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  Stante se cleny diskuzní skupiny 
uživatelu. Prostrednictvím SCIA 
Fórum si mužete vymenovat 
informace a zkušenosti s 
ostatními. 
Registrace zde ... 

   
  Máte-li otázky k software , 
zašlete e -mail s popisem 
problému vcetne dat projektu na 
info@scia.cz

   

   
Ukázky z programu ESA PT 5.2

   
 

 
 
 

 
 
 

 
   

<verze k vytištení> 

Vážený ctenári eNews, 
 
v tomto vydání vám nab ídneme pohled na události ze svetového stavebnictví, novinky z naší firmy, informace z 
vývoje software a zajímavé projekty. 
 
Prehled témat tohoto mesíce: 

» Informace z firmy SCIA: Navrhování konstrukcí ve 4D 
» Informace o produktech: Nové možnosti software Allplan 2005.1   
» Stavební trh: Do roku 2030 bude nutno zajistit bydlení pro 2 miliardy lidí 
» Projekty uživatelu: Pro porovnání belgické normy a Eurokódu byl použit NEXIS 32 
» Tipy a triky z podpory: Generátory zatížení vetrem a snehem v ESA PT

     

 

 Informace z firmy SCIA: Navrhování konstrukcí ve 4D
   

V srpnu vyšel v casopise Structural Engineering International zaj ímavý clánek od 
známého nemeckého dodavatele staveb, v nemž vysvetluje, proc se jejich 
spolecnost rozhodla pro projektování ve 4D. 
4D znamená, že 3D modelování je rozšíreno o faktor casu, který 
reprezentuje casové souvislosti mezi stavebními 3D objekty. 

 
Prestože uplatnení nové technologie znamenalo zmeny v pracovních postupech 
firmy, získané poznatky ukazuj í výhody nového prístupu. Již od pocátku každého 
projektu je tak rka 80% casu venováno pochopení problému a pouze 20% zabere 
vlastní rešení. Proto komunikace založená na 3D modelování s interaktivním 
zobrazením vede k intenzivní diskuzi nad problémy. Geometrické inkompatibility 
(zvlášte mezi architektonickým a stavebním modelem) lze objevit již v pocátcích 
návrhu, což vede ke zvýšení kvality projektu. Plánování procesu výstavby je 
složitá úloha; simulace ruzných stavebních fází na modelu umožnuje nalézt optimální, nákladove efektivní rešení. 
Taktéž proces výstavby lze vizualizovat a zaznamenat ve 4D simulaci. Fotorealistické zobrazení projektu se výrazne 

uplatní v marketingu a prodeji, zvlášte ve fázi nabídek. Pusobivé je taktéž 
predvedení interaktivního virtuálního 3D modelu klientovi. Ješte duležitejší je 
zpracování dostatecne presných odhadu nákladu, prostrednictv ím generování 
výkazu materiálu. Prestože celý proces návrhu prob íhá ve 3D, urcité detaily a 
informace budou stále uchovávány ve 2D, nicméne budou propojeny s modelem.  
 
e-konstruování je moderní technologie a SCIA tuto technologii podporuje celou 
radou nástroju. SCIA je e -partner pro oblasti architektury, inženýringu a 
projektování dle koncepce BIM (Building Information Modelling  - 
Informacní model budovy).   

   Informace o produktech: Nové možnosti software Allplan 2005.1 
 
V software Allplan 2005.1 uvolnily firmy Nemetschek a SCIA do distribuce nekolik nových modulu. 
 
BIM koncepce ovlivnila také nový modul pro modelov ání ocelových konstrukcí. V 
software Allplan je nyní možné modelovat a modifikovat ocelové konstrukce, vcetne 
prípoju. Lze také použít výkonný 3D modelár z programu ESA PT pracující nyní 
v prost redí Allplanu. Jak je v Allplanu obvyklé, ocelové objekty, stejne jako všechny 
ostatní, jako nap ríklad betonové nosníky, zdené steny, schodište, výztuž, … jsou 
spravovány centrálne v jednom modelu.  
V prost redí Allplanu je vytváren výkaz materiálu ocelových prvku a lze 
vygenerovat v ýkresy v požadovaných pohledech a rezech na konstrukci.  Pro 
prezentacní úcely lze ocelovou konstrukci doplnit barvami, texturami a objekty, prost redí (stromy, lidé, …). Takto lze 
fotorealistickým zpusobem zobrazit konstrukci jakožto statickou nebo v pohybu . 
 
Allplan také umožnuje souborový prístup. Množství kreslicích programu není založeno na principu projektu, ale je 
schopno pouze souborov ého prístupu t.j. napr. práce s formáty dwg, dgn, dxf... Allplan je schopen pracovat v obou 
režimech; jak v preferovaném projektovém prístupu (formát prj), tak tak é v souborovém (formát ndw). V tomto 
prípade je prechod z jiného software do Allplanu snadný. Projektový prístup je mnohem výhodnejší v prípade 
multioborové spolupráce na jednom virtu álním modelu. 
 
V základním modulu byly prepracovány kóty a textové popisy. V modulu pro 
architekturu pribylo makro pro okenní parapety a také byl vylepšen modul pro 
schodište. Modul pro vyztužování nabízí možnost vyztužování stropu a sten s otvory 
vcetne ohybu podélné výztuže. Modul prurezy, kde lze definovat prutová 3D telesa s 
prurezem promenným po délce, umožnuje vázat naklonení prurezu na nekterou jeho 
hranu nebo mít prurez stále svislý dle globální vertikály. 
 

 

 Stavební trh: Do roku 2030 bude nutno zajistit bydlen í pro 2 miliardy lidí 
   

V soucasnosti žije asi polovina sv etové populace (cca 3 miliardy) v obytných zónách, vcetne 30% žijících v 
chudinských ctvrtích - slumech. Program Centra OSN pro lidská obydlí (UNO Habitat) predpokládá ve své 



poslední rocní zpráve, že takrka 2 miliardy lidí budou potrebovat do roku 2030 bydlen í. 
 
To znamená, že v príštích 25 letech je nutno zajistit bydlení pro 2 
miliardy lidí. To predstavuje stavbu 96 150 bytu denne, presneji 4 000 bytu 
každou hodinu ode dneška až do roku 2030.  
Rada pro "Financování mestských bytu" ve zpráve zduraznuje obtížnost 
tohoto úkolu, nebot je nutno zajistit financování mestských s ídlišt , 
soust redených hlavne v oblastech nejchudších populací. Pokud nebude do 
této oblasti investováno, tak 2 miliardy lidí, potrebujících bydlení v príštích 
triceti letech, budou žít bez odpovídajícího bydlení v odsouzeníhodných 
podmínkách. 
 
"Migrace z vesnických zón do mestských predmestí, kde je k dispozici pouze 
bydlení nouzového, prechodného typu, povede k dramatickému nárustu 
chudinských ctvrtí ”, ríká pan Tibaijuka, reditel organizace UNO Habitat. “V 
techto ctvrtích, kde je totálne degradované životn í prostredí se šírí AIDS, je 
zde vysoká porodnost a také vysoká detská úmrtnost", podtrhuje pan 
Tibaijuka. 

 
Oficiální zpráva udává, že v Indonézii žilo v roce 2000 85 milionu lidí, tedy takrka 40% celkové populace, 
v mestských zónách. Do roku 2010 bude žít v mestských zónách kolem 120 milion u lidí, t.j. 50% populace. Podle 
predpovedi Centra OSN pro lidská obydlí, bude zeme potrebovat 735 000 dal ších bytových jednotek v prubehu 
príštích 10 let. 420 000 dalších jednotek musí být v tomto období rekonstruováno. Krize, které vypukly v dusledku 
masového nárustu poctu chudinských ctvrtí v Zimbabwe nebo v Malawi, jsou zpusobeny krizemi financování 
mestského bydlení v dlouhodobém casovém horizontu. 
 
Tento nedostatek ubytovacích kapacit prichází v dobe, kdy svetová ekonomika vykazuje rust kolem 4% . 
Navzdory tomu, chudoba zustává trvalým problémem; 64% populace v Africe a Ji žní Asii žije za méne než 2 dolary 
denne, poznamenává ve své zpráve Centrum OSN pro lidská obydlí. 

 
    Projekty uživatelu: Pro porovnání belgické normy a Eurokódu byl použit NEXIS 32 
   

SCIA software je používán nejen v praxi, ale také pri výuce na vysokých a stredních školách, ve cviceních, 
pro rocníkové i diplomové práce. Dosti casto jsou tyto práce prihlášeny do souteží a získávají tam i ocenení. To je 
také prípad souteže studentských prací v oblasti ocelových konstrukcí ‘Student Steel Prize’. 
 
Nedávno nám pan Ben Cools, student vysoké školy ‘Vrije Universiteit 
Brussel’, zaslal velmi zajímavou práci. Jde o srovnávací studii belgické 
národní normy a Eurokódu v oblasti ocelových konstrukc í. Studie byla 
zpracována v rámci spolupráce s firmou Victor Buyck Steel Construction . 
Vedouc ím tohoto projektu byl prof. Wim Hoeckman , univerzitn í ucitel na katedre 
ocelových konstrukcí a mostu. V rámci studie byl vahadlový most ‘Boulevardbrug ’ ve 
Willebroeke prepocítán podle Eurokódu, tento most byl puvodne navržen podle 
belgické normy. Stejne jako puvodní výpocet, byl i prepocet podle Eurokódu proveden 
pomocí programu NEXIS 32.  
 
Most má rozpon 65m, šírku 16m, hmotnost 900 tun, hmotnost protiz ávaží je 1200 
tun.  
 
Studie: 
 
Eurokódy predepisují nižší, ale koncentrovanejší dopravní zatížení. Na jedné strane má tento fakt príznivý vliv na 
prícné podpory, na druhé strane zpusobuje pritížení na ortotropní mostovce. Také posouzení na únavu je výrazne 
prísnejší než belgická norma. Nelze také zohlednit príznivé efekty zatížení pri zvednutém moste.  

Eurokódy neposkytují žádné metody ani pravidla pro zjednodušený výpocet celkové stability konstrukce. Geometricky 
nelineární výpocet ukazuje, že metoda ekvivalentních sil dle belgick é normy je príliš na strane bezpecné. Takto lze 
použitím Eurokódu dosáhnout znacné úspory na rámové konstrukci mostu. 
 
Eurokódy podporují projektanty v nasazení presnejších metod s cílem obdržet príznivejší výsledky. Tyto 
metody jsou n ekdy casove a výpocetne nárocné, ale jsou používány práve proto, že to umožnuje specializované 
software jako jsou SCIA produkty NEXIS 32 a ESA PT.  
 

Naopak výpocet ortotropní mostovky podle Eurokódu neprináší žádné výhody a je 
výrazne prísnejší než v belgické norme. Nakonec je nutné zmínit, že Eurokódy nereší 
úcinky vetru pri zvednutém moste. 
 
Duležitost výpocetního software 
 
Protože Eurokódy nabízejí výrazne presnejší výpoctové možnosti, je nezbytné, aby byl 
výpocetní software plne integrován s posudky dle jednotlivých norem. Kontrola 
globální stability a nelineární analýza jsou dokladem prínosu nového prístupu. Taktéž 
se ukazuje, že nepríznivé výsledky posouzení ortotropní mostovky lze kompenzovat 
modelováním této cásti konstrukce pomocí plošných konecných prvku. Modul 

pohyblivého zatížení v NEXISU 32 umožnuje nalezení extremních poloh zatížení snadno a rychle. 
 
Kdyby to záleželo pouze na nás, SCIA by doporucila Bena Coolse jako víteze souteže. 

 

  

 
   Tipy a triky z podpory: Gener átory zatížení vetrem a snehem v ESA PT 
   

K nudným a únavným úlohám pri zadávání konstrukce patrí zadání zatížení vetrem a 
snehem. To je dáno hlavne faktem, že je nutno zadat v ítr v závislosti na v ýšce minimálne ve 



dvou smerech a uvážit tlak i sání. Jen o neco snadnejší je zatížení snehem. 
 
Poslední verze ESA PT 5.2 umí automaticky generovat zatížení vetrem a snehem na prutovou konstrukci . 
Nejprve je nutno zadat alespon jeden zatežovac í stav, napr. vlastní hmotnost konstrukce. 
Potom použijeme . 
 
Tento generátor automaticky vygeneruje všechny nezbytné zatežovací stavy a uloží je do vyberových tríd. Takto 
vygenerované zatížení lze samozrejme editovat. 
 
Správce zatežovacích stavu vypadá následovne: 
 

 
 

 

 

 
   O techto SCIA eNews
   

» Pokud jste eNews obdrželi na špatnou e-mailovou adresu nebo pokud chcete, aby v ám byly zasílány na jinou 
adresu, oznamte nám pros ím správnou e-mailovou adresu. 

» Pokud chcete odhlásit odber eNews, pošlete nám e-mail a jako predmet uvedte 'unsubscribe'  a pripojte 
adresu, na kterou nechcete eNews dále zas ílat. 

» Napište nám, o jakých tématech byste se chteli v eNews docíst. Budeme také rádi, pokud nám sdelíte své 
myšlenky nebo návrhy týkající se zlepšení eNews. Mužete nám napsat na tuto adresu...
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