkezeti elemek összeállítása” beállítást az Acél Paraméter ablakban, és az változást 

idéz elő a szerkezeti láncok összeállításánál, akkor a kijelölt méretezési elemek minden korábban elmentett 

megtámasztási beállítása törlődik és újraszámítódik. Ennek akkor van jelentősége, ha a felhasználó korábban az 

Oldalirányú támaszok ablakban módosította a program által számított megtámasztásokat. 

 
 Figyelem! 

A program 12-es verziójáig az AutoMcr módszer a megtámasztásokat a kz és kw paraméterek alapján becsülte. Ez 

a módszer esetenként pontatlan. A korábbi verzióban mentett modellek a 13-as verzióban megnyitva (a 

Származtatott eredmények mentése bekapcsolásakor) a kz, kw alapján becsülve beállítással jelennek meg.  

 
 A megtámasztási merevségek megfelelő felvételében és az Auto Mcr módszer megértéséhez és pontos 

használatához segítséget nyújt a Súgó menüben található Auto Mcr segédlet. 
  

A teher helyzete Za: a teher támadáspontjának távolsága a súlyponthoz képest, és ennek megfelelően előjeles mennyiség. Egyedi 

érték megadása esetén ennek a távolságnak és a szelvény teljes magasságának az arányát kell megadni. A 

súlypont és a szélső szálak választógombok segítségével is megadhatók. 
 

  

Gerinc nyírási 
horpadása 

Gerinclemezes tartók esetén a gerinc a merevítések szempontjából lehet: 

Merevítetlen: feltételezi, hogy nincsenek közbenső keresztirányú merevítések. 

Keresztirányban merevített: közbenső keresztirányú merevítések találhatók egymástól a távolságra. 

Támaszoknál vagy a rúdvégeken mindkét esetben feltételezi a program a keresztirányú merevítések létét (nem 

merev véglehorgonyzást biztosító kialakítás).  
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Lekérdezés Valamely szerkezeti elemre kattintva egy lekérdező ablak jelenik meg, ahol a vizsgálatok eredményeit, illetve a 

maximális kihasználtságot láthatjuk. Az ablakon belül bármely szerkezeti elem bármely keresztmetszetében 

bármely teheresethez vagy kombinációhoz tartozó érték lekérdezhető. Ha az adott szelvényre valamely vizsgálat 

nem végezhető el, annak diagramja áthúzottan jelenik meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Részletes 
dokumentáció 

A lekérdező ablakban megjelenített acél szerkezeti elem részletes méretezési dokumentációja a Tervezési 

számítások gombbal hívható meg. Ebben az összes elvégzett szilárdsági és stabilitási számítás megjelenik 

képletekkel, behelyettesített értékekkel és szabványhivatkozásokkal.  

 

A Beállítások gombra kattintva a részletes dokumentációban alkalmazott mértékegységeket és pontosságot lehet 

beállítani.  
  

 A tervezési számítások ablakban 14 pontra tagolva jelenik meg az adott szerkezeti elem ellenőrzése. A hat 

alapvető kölcsönhatási vizsgálaton túl (lásd „Kölcsönhatási vizsgálatok”) tiszta igénybevételi állapotok és 

részeredmények jelennek meg. Így a program által elvégzett számítás lépésenként végigkövethető. A tiszta 

igénybevételi állapotok kihasználtságai alapján a tervező könnyebben tudja kiválasztani a leggazdaságosabb 

szelvénytípusokat.  

A részeredmények: 

1. Tiszta normálerő 

2. Tiszta hajlítás y tengely körül 

3. Tiszta hajlítás z tengely körül 

4. Tiszta nyírási ellenállás z irányban 

5. Szilárdsági interakció: hajlítás és nyírás  

6. Szilárdsági interakció: hajlítás és normálerő  

7. Síkbeli és elcsavarodó kihajlás 

8. Kifordulás 

  

nyomtatás 

dokumentáció-
szerkesztő 

tehereset / -kombináció 

lekérdezett szerkezeti elem sorszáma 

ábra felvétele a képtárba 

ábra felvétele a 
rajztárba 

Másolás vágólapra 
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A Tervezési számítások gomb melletti szervíz-ikonra kattintva beállíthatjuk a számítási képletekben alkalmazott erő 

és hossz mértékegységeket, tizedes jegyek számát.  

A részletes dokumentációban a Beállítások/Mértékegységek dialógusablakban (lásd… 3.3.8 Mértékegységek) 

definiált módon is megjelennek a számítási eredmények.  
  

Tervezési számítások A gombra kattintva megtekinthetőek és kinyomtathatóak a szabvány által előírt részletes számítások. A szabvány 

hivatkozott fejezetei a szövegben kék színnel jelennek meg. 
  
 

 
  

Behelyettesítés Szabályozható, hogy a számításban megjelenjenek-e a képletekbe behelyettesített számértékek, vagy csak a 

végeredménye. 
  

 

A képernyőn megjelenített szöveg méretének beállítása.  

  

 
A számítási dokumentáció kinyomtatása. 

  

 
A tervezési számítások hozzáadása a dokumentációhoz.  
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6.6.2.1. Acélszerkezetek szelvény optimalizálása – SD9 modul 

  

Acélszerkezetek szelvényoptimalizálásával az acéltervező modulban korábban definiált és méretezett szerkezeti 

elemek az eredetitől eltérő szelvényméretek alkalmazásával gazdaságosabbá tehetőek. A szerkezet súlya ez által 

csökkenthető, vagy jobban kihasznált szerkezeti elemeket találhatunk.  

Az optimalizálás során mindig ugyanarra az igénybevételre vizsgáljuk az elemeket, tehát a szelvényméretek változására 
bekövetkező merevségváltozás hatását nem veszi figyelembe a modul. Határozatlan szerkezetek esetén az optimalizálást 
követően, az igénybevételek újraszámításakor (Statika fül) az igénybevételek jelentős mértékben átrendeződhetnek a 
szerkezeten belül, ilyenkor több lépcsőben elvégzett szelvényoptimalizálással lehet gazdaságosabb szerkezetet találni. 

Az optimalizálás során az acéltervező modulban korábban már definiált paraméterekkel dolgozik az optimalizáló, 

mely méretezési elemenként eltérő is lehet. 

 Az optimalizálható szelvénytípusok a következőek: I, egyszeresen szimmetrikus I, zárt téglalap szelvények, 

csőszelvények, T, C, nyitott/zárt 2U szelvények. 

Változó keresztmetszetű elem nem optimalizálható. 

  

Optimalizálási 
csoportok 

Az optimalizálás első lépéseként a korábban definiált acél méretezési elemek közül optimalizálási csoportokat 

kell definiálni. Egy csoportba csak azonos szelvényű elemek kerülhetnek, illetve egy csoporton belül minden 

elem az optimalizálás eredményeképpen azonos szelvényt kap.  

A csoportokat felsoroló listában (az Optimalizálási csoportok fül bal oldalán) az adott csoport neve mellett a 

csoportban lévő elemek eredeti szelvényének neve olvasható, emellett pedig a csoportban található szelvények 

darabszáma. Az egyes csoportokra kattintva külön-külön megadhatóak az optimalizálási paraméterek (az 

Optimalizálási csoportok fül jobb oldalán), melyeket a továbbiakban részletezünk.  

Optimalizálás célja Az optimalizálás célja lehet a legkisebb súly, a legkisebb magasság, a legkisebb szélesség. 

Ez a beállítás az optimalizálás célfüggvényét adja, vagyis olyan szelvényméretet keres az eljárás, ami acél-

tervezési szempontból megfelelő (pl. a kihasználtsága kisebb, mint 1.0; lásd alább a Maximális kihasználtságnál) és 

az itt beállított szempontnak leginkább megfelel. Az így meghatározott szelvényt nevezzük optimalizálisnak. Ezt 

az optimalizálási célt csoportonként külön-külön éri el a program, így tehát ha legkisebb súlyra optimalizálunk, 

akkor a csoportok súlyát külön-külön minimálja a program, ami nem feltétlen jelenti a teljes szerkezetre elérhető 

legkisebb súlyt. 

Ugyanitt állítható a Maximális kihasználtság érték, mellyel a méretezett elemek megfelelőségét korlátozhatjuk. 

Ennek akkor van fontos szerepe, ha pl. egy határozatlan szerkezet esetén előre tudjuk, hogy a szelvények 

megváltoztatásával az igénybevételek jelentősen módosulhatnak.   

Optimalizálási 
vizsgálatok 

Lehetőség van bizonyos acéltervezési vizsgálatok figyelmen kívül hagyására az optimalizálás során.  

A szelvényméretek ellenőrzésekor a szilárdsági vizsgálatokat minden esetben elvégzi a program, a kihajlás, 
kifordulás, horpadás és ezekhez tartozó interakciós formulák azonban kikapcsolhatóak. 

  

Szelvényválaszték A lehetséges szelvényektől függően két különböző eljárás alkalmazható: 

(1) Szelvénytári szelvényekből 

(2) Paraméteres szelvényekből 
  

Optimalizálás 
szelvénytári 
szelvényekből 
 

A program egy előre definiált szelvényválasztékból keresi meg az optimalizális szelvényt. A szelvényválasztékot 

a modellben korábban definiált szelvények közül illetve a szelvénytárból válogathatjuk ki. Csak az eredeti 
szelvénytípussal azonos típusú szelvényeket választhatunk.   

A szelvényválasztékból csak azokkal a szelvényekkel dolgozik a program, mely a Korlátozások résznél beállított 

minimális és maximális méretek közé esik (többi szelvény szürkítve jelenik meg).  
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Ha egy csoporton belül több szerkezeti elem is van, akkor minden elemet minden pontjában végigellenőriz a 

program. A szelvényválasztékból nem minden szelvénnyel számol végig a program, hanem csak azokkal, 

amelyek számítása a globális optimum meghatározásához elengedhetetlen. 

  
Paraméteres 
optimalizálás 

 

A lehetséges szelvényméretek a kötött szelvényméretektől eltérően paraméteres szelvényekkel is definiálhatóak.  

A szakirodalomban számos optimumkereső eljárás ismert, melyeket sikerrel alkalmaznak tartószerkezeti 

problémák megoldására is. A probléma erősen nemlineáris volta és a számos lokális optimum miatt pusztán 

matematikai megközelítéssel nem vagy csak igen nehezen lehet globális optimumot találni. Különösen igaz ez 

akkor, ha a felhasználó nem csak szilárdsági vizsgálatok alapján optimalizál, hanem stabilitási peremfeltételek is 

felmerülnek. 

A számítás során egy sztochasztikus kereső módszer, az úgynevezett Particle Swarm Optimization (PSO) egyik 

fajtáját használjuk. Ez egy evolúciós algoritmus, melyet az 1990-es években fejlesztettek ki. A PSO eljárás 

alapvetően egy előre meghatározott N iterációig fut, s közben a véletlenszerűségnek köszönhetően túllép a lokális 

optimumokon. A programban implementált vállfaja ezt az N számot a feladat jellegéhez, méretéhez adaptálja, 

egyensúlyozva a rövid futási idő és a keresési tér alapos bejárása között. Ezen túlmenően, ha az algoritmus úgy 

látja, hogy a lehetséges megoldások már nem, vagy csak igen kis mértékben változnak az idő előrehaladtával, arra 

következtet, hogy globális optimumba vagy annak közelébe érkezett, így megszakítja a futást, s az addig elért 

legjobb eredménnyel tér vissza. 

A keresési intervallumok módosításával a program beépített algoritmusa kiszámolja, hogy várhatóan mennyi 

iterációs ciklusra lesz szükség a számítása lefutásához, és hogy milyen kereső algoritmust fog használni. A 

kiválasztott keresési algoritmus lehet 

(1) egyszerű lineáris keresés 

(2) PSO optimalizálás 

Az, hogy melyiket választja ki, az alábbi paraméterektől függ: 

(1) keresési tér mérete 

(2) beállított lépésközök 

(3) rögzített paraméterek száma 

(4) optimalizálás célja 

(5) egy vagy több magon történik-e a számítás 

(6) az optimalizálási csoport minden tagját figyelembe vesszük-e,  

vagy csak a leginkább kihasználtakat 
  

 Amennyiben a program PSO optimalizálás szerint fog 

számolni, a felhasználó módosíthatja az így kapott 

eredményt, a Magam adom meg gombra klikkelve. 

Egyébként erre nincs lehetőség.  
 

A figyelembe vett rudak számának csökkentésével gyorsítható a számítás, viszont a pontosság csökken. A  

csökkentés leginkább nagy létszámú optimalizálás csoportok esetén hatásos, ahol eltérőek az egyes rudak 

kihasználtságai, és a kihasználtsági érték olyan vizsgálatból származik, amelyet az optimalizálás során is 

figyelembe veszünk. 

A módszer képes kihasználni a processzor összes magját. Ilyenkor az egyes szálak egymással párhuzamosan 

végeznek keresést ugyanazon a keresési téren, s minden iterációs ciklus után információt cserélnek. Ezzel a 

módszerrel a keresési tér alapos bejárása, valamint a lehető leggyorsabb konvergencia is  biztosított. 

Egy jellemző lefutási görbe a következő ábrán látható 
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 X tengelyen az iterációs ciklusok száma, Y tengelyen a célfüggvény értékei láthatóak 

 

Ugrás a következő csoportra. Leállítja az aktuális csoport optimalizálását és a következő csoportra ugrik. A 

megszakított számítás eredményének a megszakításkor elért értéket tekinti. 

 

Optimalizáció leállítása. A teljes optimalizációt leállítja. Az egyes csoportok aktuális állapotát tekinti 

végeredménynek. Ekvivalens az Esc billentyű lenyomásával. 
  

 Az eljárás hátránya az, ami az előnye is, nevezetesen, hogy sztochasztikus módszer.  

Emiatt több egymás utáni futtatás során nagy valószínűséggel nem pontosan ugyanazt az eredményt szolgáltatja, 

csak nagyon hasonlókat. Ez a tendencia különösen nagy keresési terek esetén érvényesül. Nagyon kicsi keresési 

terek esetén (pl. csőszelvény a paraméterek kis variációszáma mellett), egy szimpla, ún. lineáris keresés (minden 

lehetőség végigszámítása) történik, hisz ekkor felesleges sokkal bonyolultabb eljárást alkalmazni, ekkor az előbb 
említett hátrány nem jelentkezik. 

  

 A számítás menete a következő: 

Az optimalizálandó szelvény típusának megfelelő topoló-

giájú szelvény megadásához szükséges paraméterekhez a 

felhasználó keresési intervallumokat és lépésközöket adhat 

meg, vagy bizonyos paramétereket rögzíthet egy általa 
kívánt értéken.  

 
  

 Az optimalizálás során a program a szabad paraméterek közötti kereséssel olyan szelvényt keres, ami egyrészt a 

felhasználó által megadott kihasználtsági maximumot alulról minél jobban közelíti, másrészt ezen szelvények 

közül legoptimalizálisabb (aszerint, hogy milyen Optimalizálási cél szerint történik a keresés). 

 A keresési tér a túlzóan nagy intervallumok és/vagy túl kis lépésközök megadásával ugrásszerűen nő, ami a 

számítás idejének növekedésével és/vagy a globális optimumhoz történő konvergencia lassulásával jár. Ezért 
célszerű a várható eredményhez közel eső intervallumok beállítása a számítás elején. 

Ha egy optimalizálási csoporton belül több szerkezeti elem található, a kihasználtság az adott szelvényre a 

csoport elemei közül mértékadó kihasználtsága lesz. Ezért nem célszerű nagyon eltérő igénybevételű, hosszúságú 
elemeket ugyanazon optimalizálási csoportba tenni. 

  

Optimalizálás, 
eredmények  

A paraméterek beállítása után ezen a fülön lehet az optimalizálást elindítani egy adott teheresetre, teher-

kombinációra vagy burkoló/mértékadó esetekre.  

A táblázatos rész az egyes csoportok kiindulási adatait és az optimalizált eredményeket tartalmazza. A táblázat 

jobb oldalán az optimalizálás elindítása előtt az Opt. oszlopban ki- ill. bekapcsolható, hogy egy adott csoportot 

optimalizáljunk-e.  
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Amennyiben szelvénytári szelvények alapján optimalizáltunk, az optimalizálás lefutása után, az optimalizális 

megoldáson kívül a szelvényeknél a legördülő menüből kiválasztható minden kiszámolt és megfelelő elem.  

Jobb oldalon a Csere oszlop kipipálása után a Szelvények cseréje gombra kattintva kezdeményezhető a szerkezet 

módosítása. 
  

Tipp A szelvényoptimalizálás a paramétertér vagy szelvényválaszték mérete, teheresetek száma illetve a szerkezet méretétől 
függően esetenként időigényes eljárás. A számítás gyorsítása érdekében elsősorban a paraméteres optimalizálás során 
előnyös lehet, ha a kifordulás számítási módszerek közül az időigényesebb AutoMcr módszer helyett másik módszert 
alkalmazunk. 

  

 

6.6.3. Homloklemezes csavarozott kapcsolat tervezése – SD2 modul 

 A tervezőmodul segítségével statikusan terhelt homloklemezes csavarozott kapcsolatok EC3 (Part 1.8 Design of 

Joints)  szerinti nyomaték-elfordulási görbéje, illetve a kapcsolat nyomatéki teherbírása (MRd) és a kezdeti 

merevsége (Sj,init) számítható. A modul felhasználható csavarozott kapcsolatok EC3 és MSz szerinti méretezésre, 

valamint meglevő kialakítások ellenőrzésére. 

 

 Az alábbi kapcsolatok számítását végezhetjük el a tervezőmodullal: keretsarok kapcsolat, oszlop-gerenda 

kapcsolat, gerenda-gerenda kapcsolat 

  

 

 
  

 A kapcsolódó keresztmetszetek hegesztett vagy hengerelt I szelvények lehetnek. A homloklemez az oszlop övéhez 
kapcsolódik.  

A gerenda hajlásszöge ± 30° lehet. A gerenda keresztmetszete az 1., a 2. vagy a 3. keresztmetszeti osztályba tartozhat. A 
gerendában a normálerő nem haladhatja meg az Npl,Rd határerő 5%-át. 

Ezen feltételek teljesülését a program ellenőrzi. 
  

A tervezés menete Jelöljük ki a vizsgálandó gerendaelemet és valamelyik gerendavégi csomópontot. Egyszerre több gerenda is 

kijelölhető, amennyiben azonos keresztmetszettel és anyaggal rendelkeznek, azonos gyártásmódúak, valamint 

azonos típusú oszlop kapcsolódik hozzájuk. 

 
Kattintsunk a kapcsolattervező ikonra. 

A következő dialógusablak jelenik meg: 

  

 

 
  

 A kapcsolat paramétereinek a megadása három lépésben történik. 
 

Merevítések A kapcsolat merevségét vízszintes, illetve diagonális merevítő lemezekkel vagy „gerinc hizlaló” rátett 

lemezekkel erősíthetjük, ezáltal növelve a kapcsolat által felvehető maximális nyomatékot. A merevítő lemezek 

az alábbiak lehetnek: 
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 Vízszintes merevítések 

 
 Diagonális merevítések 

 
 Rátett lemez oszlop vagy gerenda gerincén 

 

A rátett lemezek vastagsága a t1, t2 paraméterekkel adható meg. 
 

  
  

Gerinc nyírt 
keresztmetszete 

Az adatmezőben a gerinc teljes keresztmetszeti területe szerepel, beleszámítva a rátett lemezt is. A gerinc 

keresztmetszetének csökkentésével figyelembe vehető a kapcsolat közelében lévő esetleges lyuk okozta 

gyengítés. 
 

Homloklemez 

 

 

 A homloklemeznek az alábbi paramétereit kell megadni: 

Vastagság, Anyag, A varrat ‘a’ mérete, Szélesség (a), Magasság (c), A gerenda felső öve és a homloklemez széle közti 
távolság (b), Csavarsor elhelyezése a homloklemez túlnyúlásában 

  

 A homloklemez méreteinek megfelelő beállításával a húzott oldalon kiegészítő csavarsor helyezhető el. 
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Csavarok 

 
 

 A csavarok két oszlopban, szimmetrikusan helyezhetők el. Egy kapcsolaton belül csak azonos méretű és szilárd-

ságú csavar alkalmazható. A csavarok alábbi paramétereit kell megadni: 
Átmérő, Szilárdság, Csavarsorok száma, A két oszlopban elhelyezett csavarok közti vízszintes távolság (d) 

 Automatikus pozicionálás esetén a program a megadott számú csavarsort egyenletes távolságban helyezi el úgy, 

hogy figyelembe veszi a csavarok egymástól, illetve az elemszéltől vett minimális távolságát. 

Az automatikus pozicionálást kikapcsolva a csavarsorok távolsága egyedileg beállítható. 
   

 A program figyelmeztető üzenetet ad, ha a csavarsorok (furattengelyek) távolsága kisebb az előírt minimális értéknél. 

 Figyelembe vett legkisebb furattengely- távolságok: 
   

 MSz Eurocode 

 -  egymástól         

-  elemvégtől erőirányban         

-  erőre merőleges irányban   

3d 

2d 

1,5d 

-  egymástól    

-  elemvégtől erőirányban 

-  erőre merőleges irányban   

2,2d  

1,2d 

1,2d 

   
Eredmények Az eredmények fülre kattintva a program kiszámítja a kapcsolat nyomaték-elfordulás diagramját, meghatározza a 

maximális ellenállási nyomatékot (𝑀𝑟𝐷) és a kapcsolat kezdeti merevségét (𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖𝑡). 
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 A program figyelmeztető üzenetet ad, ha az ellenállási nyomaték kisebb a tervezési nyomatéknál. 

A számítás figyelembe veszi a kapcsolatban fellépő nyomaték, nyíróerő és normálerő jelenlétét. Ebből következően ugyan-
ahhoz a homloklemezes kapcsolathoz más-más MrD ellenállási nyomatékot kapunk az egyes terhelési esetekben vagy 
teherkombinációkban. Így teheresetenként, ill. –kombinációnként kell fennállnia az MrD ≥ Msd  egyenlőtlenségnek. 

  

Eszköztár 

 
 

  

 
Az előbb leírt módon elmentett kapcsolattípusok betöltése. 

  

 
A kapcsolat mentése a megadott paraméterekkel. A későbbiekben az így elmentett kapcsolattípus más gerendák-

hoz is betölthető és hozzárendelhető. 

  

 
Létező kapcsolatok listája 

  

 

A megjelenített diagram nyomtatása. Lásd… 3.1.10 Nyomtatás 

  

 

Diagram másolása a vágólapra. 

  

 

Az ellenállási nyomaték diagram mentése képtárba. 

  

 

 

A táblázat az alábbi adatokat tartalmazza: 

a csomópont száma 

a rúd sorszáma 

a tehereset vagy a teherkombináció száma 

az ellenállási nyomaték maximális értéke 

a számítás bemenő adatainak és részeredményeinek a szövegfájlja  
  

 
Kép  mentése rajztárba  

  

 
Járulékos paraméterek (Földrengés igénybevételek szorzója, 𝑓𝑠𝑒 , lásd… 4.10.23 Földrengés-számítás – SE1 

modul 
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6.6.4. Acélszerkezeti kapcsolatok ellenőrzése - SC1 modul 

 

A modul fejlesztője partner cégünk, a lengyelországi GammaCAD sp. z o.o. 

 

  www.gammacad.pl 
  

Acélszerkezeti 
kapcsolatok 
ellenőrzése 

Az SC1 modul kizárólag acélszerkezeti kapcsolatok ellenőrzésére szolgál. Általános követelmény az 

acélszerkezeti csomópontokra, hogy a szerkezet képes legyen teljesíteni a szabványokban foglalt 

követelményeket. 

A kapcsolatok ellenőrzésekor a program az idevonatkozó szabványok által meghatározott és támogatott 

„komponens módszert” alkalmazza. 
Szabványok Az acélszerkezeti kapcsolatok vizsgálata a következő szabványokkal végezhető el: 

MSz EN 1993-1-1:2009 – Acélszerkezetek tervezése: Általános és épületekre vonatkozó szabályok 

MSz EN 1993-1-8:2012 – Acélszerkezet tervezése:  Csomópontok 
  

Kapcsolattípusok A következő kapcsolattípusokból lehet választani: 
  

 a) Oszlop – gerenda félmerev kapcsolat b) Oszlop – gerenda névlegesen csuklós kapcsolat 

  
c) Főtartó – fióktartó gerenda félmerev kapcsolat d) Oszlop – gerenda névlegesen csuklós kapcsolat 

  

e) Gerenda-gerenda homloklemezes kapcsolat f) Gerenda-oszlop homloklemezes kapcsolat 

  
g) Gerendaillesztés h) Karimás csőkapcsolat 

 

 

i) Csomólemezes bekötés j) Rácsos tartó kapcsolat 

  

 A programban vizsgálható kapcsolattípusok korlátozottságát és alkalmazhatósági körét, a kapcsolatok 

megadásának módját  az Acélszerkezeti kapcsolatok – SC1 modul című PDF dokumentum tartalmazza 

(sc_manual13_hu.pdf)  a telepítő DVD-n. 
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6.7. Fa rúdelemek ellenőrzése Eurocode 5 szerint – TD1 modul 

 
 

Fa rúdszerkezet 
vizsgálata   
(EN 1995-1-1:2004) 

Az Eurocode 5 (a továbbiakban EC5), az Európai Unió támogatásával került kidolgozásra, és immár több 

tagállamban, illetve társult országban szabvány (vagy előszabvány) erejűre emelkedett, míg másokban kísérleti 

jelleggel, a nemzeti szabványokkal párhuzamosan került illetve kerül bevezetésre. Magyarországon az 
Eurocode 5 MSz EN 1995-1-1 szabvány került kiadásra. 

  

 A modul az alábbi keresztmetszetekre és anyagokra alkalmazható: 

 a) Téglalap (tömör fa, rétegelt ragasztott tartó (Glulam), LVL, egyéb) 

b) Kör (tömör fa) 
  

 

                              
    

           Tömör fa 

   

                                  
                         

         Glulam                                                      LVL 
  

 A fa méretezési (ellenőrzési) vizsgálatok teheresetekre, a Teherkombinációk táblázatban megadott teherkombinációkra, 
az ezekből képzett burkoló értékekre vagy mértékadó kombinációkra végezhetőek el. Amennyiben tehercsoportokat 
definiáltunk és a tehereseteket ezekbe csoportosítottuk, akkor a Teherkombinációk táblázatban a tehercsoport adatok 
alapján legenerálhatók az ULS kombinációk, melyekre a méretezés / ellenőrzés elvégezhető. 

  

Anyagjellemzők A program anyagkönyvtárában a tömör fák, a Glulam és az LVL faáruk szabványos adatai találhatók meg. 

Tömör fák osztályba sorolását valamint a hozzátartozó anyagjellemzőket az EN 338, a ragasztott rétegelt faáruk 
(Glulam) adatait az EN 1194, míg az LVL anyagok adatait az EN 14374 rögzíti.  

 Szilárdság karakterisztikus értékei Jelölés  

Hajlítás fm,k  

Száliránnyal párhuzamos húzás ft,0,k  

Szálirányra merőleges húzás ft,90,k  

Száliránnyal párhuzamos nyomás fc,0,k  

Szálirányra merőleges nyomás (y) * fc,90,k,y  

Szálirányra merőleges nyomás (z) * fc,90,k,z  

Nyírás y tengely irányában* fv,k,y  

Nyírás z tengely irányában* fv,k,z  
*
Tömör fák és Glulam esetén  fv,k,z= fv,k,y= fv,k  illetve  fc90,k,z= fc90,k,y= fc90,k 

  



424  

 

  

 Merevségi értékek Jelölés  

Száliránnyal párhuzamos rugalmassági 

modulus átlagértéke 
E0,mean  

Szálirányra merőleges rugalmassági 

modulus átlagértéke 
E90,mean  

Száliránnyal párhuzamos rugalmassági 

modulus 5%-os küszöbértéke 
E0,05  

Nyírási modulus átlagértéke Gmean  
  

 Sűrűség Jelölés  

Sűrűség karakterisztikus értéke ρk  

Sűrűség átlagértéke ρmean  
  

 Parciális tényező Jelölés  

Az anyag biztonsági tényezője γM  
    

 Mérethatás tényező (LVL fához) s  
  

Felhasználási 
osztályok 

A fa elemeket felhasználási osztályba kell sorolni. A felhasználási osztályt a vonalelemeket definiáló ablakban 

tudjuk megadni. Lásd... 4.9.8 Vonalelemek 

A felhasználási osztályok a következők (EN 1995-1-1, 2.3.1.3): 

1. felhasználási osztályba soroljuk azokat a rúdelemeket melyeknél az anyag nedvességtartalma a 20 C 

hőmérséklethez és 65% relatív páratartalmat évente néhány hétnél hosszabb időtartamra nem meghaladó 

értékekhez tartozik. 

2. felhasználási osztályba soroljuk azokat a rúdelemeket melyeknél az anyag nedvességtartalma a 20 C 

hőmérséklethez és 85% relatív páratartalmat évente néhány hétnél hosszabb időtartamra nem meghaladó 

értékekhez tartozik. 

3. felhasználási osztályba soroljuk azokat a rúdelemeket melyeknél az anyag nedvességtartalma a 2. 

felhasználási osztálynál magasabb nedvességtartalmat eredményező környezetben helyezkedik el. 

A felhasználási osztálytól függően az anyag szilárdsági tervezési értékei és az alakváltozások számításához 

alkalmazott anyagjellemzők módosulnak.   
  

Teher-időtartam 
osztályok 

A méretező modulnak szüksége van a teher időtartamának ismeretére is. Ezért, ha van fa anyag a modellben, 

megadható az egyes teheresetek teher-időtartam osztálya.  

Lásd... 4.10.1 Teheresetek, tehercsoportok 
  

Szilárdság tervezési 
értékei 

A szilárdság tervezési értékét az anyag szilárdsági karakterisztikus értékéből az alábbi formulákkal határozzuk 

meg: 

𝑓𝑡,90,𝑑 , 𝑓𝑐,0,𝑑 , 𝑓𝑐,90,𝑑 , 𝑓𝑣,𝑑 értékek esetén (Tömör fa, Glulam, LVL): 𝑓𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑𝑓𝑘 𝛾𝑀⁄  

𝑓𝑚,𝑑  érték esetén (Tömör fa, Glulam, LVL): 𝑓𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑𝑘ℎ𝑓𝑘 𝛾𝑀⁄  

𝑓𝑡,0,𝑑 érték esetén (Tömör fa és Glulam): 𝑓𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑𝑘ℎ𝑓𝑘/𝛾𝑀  

𝑓𝑡,0,𝑑 érték esetén (LVL): 𝑓𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑𝑘𝑙𝑓𝑘/𝛾𝑀 

ahol, 

𝑘𝑚𝑜𝑑  a szilárdsági ellenállást csökkentő tényező  (EN 1995-1-1, 3.1.3) 

𝑘ℎ  a szilárdsági ellenállást növelő keresztmetszeti tényező (EN 1995-1-1, 3.2, 3.3, 3.4) 

𝑘𝑙  a szilárdsági ellenállást növelő keresztmetszeti tényező (EN 1995-1-1, 3.4) 

𝑓𝑘  a szilárdság karakterisztikus értéke  

𝛾𝑀  az anyag biztonsági tényezője  (EN 1995-1-1, 2.3 Táblázat) 
  

kh tényező A fa anyagok 𝑓𝑚,𝑘 és 𝑓𝑡,0,𝑘 szilárdsági karakterisztikus értékei egy referencia keresztmetszeti mérethez lettek 

meghatározva. Tömör fa és Glulam esetén ha a keresztmetszet adott mérete ennél a referencia értéknél kisebb, 

akkor egy növelő szorzót alkalmazunk az alábbiak szerint. 

Tömör fa:   𝑘ℎ = min {(
150

ℎ
)
0.2
; 1.3}    (if 𝜌𝑘 ≤ 700 kg/m3) 

Glulam:      𝑘ℎ = min {(
600

ℎ
)
0.1
; 1.1} 

LVL fa esetén ha a keresztmetszet adott mérete ettől a referencia értéktől eltér, akkor egy módosító szorzót 

alkalmazunk az alábbiak szerint. 
 

LVL:          𝑘ℎ = min {(
300

ℎ
)
𝑠
; 1.2}   (ahol s a méret hatási tényező) 

h a keresztmetszet magassága mm-ben. 

Referencia magasságok az alábbiak: - tömör fa: 150 mm 

    - Glulam: 600 mm 

    - LVL: 300 mm 
  

kl tényező Az LVL faáru 𝑓𝑡,0,𝑘  szilárdsági karakterisztikus értékét egy referencia hosszmérethez határozták meg. Ha a rúd 

hossza ettől a referencia értéktől eltér, akkor egy módosító szorzót alkalmazunk az alábbiak szerint. 
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𝑘𝑙 = min {(
3000

𝑙
)
𝑠/2
; 1.1}   (ahol s a méret hatási tényező) 

l a rúd hossza mm-ben. Referencia hossz: 3000 mm 
  

Merevségi értékek 

modell számításhoz 

Számítási eljárás Modulus (SLS) Modulus (ULS) 

Elsőrendű,  

lineárisan rugalmas 

𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛,𝑓𝑖𝑛 =
𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛
1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓

 𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛,𝑓𝑖𝑛 =
𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛

1 + 𝜓2𝑘𝑑𝑒𝑓
 

𝐺𝑚𝑒𝑎𝑛,𝑓𝑖𝑛 =
𝐺𝑚𝑒𝑎𝑛
1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓

 𝐺𝑚𝑒𝑎𝑛,𝑓𝑖𝑛 =
𝐺𝑚𝑒𝑎𝑛

1 + 𝜓2𝑘𝑑𝑒𝑓
 

Másodrendű,  

lineárisan rugalmas 

𝐸𝑑 = 𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛/𝛾𝑀 𝐸𝑑 = 𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛/𝛾𝑀 

𝐺𝑑 = 𝐺𝑚𝑒𝑎𝑛/𝛾𝑀 𝐺𝑑 = 𝐺𝑚𝑒𝑎𝑛/𝛾𝑀 

Rezgés 𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛, 𝐺𝑚𝑒𝑎𝑛 𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛, 𝐺𝑚𝑒𝑎𝑛 

 
A biztonság javára 𝜓2 = 1 értéket használunk. 

  

Méretezési 
feltételezések 

 A keresztmetszetek nem tartalmaznak gyengítéseket.  

 A keresztmetszet állandó (téglalap, kör) vagy lineárisan változó (változó magasságú téglalap) lehet.  

 A fa száliránya a rúd hossztengelyével (x) párhuzamos. Változó magasságú tartó esetén a rúd alsó vagy felső 

élével párhuzamos. 

 Hajlításra igénybevett gerendák esetén a domináns hajlítási sík a keresztmetszet x-z síkja. 

 A keresztmetszetek hajlításra erős tengelye az y tengely (𝐼𝑦 ≥ 𝐼𝑧). 

 Glulam anyag esetén a rétegek párhuzamosak a keresztmetszet y tengelyével. 

 LVL anyag esetén a rétegek párhuzamosak a keresztmetszet z tengelyével. 
  

 

  
  

Kölcsönhatási 
vizsgálatok 

Normálerő-Hajlítás [N-M] (EN 1995-1-1, 6.2.3, 6.2.4) 

Nyomás-Hajlítás-Kihajlás (síkbeli) [N-M-Kihajl.]  (EN 1995-1-1, 6.3.2) 

Normálerő-Hajlítás-Kifordulás [N-M-Kiford.]  (EN 1995-1-1, 6.3.3) 

Nyírás /y -Csavarás /x [Vy-Tx] (EN 1995-1-1, 6.1.7, 6.1.8) 

Nyírás /y - Nyírás /z - Csavarás /x [Vy- Vz -Tx]  (EN 1995-1-1, 6.1.7, 6.1.8) 

Nyomaték-Nyírás  (húzófeszültség a szálakra merőlegesen) [My-Vz]  (EN 1995-1-1, 6.4.3) 
  

Számított 
paraméterek 

𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦 Relatív karcsúság (y) /a rúd z-x síkjában/  []  

𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧 Relatív karcsúság (z) /a rúd y-x síkjában/  []  

kc,y (kihajlási ellenállást csökkentő tényező(y)) [] (EN 1995-1-1, 6.3.2) 

kc,z (kihajlási ellenállást csökkentő tényező(z)) [] (EN 1995-1-1, 6.3.2) 

kcrit (kifordulási ellenállást csökkentő tényező) []  (EN 1995-1-1, 6.3.3) 

kh (szilárdsági ellenállást növelő keresztmetszeti tényező)  (EN 1995-1-1, 3.2, 3.3, 3.4) 

kmod (szilárdsági ellenállást csökkentő tényező) [] (EN 1995-1-1, 3.1.3) 

𝜎𝑡,90,𝑑  (húzófeszültség a szálakra merőlegesen) [N/mm2] (EN 1995-1-1, 6.4.3) 

Ezeket a program információtartalmuk miatt kiegészítő eredményként szolgáltatja. 
  

 A program csak az itt felsorolt vizsgálatokat végzi el. Minden más, a szabványban előírt vizsgálatot a felhasználónak kell 
elvégezni (mint, de nem korlátozódva ezekre: keresztirányú erők bevezetése, támaszok környezete, kapcsolatok, stb.).  

  

Normálerõ-Hajlítás A tervezési normálerő mint igénybevétel lehet húzás vagy nyomás.  
Húzás és nyomaték (EN 1995-1-1, 6.2.3)  

𝜎𝑡,0,𝑑
𝑓𝑡,0,𝑑

+
𝜎𝑚,𝑦,𝑑

𝑓𝑚,𝑦,𝑑
+ 𝑘𝑚

𝜎𝑚,𝑧,𝑑
𝑓𝑚,𝑧,𝑑

≤ 1; 

𝜎𝑡,0,𝑑
𝑓𝑡,0,𝑑

+ 𝑘𝑚
𝜎𝑚,𝑦,𝑑

𝑓𝑚,𝑦,𝑑
+
𝜎𝑚,𝑧,𝑑
𝑓𝑚,𝑧,𝑑

≤ 1 
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Nyomás és nyomaték (EN 1995-1-1, 6.2.4)  

(
𝜎𝑐,0,𝑑
𝑓𝑐,0,𝑑

)

2

+
𝜎𝑚,𝑦,𝑑

𝑓𝑚,𝑦,𝑑
+ 𝑘𝑚

𝜎𝑚,𝑧,𝑑
𝑓𝑚,𝑧,𝑑

≤ 1 

(
𝜎𝑐,0,𝑑
𝑓𝑐,0,𝑑

)

2

+ 𝑘𝑚
𝜎𝑚,𝑦,𝑑

𝑓𝑚,𝑦,𝑑
+
𝜎𝑚,𝑧,𝑑
𝑓𝑚,𝑧,𝑑

≤ 1 

 ahol  𝑘𝑚  =  0,7 téglalap keresztmetszet esetén, 𝑘𝑚  =  1,0 egyéb keresztmetszet esetén   
  

Nyomás-Hajlítás-
Kihajlás 

(EN 1995-1-1, 6.3.2)  

𝜎𝑐,0,𝑑
𝑘𝑐,𝑦𝑓𝑐,0,𝑑

+
𝜎𝑚,𝑦,𝑑

𝑓𝑚,𝑦,𝑑
+ 𝑘𝑚

𝜎𝑚,𝑧,𝑑
𝑓𝑚,𝑧,𝑑

≤ 1 

𝜎𝑐,0,𝑑
𝑘𝑐,𝑧𝑓𝑐,0,𝑑

+ 𝑘𝑚
𝜎𝑚,𝑦,𝑑

𝑓𝑚,𝑦,𝑑
+
𝜎𝑚,𝑧,𝑑
𝑓𝑚,𝑧,𝑑

≤ 1 

 ahol, 

𝑘𝑐,𝑦 a kihajlási csökkentő tényező az y tengely körül /a rúd x-z síkjában/ (EN 1995-1-1, 6.3.2, (6.25))  

𝑘𝑐,𝑧 a kihajlási csökkentő tényező az z tengely körül /a rúd x-y síkjában/ (EN 1995-1-1, 6.3.2, (6.26))  

Húzóerő esetén 𝑓𝑐,0,𝑑 helyén 𝑓𝑡,0,𝑑 szerepel, és 𝑘𝑐,𝑦 = 𝑘𝑐,𝑧 = 1 

  

Normálerő-Hajlítás-
Kifordulás 

A kifordulási ellenállás meghatározásakor feltételezzük, hogy a keresztmetszet a z-x síkban terhelt, vagyis a 

hajlítási tengely az y. Ha egyidejű z tengely körüli hajlítás is jelen van, és az ebből számított nyomófeszülség 

meghaladja az 𝑓𝑐,0,𝑑 3%-át, akkor figyelmeztető üzenet jelenik meg. 

Nyomaték (EN 1995-1-1, 6.3.3) 
𝜎𝑚,𝑑

𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡𝑓𝑚,𝑑
≤ 1 

Nyomás és nyomaték (EN 1995-1-1, 6.3.3) 

(
𝜎𝑚,𝑑

𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡𝑓𝑚,𝑑
)

2

+
𝜎𝑐𝑑

𝑘𝑐,𝑧𝑓𝑐,0,𝑑
≤ 1 

Kis mértékű húzás és nyomaték esetén a kifordulás ellenőrzéséről nem rendelkezik az EC5)  

Húzás és nyomaték az alábbi konzervatív közelítéssel kerül ellenőrzésre, 

|𝜎𝑚𝑡,𝑑|

𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡𝑓𝑚,𝑑
≤ 1;    𝜎𝑚𝑡,𝑑 =

𝑀𝑑

𝑊𝑦
+
𝑁𝑑
𝐴
< 0 

ahol, 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 a kifordulás csökkentő tényező az alábbiak szerint: 

 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 ≤ 0.75  𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 = 1 

 0.75 < 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 ≤ 1.4 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 = 1.56 − 0.75 ⋅ 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚  

 1.4 < 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚   𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 = 1/𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚
2        

  

Nyírás-Csavarás A nyírás és csavarás egyidejű hatásáról az EC5 nem rendelkezik.  

Itt a DIN EN 1995-1-1/NA:2010 formuláját alkalmazzuk. 

Nyírás(y) , Nyírás(z) és csavarás 

max [
𝜏𝑣,𝑦,𝑑

𝑓𝑣,𝑑
;
𝜏𝑣,𝑧,𝑑
𝑓𝑣,𝑑

;
𝜏𝑡𝑜𝑟,𝑑

𝑘𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒𝑓𝑣,𝑑
+ (

𝜏𝑣,𝑦,𝑑

𝑓𝑣,𝑑
)

2

+ (
𝜏𝑣,𝑧,𝑑
𝑓𝑣,𝑑

)

2

] ≤ 1 

ahol 

𝑘𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒 a keresztmetszet alaki tényezője az alábbiak szerint: 

Kör keresztmetszethez   𝑘𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒 = 1,2 

Téglalap keresztmetszethez  𝑘𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒 = min{1 + 0.15 ⋅ ℎ 𝑏⁄ ; 2.0} 
  

Nyomaték-Nyírás Íves gerendák esetén a program kiszámítja a szálirányra merőleges legnagyobb húzófeszültséget a csúcs 

környezetében és meghatározza a kihasználtságot az alábbiak szerint. 

Nyomaték(y) – Nyírás(z)  (EN 1995-1-1, 6.4.3.) 
𝜏𝑑
𝑓𝑣,𝑑

+
𝜎𝑡,90,𝑑

𝑘𝑑𝑖𝑠𝑘𝑣𝑜𝑙𝑓𝑡,90,𝑑
≤ 1 

ahol 

𝑘𝑑𝑖𝑠 a feszültségeloszlást figyelembe vevő tényező (𝑘𝑑𝑖𝑠 = 1,4 íves gerendák esetén). 

𝑘𝑣𝑜𝑙 a térfogat tényező. 𝑘𝑣𝑜𝑙 = [𝑉0 𝑉⁄ ]0.2 
  

Tervezési paraméterek 
megadása 

Az EC5 szerinti méretezés végrehajtásához a Tervezési paraméterek dialógus ablakban a következő paraméter 

értékeket kell a kijelölt méretezési elemekhez megadni: 
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Rétegvastagság Ragasztott rétegelt anyagú (Glulam) íves tartók esetén egy réteg vastagságát kell megadni. 
  

Szálirány Változó magasságú rúdelem esetén a szálirány definiálása. A szálirány az alsó éllel vagy a felső éllel lehet 

párhuzamos a rúdelem elhelyezésétől függően. Felső élnek a keresztmetszet +z irányába eső élt tekintjük.   
  

Stabilitási 
paraméterek 

 

  

Kihajlás Ky, Kz: kihajlási hossztényezők (befogási tényezők) az y, illetve a z tengely szerint. 

𝐾𝑦 = 𝑙𝑒𝑓,𝑦 𝑙⁄ ;    𝐾𝑧 = 𝑙𝑒𝑓,𝑧/𝑙 

ahol 𝑙 a méretezési elem hossza, (𝑙𝑒𝑓,𝑦 a keresztmetszet x-z síkbeli kihajlásához tartozó hossz), (𝑙𝑒𝑓,𝑧 a 

keresztmetszet x-y síkbeli kihajlásához tartozó hossz) 
  

Kifordulás KLT: kifordulási hossztényező a z tengely szerint. 

𝐾𝐿𝑇 = 𝑙𝑒𝑓/𝑙 

ahol 𝑙  a méretezési elem hossza, 𝑙𝑒𝑓  a z tengelyhez tartozó kifordulási hossz.  

Amennyiben a teher nem a rúd súlyvonalában hat, akkor a kifordulási hosszt a program az alábbiak szerint 

módosítja: 

- ha a teher a nyomott élen hat, akkor  𝑙𝑒𝑓   értékét 2ℎ-val megnöveli 

- ha a teher a húzott élen hat, akkor  𝑙𝑒𝑓   értékét 0,5ℎ-val csökkenti 
  

 Tájékoztató értékek gerendák KLT tényezőjéhez  (ezek egy részét az EN 1995-1-1, 6.1 Táblázat tartalmazza) 

 
 

Terhelési mód 
(közvetlenül terhelt) 

 

My nyomaték eloszlás az 
oldalirányú megtámasztások között 

Oldalirányú megtámasztás jellege  
(x-y síkban) 

 

                     pz   

0,9 

                  Fz   

0,8 

         Fz               Fz 

 

      ¼           ½           ¼ 

  

0,96 

                     pz   

0,42 

                  Fz   

0,64 
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Terhelési mód 

(közvetetten terhelt) 

 

My nyomaték eloszlás az 
oldalirányú megtámasztások között 

Oldalirányú megtámasztás jellege  
(x-y síkban) 

  

   

M                                   M               
  

1,0 

   

M                               ½ M               
  

0,76 

   

M                               M=0                                               
  

0,53 

   

M                               ½ M               
  

0,37 

   

M                                   M               
  

0,36 

 

 

 
 

Terhelési mód (konzol) 
(közvetlenül terhelt) 

 

 
My nyomaték eloszlás  

Oldalirányú megtámasztás jellege  
(x-y síkban) 

  

            pz   

0,5 

    

                 Fz 
  

0,8 

 

Méretezési elemek 
összeállítása 

Mivel a szerkezetanalízis végeselemeken hajtódik végre, míg a tervezés / méretezés az ún. méretezési elemeken, 

ezért szükség van a végeselemek méretezési elemekbe való besorolására, csoportosítására. Egy méretezési elem 

tetszőleges számú végeselemet tartalmazhat. Az egyes méretezési elemekhez tartozó végeselemeknek ki kell 

elégíteniük néhány feltételt: azonos anyaggal, keresztmetszettel, és lokális rendszerrel kell rendelkezniük, és egy 

egyenesen vagy íven kell legyenek. Ezen feltételek fennállását a program ellenőrzi.  

Ezen túlmenően, a tervezési elemek végpontjainak a meghatározásához, a felhasználó két kritérium közt 

választhat: 

 

 A méretezési elem egy csomópontjába becsatlakozó egyéb 

vonalelemek, felületelemek, illetve támaszelemek el-

választják a szomszédos méretezési elemeket egymástól. 

 
 Az összefüggően kijelölt rúdelemek egy méretezési ele-

met alkotnak, függetlenül a méretezési elem csomó-

pontjaiba bekapcsolódó egyéb elemektől. 
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Lekérdezés Valamely szerkezeti elemre kattintva egy lekérdező ablak jelenik meg, ahol a vizsgálatok eredményeit, illetve a 

maximális kihasználtságot láthatjuk. Az ablakon belül bármely szerkezeti elem bármely keresztmetszetében 

bármely teheresethez vagy kombinációhoz tartozó érték lekérdezhető.  

 

 

 

 

  

  

  

 
  
Részletes 
dokumentáció 

A lekérdező ablakban megjelenített fa szerkezeti elem részletes méretezési dokumentációja a Tervezési számítások 

gombbal hívható meg. Ebben az összes elvégzett szilárdsági és stabilitási számítás megjelenik képletekkel, 

behelyettesített értékekkel és szabványhivatkozásokkal.  

 

A Beállítások gombra kattintva a részletes dokumentációban alkalmazott mértékegységeket és pontosságot lehet 

beállítani. További részletek: 6.6.2 Acélrúd ellenőrzése Eurocode 3 szerint – SD1 modul 

  

6.7.1.1. Faszerkezetek szelvény optimalizálása – TD9 modul 

 

 
Faszerkezetek szelvényoptimalizálásával a fatervező modulban korábban definiált és méretezett szerkezeti ele-

mek az eredetitől eltérő szelvényméretek alkalmazásával gazdaságosabbá tehetőek. A szerkezet súlya ez által 

csökkenthető, vagy jobban kihasznált szerkezeti elemeket találhatunk.  

Az optimalizálás során mindig ugyanarra az igénybevételre vizsgáljuk az elemeket, tehát a szelvényméretek változására 
bekövetkező merevségváltozás hatását nem veszi figyelembe a modul. Határozatlan szerkezetek esetén az optimalizálást 
követően, az igénybevételek újraszámításakor (Statika fül) az igénybevételek jelentős mértékben átrendeződhetnek a 
szerkezeten belül, ilyenkor több lépcsőben elvégzett szelvényoptimalizálással lehet gazdaságosabb szerkezetet találni. 

Az optimalizálás során a fatervező modulban korábban már definiált paraméterekkel dolgozik az optimalizáló, 

mely méretezési elemenként eltérő is lehet. 

 Az optimalizálható szelvénytípusok a következőek: téglalap, lekerekített sarkú téglalap és körszelvények. 

Változó keresztmetszetű elem nem optimalizálható! 

  

Optimalizálási 
csoportok 

Az optimalizálás első lépéseként a korábban definiált fa  méretezési elemek közül optimalizálási csoportokat kell 

definiálni. Egy csoportba csak azonos szelvényű elemek kerülhetnek, illetve egy csoporton belül minden elem az 
optimalizálás eredményeképpen azonos szelvényt kap.  

A csoportokat felsoroló listában (az Optimalizálási csoportok fül bal oldalán) az adott csoport neve mellett a 

csoportban lévő elemek eredeti szelvényének neve olvasható, emellett pedig a csoportban található szelvények 

darabszáma. Az egyes csoportokra kattintva külön-külön megadhatóak az optimalizálási paraméterek (az 

Optimalizálási csoportok fül jobb oldalán), melyeket a továbbiakban részletezünk.  
 

dokumentáció-
szerkesztő 

ábra felvétele a 
képtárba 

másolás 
tehereset / -kombináció mentés rajztárba 

nyomtatás 
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Optimalizálás célja Az optimalizálás célja lehet: a legkisebb súly, a legkisebb magasság, a legkisebb szélesség. 

Ez a beállítás az optimalizálás célfüggvényét adja, vagyis olyan szelvényméretet keres az eljárás, ami 

acéltervezési szempontból megfelelő (pl. a kihasználtsága kisebb, mint 1.0; lásd alább a Maximális kihasználtságnál) 

és az itt beállított szempontnak leginkább megfelel. Az így meghatározott szelvényt nevezzük optimalizálisnak. 

Ezt az optimalizálási célt csoportonként külön-külön éri el a program, így tehát ha legkisebb súlyra 

optimalizálunk, akkor a csoportok súlyát külön-külön minimálja a program, ami nem feltétlen jelenti a teljes 
szerkezetre elérhető legkisebb súlyt. 

Ugyanitt állítható a Maximális kihasználtság érték, mellyel a méretezett elemek megfelelőségét korlátozhatjuk. 

Ennek akkor van fontos szerepe, ha pl. egy határozatlan szerkezet esetén előre tudjuk, hogy a szelvények 

megváltoztatásával az igénybevételek jelentősen módosulhatnak.   

Optimalizálási 
vizsgálatok 

Lehetőség van bizonyos faervezési vizsgálatok figyelmen kívül hagyására az optimalizálás során.  

A szelvényméretek ellenőrzésekor a szilárdsági vizsgálatokat minden esetben elvégzi a program, a kihajlás, 
kifordulás és ezekhez tartozó interakciós formulák azonban kikapcsolhatóak. 

  

Szelvényválaszték A lehetséges szelvényektől függően két különböző eljárás alkalmazható: 

(1) Szelvénytári szelvényekből 

(2) Paraméteres szelvényekből 
  

Optimalizálás 
szelvénytári 
szelvényekből 
 

A program egy előre definiált, diszkrét szelvényválasztékból keresi meg az optimalizális szelvényt. A szelvény-

választékot a modellben korábban definiált szelvények közül illetve a szelvénytárból válogathatjuk ki. Csak az 

eredeti szelvénytípussal azonos típusú szelvényeket választhatunk.   

A szelvényválasztékból csak azokkal a szelvényekkel dolgozik a program, mely a Korlátozások résznél beállított 

minimális és maximális méretek közé esik (többi szelvény szürkítve jelenik meg).  

 

 

Ha egy csoporton belül több szerkezeti elem is van, akkor minden elemet minden pontjában végigellenőriz a 

program. 

  
Paraméteres 
optimalizálás 

 

A lehetséges szelvényméretek a kötött szelvényméretektől eltérően paraméteres szelvényekkel is definiálhatóak.  

A szakirodalomban számos optimumkereső eljárás ismert, melyeket sikerrel alkalmaznak tartószerkezeti 

problémák megoldására is. A probléma erősen nemlineáris volta és a számos lokális optimum miatt pusztán 

matematikai megközelítéssel nem vagy csak igen nehezen lehet globális optimumot találni. Különösen igaz ez 

akkor, ha a felhasználó nem csak szilárdsági vizsgálatok alapján optimalizál, hanem stabilitási peremfeltételek is 

felmerülnek. 

A számítás során egy sztochasztikus kereső módszer, az úgynevezett Particle Swarm Optimization (PSO) egyik 

fajtáját használjuk. Ez egy evolúciós algoritmus, melyet az 1990-es években fejlesztettek ki. A PSO eljárás 

alapvetően egy előre meghatározott N iterációig fut, s közben a véletlenszerűségnek köszönhetően túllép a lokális 

optimumokon. A programban implementált vállfaja ezt az N számot a feladat jellegéhez, méretéhez adaptálja, 

egyensúlyozva a rövid futási idő és a keresési tér alapos bejárása között.  

Ezen túlmenően, ha az algoritmus úgy látja, hogy a lehetséges megoldások már nem, vagy csak igen kis 

mértékben változnak az idő előrehaladtával, arra következtet, hogy globális optimumba vagy annak közelébe 

érkezett, így megszakítja a futást, s az addig elért legjobb eredménnyel tér vissza. 

A keresési intervallumok módosításával a program beépített algoritmusa kiszámolja, hogy várhatóan mennyi 

iterációs ciklusra lesz szükség a számítása lefutásához, és hogy milyen kereső algoritmust fog használni. A 
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kiválasztott keresési algoritmus lehet 

(3) egyszerű lineáris keresés 

(4) PSO optimalizálás 

Az, hogy melyiket választja ki, az alábbi paraméterektől függ: 

(7) keresési tér mérete 

(8) beállított lépésközök 

(9) rögzített paraméterek száma 

(10) optimalizálás célja 

(11) egy vagy több magon történik-e a számítás 

(12) az optimalizálási csoport minden tagját figyelembe vesszük-e,  

vagy csak a leginkább kihasználtakat 
  

 Amennyiben a program PSO optimalizálás szerint fog 

számolni, a felhasználó módosíthatja az így kapott 

eredményt, a Magam adom meg gombra klikkelve. 

Egyébként erre nincs lehetőség. 
 

 A figyelembe vett rudak számának csökkentésével gyorsítható a számítás, viszont a pontosság csökken. A  

csökkentés leginkább nagy létszámú optimalizálás csoportok esetén hatásos, ahol eltérőek az egyes rudak 

kihasználtságai, és a kihasználtsági érték olyan vizsgálatból származik, amelyet az optimalizálás során is 

figyelembe veszünk. 

A módszer képes kihasználni a processzor összes magját. Ilyenkor az egyes szálak egymással párhuzamosan 

végeznek keresést ugyanazon a keresési téren, s minden iterációs ciklus után információt cserélnek. Ezzel a 

módszerrel a keresési tér alapos bejárása, valamint a lehető leggyorsabb konvergencia is  biztosított. 

Egy jellemző lefutási görbe az alábbi ábrán látható 
  

 

 
 X tengelyen az iterációs ciklusok száma, Y tengelyen a célfüggvény értékei láthatóak 

 Az eljárás hátránya az, ami az előnye is, nevezetesen, hogy sztochasztikus módszer.  

Emiatt több egymás utáni futtatás során nagy valószínűséggel nem pontosan ugyanazt az eredményt szolgáltatja, 

csak nagyon hasonlókat. Ez a tendencia különösen nagy keresési terek esetén érvényesül. Nagyon kicsi keresési 

terek esetén egy szimpla, ún. lineáris keresés (minden lehetőség végigszámítása) történik, hisz ekkor felesleges 
sokkal bonyolultabb eljárást alkalmazni, ekkor az előbb említett hátrány nem jelentkezik. 

  

 A számítás menete a következő: 

Az optimalizálandó szelvény típusának megfelelő topológiájú szelvény megadásához szükséges paraméterekhez a 

felhasználó keresési intervallumokat és lépésközöket adhat meg, vagy bizonyos paramétereket rögzíthet egy 

általa kívánt értéken.  

  
 

 
  

 Az optimalizálás során a program a szabad paraméterek közötti kereséssel olyan szelvényt keres, ami egyrészt a 

felhasználó által megadott kihasználtsági maximumot alulról minél jobban közelíti, másrészt ezen szelvények 

közül legoptimalizálisabb (aszerint, hogy milyen Optimalizálási cél szerint történik a keresés). 

 A keresési tér a túlzóan nagy intervallumok és/vagy túl kis lépésközök megadásával ugrásszerűen nő, ami a 

számítás idejének növekedésével és/vagy a globális optimumhoz történő konvergencia lassulásával jár. Ezért 
célszerű a várható eredményhez közel eső intervallumok beállítása a számítás elején. 

Ha egy optimalizálási csoporton belül több szerkezeti elem található, a kihasználtság az adott szelvényre a 

csoport elemei közül mértékadó kihasználtsága lesz. Ezért nem célszerű nagyon eltérő igénybevételű, hosszúságú 

elemeket ugyanazon optimalizálási csoportba tenni. 

Optimalizálás, A paraméterek beállítása után ezen a fülön lehet az optimalizálást elindítani egy adott teheresetre, teher-
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eredmények  

  

kombinációra vagy burkoló/mértékadó esetekre.  

A táblázatos rész az egyes csoportok kiindulási adatait és az optimalizált eredményeket tartalmazza. A táblázat 

jobb oldalán az optimalizálás elindítása előtt az Opt. oszlopban ki- ill. bekapcsolható, hogy egy adott csoportot 

optimalizáljunk-e.  

 

 

 Amennyiben szelvénytári szelvények alapján optimalizáltunk, az optimalizálás lefutása után, az optimalizális 

megoldáson kívül a szelvényeknél a legördülő menüből kiválasztható minden kiszámolt és megfelelő elem.  

Jobb oldalon a Csere oszlop kipipálása után a Szelvények cseréje gombra kattintva kezdeményezhető a szerkezet 

módosítása. 
  

Megjegyzés A szelvényoptimalizálás a paramétertér vagy szelvényválaszték mérete, teheresetek száma illetve a szerkezet méretétől 
függően esetenként időigényes eljárás. 

6.8. XLAM tartományok ellenőrzése  – XLM modul 

Szabványok Az Eurocode5 jelenleg nem tartalmaz átfogó méretezési eljárást XLAM  (CLT) panelekhez, így a modul 

kialakításához a következő szabványokat, előszabványokat és normatívákat vettük alapul:  
EN 1995-1-1, prEN 1995-1, DIN 1052:2004, DIN 1052:2008, GU 14.1.2008. 

Anyagjellemzők A tartományokhoz a program anyagkönyvtárában található Glulam faáruk szabványos adatai válaszhatók ki (pl. 
GL24h), melyek adatait az EN 1194 tartalmazza. 

Amennyiben a gyártó ettől eltérő anyagjellemzőket határoz meg, akkor az XLAM modellhez rendelt anyag 

adatait a modell anyagtáblázatában lehet módosítani. 

 Szilárdság karakterisztikus értékei Jelölés  

Hajlítás fm,k  

Száliránnyal párhuzamos húzás ft,0,k  

Szálirányra merőleges húzás ft,90,k  

Száliránnyal párhuzamos nyomás fc,0,k  

Szálirányra merőleges nyomás (y)  fc,90,k  

Szálirányra merőleges nyomás (z)  fc,90,k  

Nyírás y tengely irányában fv,k  

Nyírás z tengely irányában fv,k  

 Gördülő nyírás fr,k*  

 *értéke szilárdsági osztálytól függetlenül 1.0 N/mm2   
  

 Merevségi értékek Jelölés  

Száliránnyal párhuzamos rugalmassági modulus átlagértéke E0,mean  

Szálirányra merőleges rugalmassági modulus átlagértéke E90,mean  

Száliránnyal párhuzamos rugalmassági modulus 5%-os 

küszöbértéke 
E0,05  

Nyírási modulus átlagértéke Gmean  

 Gördülő nyírási modulus átlagértéke GR,mean*  

 *szilárdsági osztálytól függetlenül GR,mean / Gmean  = 0,1  
  

 Sűrűség Jelölés  

Sűrűség karakterisztikus értéke ρk  

Sűrűség átlagértéke ρmean  
  

 Parciális tényező Jelölés  

Az anyag biztonsági tényezője γM  
 

Felhasználási  
osztályok 

Lásd... 6.7 Fa rúdelemek ellenőrzése Eurocode 5 szerint – TD1 modul 
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Teher-időtartam 

osztályok 
 

Lásd... 6.7 Fa rúdelemek ellenőrzése Eurocode 5 szerint – TD1 modul 

 

Feszültség 
karakterisztikus értékei 

A feszültség komponensek külön-külön kerülnek meghatározásra hajlításból, normálerőből illetve nyírásból. 

 

  
𝜎𝑚𝑥,𝑓 – hajlítónyomatékból keletkező x-irányú normálfeszültség szélsőértéke a lemez felső oldalán  

(a tartomány lokális z tengelyének pozitív irányába eső oldal). 

𝜎𝑚𝑥,𝑎 – hajlítónyomatékból keletkező x-irányú normálfeszültség szélsőértéke a lemez alsó oldalán (a tartomány 

lokális z tengelyének negatív irányába eső oldal). 

𝜎𝑚𝑦,𝑓 – hajlítónyomatékból keletkező y-irányú normálfeszültség szélsőértéke a lemez felső oldalán (a tartomány 

lokális z tengelyének pozitív irányába eső oldal). 

𝜎𝑚𝑦,𝑎 – hajlítónyomatékból keletkező y-irányú normálfeszültség szélsőértéke a lemez alsó oldalán (a tartomány 

lokális z tengelyének negatív irányába eső oldal). 

𝜎𝑛𝑥 – normálerőből keletkező x-irányú normálfeszültség szélsőértéke (a felső réteg szálirányától függően a páros 

vagy páratlan számú rétegekben). 

𝜎𝑛𝑦 – normálerőből keletkező y-irányú normálfeszültség szélsőértéke (a felső réteg szálirányától függően a páros 

vagy páratlan számú rétegekben). 

𝜏𝑥𝑧,𝑚𝑎𝑥 – az x-normálisú oldallapon működő nyíróerőből keletkező nyírófeszültség szélsőértéke. 

𝜏𝑦𝑧,𝑚𝑎𝑥 – az y-normálisú oldallapon működő nyíróerőből keletkező nyírófeszültség szélsőértéke. 

𝜏𝑟𝑥,𝑚𝑎𝑥 – az x-normálisú oldallapon működő nyíróerőből keletkező gördülő nyírófeszültség szélsőértéke. 

𝜏𝑟𝑦,𝑚𝑎𝑥 – az y-normálisú oldallapon működő nyíróerőből keletkező gördülő nyírófeszültség szélsőértéke. 

 
 - Feszültségek, ha a legfelső réteg száliránya a lokális x tengely irányával megegyező:  

 

 

Szilárdság tervezési 
értékei 

 

A szilárdság tervezési értékét az anyag szilárdsági karakterisztikus értékéből az alábbi formulákkal határozzuk 

meg: 

𝑓𝑐0𝑑 , 𝑓𝑐90𝑑 , 𝑓𝑣𝑑 , 𝑓𝑟𝑑:  𝑓𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑𝑓𝑘 𝛾𝑀⁄   

𝑓𝑚𝑑 , 𝑓𝑡0𝑑 , 𝑓𝑡90𝑑:         𝑓𝑑 = 𝑘𝑠𝑦𝑠𝑘𝑚𝑜𝑑𝑓𝑘/𝛾𝑀  

ahol 

𝑘𝑚𝑜𝑑 a szilárdsági ellenállást csökkentő tényező  (EN 1995-1-1, 3.1.3) 

𝑘𝑠𝑦𝑠    a szilárdsági ellenállást növelő tényező  

𝑓𝑘   a szilárdság karakterisztikus értéke 

𝛾𝑀   az anyag biztonsági tényezője  (EN 1995-1-1, 2.3 Táblázat) 
ksys tényező 𝑘𝑠𝑦𝑠 = min {1 + 0.025 ⋅ 𝑛; 1.2}   (ahol 𝑛 a rétegek számát jelöli, és 𝑛 > 1) 
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Kölcsönhatási 
vizsgálatok 

Normálerő-Hajlítás [N-M]                                                    
Nyírás /x [Vxz] 
Nyírás /y [Vyz]                                  
Gördülő nyírás /x [Vxz] 
Gördülő nyírás /y [Vyz] 

 
Normálerő-Hajlítás A tervezési normálerő mint igénybevétel lehet húzás vagy nyomás.  

Húzás és nyomaték 

𝜎𝑡𝑥,𝑚𝑎𝑥,𝑑
𝑓𝑡,𝑑

+
𝜎𝑚𝑥,𝑚𝑎𝑥,𝑑
𝑓𝑚,𝑑

≤ 1;  
𝜎𝑡𝑦,𝑚𝑎𝑥,𝑑

𝑓𝑡,𝑑
+
𝜎𝑚𝑦,𝑚𝑎𝑥,𝑑

𝑓𝑚,𝑑
≤ 1 

Nyomás és nyomaték  
𝜎𝑐𝑥,𝑚𝑎𝑥,𝑑
𝑓𝑡,𝑑

+
𝜎𝑚𝑥,𝑚𝑎𝑥,𝑑
𝑓𝑚,𝑑

≤ 1;  
𝜎𝑐𝑦,𝑚𝑎𝑥,𝑑

𝑓𝑡,𝑑
+
𝜎𝑚𝑦,𝑚𝑎𝑥,𝑑

𝑓𝑚,𝑑
≤ 1 

Nyírás Nyírás x és y irányban 
𝜏𝑥𝑧,𝑚𝑎𝑥,𝑑
𝑓𝑣,𝑑

≤ 1;  
𝜏𝑦𝑧,𝑚𝑎𝑥,𝑑

𝑓𝑣,𝑑
≤ 1 

Gördülő nyírás Gördülő nyírás x és y irányban 
𝜏𝑟𝑥,𝑚𝑎𝑥,𝑑
𝑓𝑟,𝑑

≤ 1;  
𝜏𝑟𝑦,𝑚𝑎𝑥,𝑑

𝑓𝑟,𝑑
≤ 1 

 

7. Az AxisVM programozása – COM modul 

AxisVM  
COM szerver 

Az AxisVM sok más Windows-alkalmazáshoz hasonlóan támogatja a Microsoft COM-technológia alkalmazását. 

Ez lehetővé teszi, hogy COM szervert tartalmazó programok más programok számára szabványos módon 

hozzáférhetővé tegyenek különböző belső objektumokat. A külső alkalmazások így hozzáférnek az egyes 

osztályok tulajdonságaihoz, eljárásaihoz és függvényeihez. Az AxisVM COM szerver használatával elindíthatják 

az AxisVM-et, modelleket építhetnek fel benne, ezekre számításokat futtathatnak és lekérdezhetik az 

eredményeket. Jellegzetes alkalmazások:  

 parametrikus modellek felépítése és számítása 

 iteratív tervezési módszerek  

 speciális méretezési modulok kifejlesztése 

 

Az AxisVM telepítési könyvtarának Plugins alkönyvtárában elhelyezett, az AxisVM COM-szervert használó 

DLL fájlokat a program automatikusan felveszi a Kiegészítők menüpont alá. Ha a Plugins alkönyvtárban további 

könyvtárstruktúrát alakítunk ki, a Kiegészítők menü struktúrája ezt is követni fogja. A COM-programozáshoz 

szükséges részletes dokumentáció illetve a Delphi, Visual C++ és Visual Basic példaprogramok letölthetőek az 

AxisVM weboldaláról (www.axisvm.hu/Letöltések/ AxisVM API). 

 

8. AxisVM Viewer és Viewer Expert 

AxisVM Viewer 
 

 
   

 Az AxisVM Viewer a program olyan, ingyenesen letölthető változata, mellyel a modellek megtekinthetők, de 
módosításukra, a képek, táblázatok és a dokumentáció kinyomtatásra nincs lehetőség. 

Ezzel lehetővé válik a modellek részletes bemutatása olyan környezetben is, ahol AxisVM nincs telepítve. 
   

 Ha nem akarjuk, hogy az általunk készített modellt mások saját munkájukban felhasználják, de mégis szeretnénk 

hozzájuk eljuttatni, a Fájl/Export funkció segítségével mentsük le a modellt speciális AxisVM Viewer (*.AXV) 

formátumban. Az AXV fájlokat csak a Viewer változat tudja beolvasni, a piaci változat nem, így biztosak 
lehetünk benne, hogy a modellt nem használják fel. 

   

AxisVM Viewer Expert Az AxisVM piaci változatával rendelkezők megvásárolhatják a Viewer Expert változatot, melyből kinyomtat-

hatóak képek, táblázatok, dokumentációk, ideiglenesen új kóták és szövegdobozok helyezhetők a rajzra. A 
változtatások mentésére itt sincs lehetőség. 

http://axisvm.hu/axisvm_products_programming.html
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9. Adatbeviteli sémák 

  

9.1. Rácsrúdmodell-adatbevitel elvi sémája 

Geometria  

1.) Geometriai hálózat generálása (pl. X-Z síkban) 

 X-Z oldalnézeti sík beállítása 

 
 

  

 Folytonos vonalhálózat kialakítása 

(felhasználható szerkesztési funkciók: poligon vagy csomópont és vonal) 

 

 

   
Poligon 

 

 

 

Elemek  

1.) Rácsrúd végeselemek definiálása  
 

 

 
   Rácsrúd 

 

 
Jelölje ki csoportonként az azonos anyagú és keresztmetszetű elemeket! 

  

2.) Anyagjellemzők betöltése anyagtárból 

  

 
      Adatbázis (Acél 37C) 

  

3.) Szelvények választása a szelvénytárból 
 

 

 
      Adatbázis (76x7.0) 

 

 

4.) Pontszerű támaszok definiálása 
     

 
   

Csomóponti 
támasz 

  

 
       Globális  

   

         Referencia irányú  

  

 

 
  

 Jelölje ki csoportonként az azonos megtámasztással rendelkező csomópontokat! 
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5.) Csomóponti szabadságfokok beállítása 

 
   Cspt. szab. fok 

 

  

 Jelölje ki az összes cspt.-ot, és keresse ki a listából a rácsos tartó ‘X-Z síkban’ beállítást, majd rendelje hozzá a 

csomópontokhoz (rácsrudakban csak az X, Z irányú elmozdulás komponensekből keletkeznek igénybevételek)! 

Terhek  

1.) Tehereset beállítása, teherkombinációk előírása 

 
     

Tehereset 
       és 
teher csoport 

 

    

          
Kombináció  

   

2.) Csomóponti, önsúly, hőmérsékleti, hosszváltozás, előfeszítési teher megadása 
 

 
          

Csomóponti 
 

    

 
           

Rácsrúd 
 

   

          
Rácsrúd 

 

   

          
Rácsrúd 

 

   

          
Rácsrúd 

 

3.) Jelölje ki az azonos terhelésű rácsrúdelemeket! 
 

 

 
  

 Statika Számítás indítása 
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9.2. Rúdmodell-adatbevitelének elvi sémája 

Geometria  

1.) Geometriai hálózat generálása (pl. X-Z síkban) 

 X-Z oldalnézeti sík beállítása 

 
 

  

 Folytonos vonalhálózat kialakítása 

(felhasználható szerkesztési funkciók: poligon vagy csomópont és vonal) 
 

 

   
Poligon 

 

 

Elemek  

1.) Rúd végeselemek definiálása  

 
   

Rúd 
 

 Jelölje ki csoportonként az azonos anyagú vastagságú és referenciájú elemeket!  

  

2.) Anyagjellemzők megadása (pl. választás az anyagbázisból) 
  

 
     Adatbázis (Acél 37C) 

  

3.) Szelvények megadása választása a szelvénytárból 
 

 
     Adatbázis (I 240) 

4.) Pontszerű támaszok definiálása 
    

 
   

Csomóponti 
támasz 

 

 
 Globális  

   

         Rúdhoz relatív  
  

   Lokális  
  

 

 
  

 Jelölje ki az azonos megtámasztással rendelkező csomópontokat! 

5.) Csomóponti szabadságfokok beállítása 

 
   

Cspt. szab. fok 
 

  

 Jelölje ki az összes cspt.-ot, és keresse ki a listából a ‘keret X-Z síkban’ beállítást, majd rendelje hozzá a 

csomópontokhoz (X,Z irányú eltolódás és Y tengely körüli elfordulás megengedett)! 

(rudakban csak az X, Z elmozdulás komponensekből keletkeznek igénybevételek) 
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Terhek  

1.) Tehereset beállítása, teherkombinációk előírása 

 
        

Tehereset 
      és 
tehercsoport 

 

    

            
Kombináció 

 

   

2.) Csomóponti, koncentrált, megoszló, önsúly, hőmérsékleti, hosszváltozási, feszítőerő-teher megadása 
 

 
              

Csomóponti  

    

 
             

Rúd  

    

 
            Rúd 

 

    

 
              

Rúd  

   

             
Rúd 

 

   

             
Rúd 

 

   

             
Rúd 

 

  

3.) Jelölje ki az azonos terhelésű rúdelemeket! 

 

 

 
  

 Statika Számítás indítása 
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9.3. Lemezmodell-adatbevitelének elvi sémája 

Geometria  

1.) Geometriai hálózat generálása (pl. X-Y síkban) 

 X-Y felülnézeti sík beállítása 

 
 

 

  

 Lemez kontúrjának kialakítása 

(bármely geometriai szerkesztési funkció felhasználható)  

 

 
            

Téglalap 

 

 

Elemek  

1.) Tartomány definiálása  

 
        Lemez         Anyag    Vastagság 

  

 
2.) Élmenti vagy pontszerű támaszok definiálása 

 

  

        Pontszerű 
támasz 

 

        
Élmenti 
támasz 

 

 
             Élhez relatív  

     

               Globális  

3.) Jelölje ki a tartomány peremét! 

Élhez relatív megtámasztás esetén az adott élt relatív x-nek , a rá merőlegest y-nak, a lemezre merőleges irányt 

z-nek tekintjük 
  

Terhek  

1.) Tehereset beállítása, teherkombinációk előírása 

 

 
     

Tehereset 
      és 
tehercsoport 

 

    

           
Kombináció  
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2.) Megoszló, élmenti, csomóponti, önsúly vagy hőmérsékleti teher megadása 

 

           
Csomóponti 

 

  

 
 

 

           
Lemez 

 

  

 
 

 

          
Lemez 

 

  

 
 

 

           
Lemez 

 

   

           
Lemez 

 

   

 Jelölje ki a tartományt! 

a terhelés iránya a lemez felületére merőleges, előjelét a lemezelemekhez tartozó lokális z irány határozza meg.  

 (pl. pz=-10.00 kN/m2) 

 

 
Elemek  

1.) Hálózatgenerálás 

 
 

-jelölje ki a tartományt 

-adja meg az átlagos végeselemhosszat (pl.:0,5 m) 

 

 
2.) Csomóponti szabadságfokok beállítása 

 

 
          

Cspt. szab. fok 
 

  

 Jelölje ki az összes cspt.-ot, és keresse ki a táblázatból a ‘lemez X-Y síkban’ beállítást, majd rendelje hozzá a 

cspt.-okhoz (Z irányú eltolódás és X,Y tengely körüli elfordulás megengedett)! 

(a lemezben csak ezen elmozdulás komponensekből keletkeznek  igénybevételek) 

  

Statika Számítás indítása 
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9.4. Tárcsamodell-adatbevitelének elvi sémája 

Geometria  

1.) Geometriai hálózat generálása (pl. X-Z síkban) 

 X-Z elölnézeti sík beállítása 

 
 

  

 Folytonos vonalhálózat kialakítása 

(felhasználható szerkesztési funkciók: poligon vagy csomópont és vonal) 

 

 
     Négyszögfelosztás 

 

 

 A felületeket a program automatikusan generálja.  

(a felületeket a középpontjukba rajzolt fehér pont jelöli) 

Elemek  

1.) Tárcsa végeselemek definiálása  

 
   

Kijelölés 
 

   Tárcsa 

 Jelölje ki csoportonként az azonos anyagú, vastagságú és referencia- vektorú elemeket! 
  

2.) Anyagjellemzők megadása (pl. választás az anyagbázisból) 

  

 
   Betöltés (Beton C20) 

  

3.) Vastagság megadása, pl: 20 cm 
 

 

4.) A  program automatikusan generálja a referenciákat  

 

 
  

 A lokális x-y irányokban kapjuk vissza az nx, ny, nxy  igénybevételeket. 

 

 
  

5.) Élmenti vagy pontszerű támaszok definiálása 

 
         

Pontszerű támasz 
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Élmenti támasz 
 

 
 

Élhez relatív  

     

   Globális  

 Jelölje ki  az azonos élmenti megtámasztással rendelkező elemek peremét! 

 Élhez relatív megtámasztás esetén az adott élt relatív x-nek , a rá merőleges irányt y-nak, a felületre merőlegest 

relatív z-nek tekintjük 

6.) Csomóponti szabadságfokok beállítása 
 

 
       Csomóponti szabadság fok 

 

  

 Jelölje ki az összes cspt.-ot, és a táblázatból keresse ki a ‘tárcsa X-Z síkban’ beállítást, és rendelje hozzá a cspt.-

okhoz!  

(X és Z irányú eltolódás megengedett) 

(tárcsában ezen elmozduláskomponensekből keletkeznek igénybevételek) 
 

Terhek  

1.) Tehereset beállítása, teherkombinációk előírása 

 
   

Tehereset és tehercsoport 
 

    

         
Kombináció  

   

2.) Megoszló teher megadása 

 
         

Csomóponti 
 

    

 
         

Tárcsa  

   

       
Tárcsa 

 

   

         
Tárcsa 

 

   

         
Tárcsa 

 

3.) Jelölje ki az azonos terhelésű tárcsaelemeket! 

A terhelés iránya a tárcsa lokális koordináta-rendszerében van értelmezve, előjelét a tengelyek pozitív irányai 

határozzák meg.  

                      (pl. py  = -10.00 kN/m2) 
  

 Statika Számítás indítása 
  

 

 

 

 



Felhasználói kézikönyv  v13r3 8. kiadás 443   

 

9.5. Földrengésvizsgálat adatbevitelének elvi sémája 

 

Geometria 

 

 Adatbevitel azonos a 9.1 – 9.4 pontokban leírtakkal. (Lásd... 9.1 fejezettől) 

  
Elemek  

 Adatbevitel azonos a 9.1 – 9.4 pontokban leírtakkal. (Lásd... 9.1 fejezettől) 

  
Terhek/1.  

1.) Tehereset beállítása 
  

 

           
Tehereset 

 

  

2.) Adja meg az összes olyan gravitációs terhet, amelyet tömegként figyelembe akar venni a rezgésszámításnál és a 
földrengésvizsgálatnál 

  
Számítás/1.  

 

 

1.) Rezgésszámítás  

(síkbeli vizsgálatnál általában 3 rezgésalakot, térbeli vizsgálatnál általában 9 rezgésalakot számítunk ki a 

földrengésvizsgálathoz) 
  

 Állítsa be egyidejű teheresetnek a TERHEK/1 részben definiált teheresetet (az itt beállított tehereset terheit 

tömegekké konvertálja a program)! 
  

 

 
 
Terhek/2.  

1.) Földrengés tehereset beállítása 
  

 

          
Tehereset 

 

 Adjon meg egy földrengés típusú teheresetet! 

  

2.) Földrengésteher paramétereinek megadása 

 
                 

Földrengés 
 

  

 Adja meg a paramétereket! 
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Ez az oldal szándékosan üres. 
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10. Mintapéldák 

  

10.1. Síkbeli acél keretszerkezet statika/I-rendű vizsgálata 

Adatok AK-ST-I.axs 

 

 Geometria: 

 

 
 

 

 

anyag: Acél 

szelvény: I 240 

 Terhek: 

 

 
 

Eredmények AK-ST-I.axe 

 

 Komponens  Analitikus AxisVM 

 1. te. eX
C( )  [mm] 17.51 17.51 

  M y
A( ) [kNm] -20.52 -20.52 

 2. te. eX
C( )  [mm] 7.91 7.91 

  M y
A( ) [kNm] 63.09 63.09 
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10.2. Síkbeli acél keretszerkezet statika/II-rendű vizsgálata 

 
Adatok AK-ST-II.axs 

 

 Geometria: 

 

 
 

 

 

anyag: Acél 

szelvény: I 240 

 Terhek: 

 

 
 

Eredmények AK-ST-II.axe 
    

 
Komponens 

Stabilitási 
függvényekkel 

AxisVM 

 1. te. eX
C( )  [mm] 20.72 20.47 

  M y
A( ) [kNm] -23.47 -23.41 

 2. te. eX
C( )  [mm] 9.26 10.22 

  M y
A( ) [kNm] 66.13 65.33 

 
Ellenőrzés II-rendű vizsgálat esetén az egyensúlyt a hajlításból származó elmozdulások figyelembevételével kell 

megállapítani. 
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10.3. Síkbeli acél keretszerkezet kihajlásvizsgálata 

Adatok AK-KI.axs 

 

 Geometria és terhek: 

 

 
 

 

 

anyag: Acél 

szelvény: I 240 

Eredmények AK-KI.axe 
 

Kihajlási alak: 
 

 

 

 

 

 kritikus teher 
paraméter 

Cosmos/M AxisVM 

 nkr 6.632 6.633 
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10.4. Síkbeli acél keretszerkezet rezgés/I-rendű vizsgálata 

Adatok AK-RZ-I.axs 

 

 Geometria: 

 

 
 

 

 

anyag:     Acél 

szelvény: I 240 

Eredmények AK-RZ-I.axe 

 

 

  frekvencia [Hz] 

 rezgésalak Cosmos/M
 AxisVM 

 1 6.957 6.957 

 2 27.353 27.353 

 3 44.692 44.692 

 4 48.094 48.094 

 5 95.714 95.714 

 6 118.544 118.544 
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10.5. Síkbeli acél keretszerkezet rezgés/II-rendű vizsgálata 

Adatok AK-RZ-II.axs 

 

 Geometria és terhek: 

 

 
 

 

 

anyag:     Acél 

szelvény: I 240 

Eredmények AK-RZ-II.axe 

 

  frekvencia [Hz] 

 rezgésalak Cosmos/M
 AxisVM 

 1 0.514 0.514 

 2 11.427 11.426 

 3 12.767 12.766 

 4 17.146 17.145 

 5 27.111 27.109 

 6 39.458 39.456 
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10.6. Vasbeton tárcsa statika/I-rendű vizsgálata 

 
Adatok VT1-ST-I.AXS 

 

 

 

E=880 kN/cm2 

=0 

v=0.10 m 

p=100 kN/m 

hálózatfelosztás=4x16 

 

  
Eredmények VT1-ST-I.AXE 

 

 
Komponens 

Rúdelmélet szerint 
(nyírási alakváltozások 
figyelembevételével) 

AxisVM 
 

 ez
B( )  [mm] 15.09 15.09  

 N x
A( )  [kN/m] 1800.00 1799.86  
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10.7. Csuklós megtámasztású vasbeton lemez statika/I-rendű vizsgálata 

 
Adatok VL1-ST-I. AXS 

 

 

 
 

E=880 kN/cm2 

=0 

v=0.15 m 

p=50 kN/m2 

hálózatfelosztás=8x8 

 

Eredmények  

 
Komponens 

Analitikus 
(nyírási alakváltozások 

figyelembevétele nélkül) 
AxisVM 

 

 ez
A( )  [mm] 51.46 51.46  

 mx
A( )  [kNm/m] 46.11 46.31  

 
 

Konvergencia-vizsgálat 

 
 ahol a hálózati felosztások: 
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10.8. Befogott megtámasztású vasbeton lemez statika/I-rendű vizsgálata 

 
Adatok VL2-ST-I. AXS 

 

 
 

E=880 kN/cm2 

=0 

v=0.15 m 

p=50 kN/m2 

hálózatfelosztás=16x16 

 

Eredmények VL2-ST-I.AXE 
     

 
Komponens 

Analitikus 
(nyírási alakváltozások 

figyelembevétele nélkül) 
AxisVM 

 

 ez
A( )  [mm] 16.00 16.18  

 mx
A( )  [kNm/m] 22.01 22.15  

 mx
B( )  [kNm/m] 64.43 63.25  

 qx
B( )  [kN/m] 111.61 109.35  

 
 

Konvergencia-vizsgálat 

 
 ahol a hálózati felosztások: 
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