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Az AxisVM X6 R2 kiadás újdonságai 

Á L T A L Á N O S  M Ű K Ö D É S  

• Kurzor által érzékelt elemek szabályozása  

A gyorskapcsolók eszköztár új elemeként az Azonosítás funkcióval szabályozhatóvá válik, hogy a kurzort az 

objektumok fölött -végzett művelettől függetlenül- mozgatva mely elemeket azonosítson, vagy hagyjon 

figyelmen kívül.  

 

A kurzor ikonok három kattintással vezérelhető állással: 

 
 

Állandóan kikapcsolt azonosítás 

 
 

Állandóan bekapcsolt azonosítás 

 
 

Alapértelmezett (a funckiótól függő) azonosítás 

 

Az E betűre kattintva exkluzív azonosítást állíthatunk be, ekkor a program kizárólag a kattintással 

kiválasztott sárga hátterű kurzoralakot fogja azonosítani. 

 

• Élmenti csuklók feliratozása 
A megjelenítési lehetőségek közé bekerült az élmenti csuklók merevségének feliratozása, mellyel a 

merevségi értékek a modellen elhelyezett élmenti csuklók szimbólumával együtt megjeleníthetőek. 
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• Kijelölt elemek elrejtése 
A gyorskapcsoló funkciósor új eleme a Kijelölt elemek elrejtése, mellyel a részletmodell létrehozása nélkül, 

a kijelölt elemek ideiglenesen elrejthetőek a modelltérből. Működése a Kijelölt elemek megjelenítése 

funkcióhoz hasonló, és a modell építés, módosítás, eredmény kiértékelés illetve dokumentáció készítés 

folyamatában nyújt segítséget. 

 

 

• Python csomag AxisVM-hez 
A COM szerver lehetőségeinek kibővítése Python interfésszel hozzáférést biztosít a jelenleg több mint 7 

milliós felhasználói bázissal rendelkező python csomagokhoz. 

A COM szerver hídként szolgál a Python extension és az AxisVM között, így a modell- és 

eredményinformációk Python oldalra történő továbbításával azok szabadon felhasználhatók és 

értelmezhetők, illetve a Python Extension-ből származó utasításkészleteket az AxisVM által kezelhetővé 

teszi. 

K A P C S O L A T  M Á S  P R O G R A M O K K A L  

• Új AxisVM komponensek Rhino/Grasshopperhez 

A Grasshopper-AxisVM kapcsolat a Rhinoceros 3D CAD alkalmazásban futó vizuális programozási nyelven 

és környezeten keresztül biztosítja a legkorszerűbb paraméteres modellezési eljárást, és annak előnyeit. Az 

adatátvitel a COM szerveren keresztül történik, ami már lefedi a teljes anyag és keresztmetszet könyvtárat, 

az összes elemtípust (csomópont, vonalelem, tartományok, külpontosságok kapcsolati elemek …) és a 

legtöbb terhet és teherobjektumot (koncentrált, vonalmenti és felületi terhek, teherpanel, teheresetek, 

tehercsoportok, teherkombinációk …) 

 
 

• SAF 2.0 adatformátum támogatása import és export oldalon (SAF modul) 

Az SAF (Structural Analysis Format) formátumon alapuló adatcsere legújabb verziójának támogatása 

modellek importálásához és exportálásához. 
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E L E M E K  

•  Keresztmetszetek közvetlen szerkesztése 

Gyorselérés biztosítása a parametrikus keresztmetszet szerkesztőhöz a vonalelemek definiálása dialóg 

elhagyása nélkül. 

 

• Kiékelt és duplán kiékelt szakaszok egyszerűbb létrehozása 
I alapszelvény esetén, a parametrikus keresztmetszet szerkesztő gyorselérési funkció felkínálja a kiékelt, 

illetve duplán kiékelt I szelvénnyé alakítás lehetőségét is. A szelvényszerkesztő további új funkciókkal 

egészült ki, a kiékelt gerendaszakasz végkeresztmetszetének paramétereit a Keresztmetszet lezárása 

gombra kattintva a program automatikusan számolja. Létrehozás és módosítás esetén az alap és kiékelő 

szelvények szelvénytárból is választhatóak. 
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• Eltérő külső és belső hengerlési sugár beállítása zártszelvényekhez 
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• Elem külpontosságok lehetőségeinek kibővítése 
A külpontosságok beállításának lehetősége már minden elemre, köztük a rácsrudakra is kiterjed. Az elemek 

külpontossága a számításokban automatikusan figyelembe vételre kerül, de új opcióként választható, hogy 

a külpontosságok csak mint látványelem jelenjenek meg a modellen. 

 

 

 

• Külpontosan kapcsolódó vonalelemek közötti kapcsolati elemek automatikus 

létrehozása 

Kapcsolati elemek automatikus létrehozása a külpontos elemek között, szabadon beállított elfordulás és 

eltolódás szabadságfokoknak, illetve kapcsolódási pont pozíciónak megfelelően. Az elemek közé generált 

kapcsolati elemek adaptív módon alkalmazkodnak a kapcsolódó elemek geometriai és keresztmetszeti 

változásaihoz. 
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• Kiékelt keretsarok külpontos illesztése 

A kiékelt gerendaszakaszok könnyebb és gyorsabb pozícionálásának érdekében új opcióként lehetőség van 

a kiékelt szelvények külpontossági értékeit a magszelvény vagy a teljes szelvény súlypontjához viszonyítani. 
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• Winkler támaszmerevség számítása 

Altalaj paraméterei alapján a pontszerű, vonalmenti és felületi támaszok winkler-rugó merevségeinek 

automatikus meghatározása. 

 
 

 

• Referenciaszög beállítása objektumok közvetlen rajzolásánál 

A Béta referenciaszög megjelenik az objektum közvetlen rajzolása ablakon, így az elemek lokális z 

tengelyének irányultsága az objektum rajzolásával egyidőben elvégezhető. 
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T E R H E K  

• SWG modul: Szerkezeti tényező bevezetése holland szabvány esetén 

 

 

S Z Á M Í T Á S  

• Csökkentett merevségek kezelése analízis során 

Válaszspektrum analízis esetén ha a rezgésvizsgálatnál csökkentett merevséget kértünk, akkor a program a 

statikai számítást az eredeti és a csökkentett merevségekkel is elvégzi. Az eredménykiértékelés során 

földrengéses teheresetekben/kombinációkban automatikusan a csökkentett merevségű míg más esetben 

az eredeti merevségekből kapjuk az eredményeket. Mivel burkoló és mértékadó kombinációk esetén a 

program automatikusan a megfelelő eredményekből választja ki a szélsőértékéket, így már nincs szükség 

két külön futtatásra a földrengéses valamint a földrengés nélküli kombinációk kézi összehasonlítására. 
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E R E D M É N Y E K  É S  D O K U M E N T Á C I Ó  

• Részletes és egyszerűsített tervezési számítások alapozás, átszúródás, vasbeton 

oszlop és gerenda tervezési számításokhoz 

A dokumentációs moduloknál választható egy egyszerűsített valamint a már korábban is működő részletes 

dokumentáció. 

 

• Normalizált tengelyirányú erők számítása 

Vasbeton szerkezet duktilis viselkedésének és az elemek energia elnyelő képességének biztosítása 

érdekében szükség lehet az elemekben ébredő nyomóerő korlátozására. Új eredménykomponensként a 

Normalizált tengelyirányú erő - ν értéket minden vasbeton keresztmetszethez meghatározzuk, ahol  

ν =N/(Ac*fcd), ahol 

ν -normalizált axiális erő 

N-axiális erő 

Ac-keresztmetszet területe 

fcd-a beton tervezési nyomószilárdsága 

 

 

• Eredménykiértékelés optimalizálása 

Ha a Beállítások/Alapbeállítások/Részletek ablakban a méretezés elvégzését csak a látható elemekre kérjük 

akkor a burkoló és mértékadó igénybevételek, feszültségek számítását is csak a látható elemekre végzi el a 

program. Ezzel nagy modellek esetén mind a megjelenítési mind a méretezési folyamat jelentősen 

felgyorsul. 
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M É R E T E Z É S  

• Használhatósági határállapot figyelembevétele acél keresztmetszet optimalizá-

láshoz (SD9 modul) 

A keresztmetszetek optimalizálásához a szilárdsági és stabilitási vizsgálatok mellett már a használhatósági 

követelmény is beállítható, így a tartószerkezet végső keresztmetszeteinek meghatározásához az AxisVM 

az acél méretezésnél meghatározott SLS kihasználtságokat is figyelembe veszi. 

 

 

  

• Acél tervezési elem módosított szelvényének visszavezetése a modellre  

(SD1 modul) 

A méretezési folyamat során az acél méretezési elemek szelvényeinek változása könnyedén visszavezethető 

a modellre az új, Szelvények cseréje funkcióval. A megváltozott, de modellre még vissza nem vezetett 

módosult szelvénnyel rendelkező méretezési rúdelemek piros szaggatott kontúrral kerülnek megjelenítésre 

a modelltérben. 
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• Oldalirányú megtámasztások másolása (SD1 modul) 

Az acél méretezési elemek AutoMCR módszerrel történő kifordulásvizsgálatának elvégzéséhez szükséges 

oldalirányú megtámasztások a Felvesz gombra kattintva másolhatóak.. 

• Betonban és betonacélban ébredő feszültség alakváltozás értékek megjelenítése 

felületszerkezeteken (RC6 modul) 

Az RC6 modullal felületszerkezetekre is lekérdezhetőek a beton szélsőszálban és a betonacélban ébredő 

feszültségek valamint az alakváltozások értéke (a funkció csak alkalmazott vasalásra használható). 
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• Felületszerkezetek nyírási ellenőrzésének opcionális kikapcsolása 

A vasalási paraméterek beállításai között a lemezek hagyományos, gerendaszerű nyírási ellenőrzése 

opcionálisan kikapcsolható. 

 

 

 

• Vasbeton oszlopok és gerendák tűzállóságának ellenőrzése (új RC8-B modul) 

RC8-B modul segítségével lehetőség nyílik vasbeton anyagú rácsrúd, rúd és borda elemek tűzállósági 

ellenőrzésére. A tehermegadás során a szabványok nyújtotta lehetőségeknek megfelelően többféle 

szabványos tűzgörbe közül választhatunk. A szoftver számítja a hőmérséklet eloszlását a vasbeton 

keresztmetszeten belül.  

 

• Használhatósági ellenőrzés SIA 260:2013 alapján (TD1 modul) 

Svájci szabványt választva a fa méretezési elemek használhatósági határállapot ellenőrzése a SIA 260:2013 

alapján három, választható használhatósági ellenőrzéssel bővül: 

‘Rideg csatlakozó szerkezet’ 

‘Duktilis csatlakozó szerkezet’ 

‘Használati/Komfort követelmény’ 
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• Végső lehajlás pontosabb meghatározása (TD1 modul) 

A karakterisztikus kombinációk figyelembevételével számított konzervatívabb eredményre vezető számítási 

módszer mellett lehetőség van a fa méretezési elemek végső lehajlásának kvázi-permanens kombinációkon 

alapuló meghatározására. 

 

 

• Használhatósági határállapot figyelembevétele fa keresztmetszetek optimalizá-

lásához (TD9 modul) 

Fa keresztmetszetek optimalizálásához a szilárdsági, és stabilitási vizsgálatok mellett már a használhatósági 

követelmények is beállíthatóak, így a végső keresztmetszetek meghatározásához az AxisVM  a fa 

méretezésnél meghatározott SLS kihasználtságokat is figyelembe veszi. 
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• Fa tervezési elem módosított szelvényének visszavezetése a modellre  

 (TD1 modul) 

A méretezési folyamat során a fa méretezési elemek szelvényeinek változása könnyedén visszavezethető a 

modellre, az új szelvények cseréje funkcióval.  

A megváltozott, de modellre vissza nem vezetett módosult szelvényekkel rendelkező rúdelemek piros 

szaggatott kontúrral kerülnek megjelenítésre a modelltérben. 
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Az AxisVM X6 1. kiadás újdonságai 

Á L T A L Á N O S  M Ű K Ö D É S  

• Intelligens parancssor és kereső 
Az AxisVM legtöbb parancsa és beállítása közvetlenül is meghívható az intelligens keresőből.  

A beírt szöveget nem csak a kifejezés elején keresi, hanem annak belsejében is, de azok a kifejezések, 

melyek a beírt szöveggel kezdődnek, a lista elejére kerülnek. A lista tartalma függ attól is, melyik fülön 

vagyunk. Statika fülön pl. megjelennek a kiválasztható eredménykomponensek, az Elemek fülön 

értelemszerűen nem. A teheresetek neve viszont mindkét fülön bekerül a listába. 

 

  

További funkciók: elemek keresése sorszám alapján, elemek kijelölése tulajdonságuk alapján (anyag, ill. 

vonalelemeknél szelvény, hossz, excentricitás, tartományoknál terület, vastagság szerint), bármely 

eredménykomponens értéke szerint, akár többszörös feltételekkel. 
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A kereső a Beállítások/Alapbeállítások ablakban is támogatja a beállítások közötti keresést 

 

A kereső a Billentyűparancsok ablakban is használható: 
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• Előre definiált ablakelrendezések az Ablakok menüben 
A felosztott ablakokban eltérő nézetek jelennek meg. 

 

• Továbbfejlesztett szűrő a kijelölő palettához 
Szűrés speciális tartományok típusa (sűrűbordás, üreges, trapézlemezes, XLAM, stb.) szerint is.  

A paletta megjegyzi az utolsóként beállított szűrési feltételt. 

 

• Logikai részletek speciális tartományok szerint 
A logikai részletek nemcsak végeselem típusonként vagy építészeti funkció szerint válogatják szét a 

tartományokat, hanem a speciális tartományok típusa szerint is. 
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• Hálóellenőrzés a szabad élek kijelölésével 
A funkció kijelöli azokat az éleket, melyekhez csak egy felületelem csatlakozik. Így megtalálhatóak azok a 

hálógenerálási problémák, ahol például egy fal és födém vagy két födém hálója valamilyen szerkesztési 

hiba miatt nem illeszkedik. 

 

• További grafikus szimbólumok testreszabása 
Rúdvégi és élmenti csuklók szimbólumainak színe és mérete állítható. 

Rúd/bordaelemek logikai és excentrikus tengelyéhez eltérő szín és vonalvastagság rendelhető. 

Különböző feliratok (csomópontszám, anyag, szelvény, stb.) alapértelmezett színe és mérete állítható. 

 

• Virtuális sávok automatikus mozgatása a szerkezettel 

• Raszterhálók másolása 
A másolat módosításával könnyebb szintenként kis mértékben eltérő raszterhálókat felvenni. 

K A P C S O L A T  M Á S  P R O G R A M O K K A L  

• Új AxisVM komponens Rhinohoz és Grasshopperhez 
Új plugin parametrikus felületi hálógeneráláshoz 

• A SAF interfész terheket is importál és exportál. (SAF modul) 
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• A Tekla interfész rúdvégi csuklókat és csomóponti, vonalmenti támaszokat is 

exportál és importál. (TI modul) 

E L E M E K  

•  Új parametrikus szelvénytípusok: mindkét irányban kiékelt I, I kereszt, SFB, IFB, 

szimmetrikus és aszimmetrikus HSQ szelvények.  
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• Külpontos rúdelemek  
ey és ez külpontosság megadása a szelvény befoglalóján választott illesztési ponttal vagy numerikusan, 

felfekvő elemek esetén automatikus illesztéssel. Szabályozhatóak az excentrikus kapcsolódás merevségei 

is. 

    

 

• Winkler-Pasternak rugalmas ágyazás 
Újfajta felületi támasz nyírás modellezésével 

 

• Új 7 szabadságfokú rúdelem (új 7DOF modul) 
Az öblösödési, hetedik szabadságfok figyelembevételével modellezhető a keresztmetszet vetemedése. 

Gátolt csavarás esetén figyelembe vehető a többlet normálfeszültség: 

 

 
 

• Csomóponti támaszmerevségek átvehetők Excel táblázatból 
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T E R H E K  

• Teheresetek a Terhek fülön tehercsoportok szerint rendezett legördítő listából 

választhatóak 

 

• Új teherszétosztó funkciók 
Terhek szétosztása több teheresetbe szintek vagy raszterek szerint 

 

• Tehercsoport valamennyi terhének egyidejű megjelenítése tehereset szerinti 

színkódolással 
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• Szélterhek generálása CFD modell alapján (új CFD modul) 
A modellt STL formátumon keresztül exportálva a szélterhek áramlástani szimulációval vagy szélcsatorna 

kísérlettel meghatározhatóak, majd statikus vagy dinamikus terhekként importálhatóak. 

 

 
Áramvonalak Ansys Fluent szoftverben, illetve a deformált alak AxisVM-ben. 

 

• Hó- és szélterhek színkódolása 

• Külpontossággal megadható koncentrált vagy megoszló terhek rudakra és 

bordákra 
A nyomaték-komponensek helyett megadható a teher ey és ez külpontossága is. 

  

• Többszörös terhek kezelésének beállítása. 
Szabályozható, mi történjék, ha azonos pozicióra eltérő vagy azonos intenzítású terhek kerülnek. 

• Felületi és vonalmenti terhek alapértelmezett színe állítható 
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• Szabályokkal megadható mértékadó tehercsoport-kombinációk 
Minden sor külön szabályt jelent. Beállíthatók a kötelezően együttműködő és az együtt kiemelendő 

tehercsoportok is. 

  

• Megadhatók a földrengésteher irányai 

• Mozgó terhek definiálása teherpanelekre is 

• A teherpanelek átlátszósága is szabályozható 

• Tulajdonságszerkesztőben a kijelölés kiterjesztése azonos erőkomponenssel 

megadott terhekre 

S Z Á M Í T Á S  

• Imperfekt geometria előállítása kihajlási alakok felhasználásával (új IMP modul) 

• Nemlineáris számítás az ULS kombinációk nemlineáris eredményeinek 

burkolójából számított vasmennyiséggel 
Korábbi verziókban csak tényleges vagy mértékadóból számított vasalással lehetett  

E R E D M É N Y E K  É S  D O K U M E N T Á C I Ó  

• Eredménymegjelenítés látványterven is 
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• Rúdszerkezeteknél normálfeszültségek keresztmetszeten belüli eloszlásának 

megjelenítése látványterven 

 

• Felület feszültségek, vasmennyiségek és repedéstágasság, egyidejű alsó/felső 

megjelenítése látványterven (RC1 modul) 

 

• Új mértékadó számítási mód 
Félautomatikus esetben beállítható, hogy az SLS kombináció szerint számolandó eredmény-

komponenseknél melyik SLS kombináció szerint képezze a program a mértékadó értéket. 

 

• Elemek kijelölése, ahol valamely eredménykomponens egy megadott érték 

alatt vagy fölött van 
Lásd: intelligens parancssor 

 

• Kétszínű pozitív/negatív színskála funkció 
A (min–0) és (0–max) értéktartományok jelennek meg kék ill. piros színnel 
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• Új színskála-beállítás 
A színskálához beállított egyedi értéktartományon kívül eső feliratok kikapcsolása 

• Minimum/maximum keresés új funkciókkal 
Kiválasztható, hogy mely szélsőértéket (min./max.)  jelenítjük meg, és megtartjuk-e a kijelölést pl. a Csak a 

kijelölt elemek megjelenítése funkcióhoz. 

 

M É R E T E Z É S  

• Az Eurocode norvég nemzeti mellékletének támogatása 
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• Repedéstágasság eredmények számított és tényleges vasalásra is (RC1 modul) 

 

• Acélméretezés tervezési számítás kiegészítése az effektív keresztmetszeti 

paraméterekkel és oldalirányú megtámasztásokkal (SD1 modul) 

 

• Vasbeton gerenda mértezési számításának gyorsítása több szálon futtatással 

(RC2 modul) 
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• Kihasználtsági táblázatok vasbeton oszlopokhoz, vasbeton falakhoz és 

téglafalakhoz a központi táblázatkezelőben (RC2, RC5, MD1 modulok)  

 

• Vasbeton oszlopok kihasználtság értékei a többi eredményhez hasonlóan a 

modellen ábrázolhatók (RC2 modul) 
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• Trapézlemezes vasbeton födémek vasalásának számítása (RC1 modul) 

 

• Új táblázat a táblázatkezelőben a számított vasmennyiségek tartományonkénti 

fajlagos kimutatásához (RC1 modul)  
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• Vasbeton falak nyírási méretezése (RC5 modul)  

 

• Vasbeton oszlopokhoz tervezési számítás (RC2 modul). 

 



 

Az AxisVM X6 verzió újdonságai  30 

 

• Előre definiált ablakfelosztások oszlopvasalás ellenőrzés dokumentálásához 

(RC2 modul) 

 

• Oszlopvasalásnál egyedileg megadott igénybevétel értékek mentése az 

oszloppal együtt (RC2 modul) 

 

• Oszlopvasalás táblázatba vágólapon keresztül is beilleszthetők egyedi 

igénybevétel sorok (RC2 modul) 
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• Újdonságok a csavarozott kapcsolat méretezésében (SC1 modul) 

  

 
Hajlítónyomaték figyelembe vétele  

karimás csőkapcsolat esetén 

Kétoldali övheveder  

csavarozott gerenda illesztés esetén 

Belső övheveder  

oszlop-gerenda homloklemezes 

kapcsolat esetén 

 

2021. február 20.  
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