otychczas w swoich artyku³ach stara³em siê zaprezentowaæ mo¿liwoci oprogramowania tworzonego w firmie
RoboBAT. Okaza³o siê jednak, ¿e wielu czytelników jest ju¿ u¿ytkownikami tych programów, wiêc ten artyku³
bêdzie krótk¹ ci¹g¹ u³atwiaj¹c¹ ¿ycie tym, którzy korzystaj¹ z programu Robot97.
Czêsto zdarzaj¹ siê sytuacje, gdy rozmawiaj¹c z naszym klientem, s³yszê: Wczoraj prowadzi³ u nas szkolenie
Wasz pracownik i gdzie klikn¹³, co wpisa³ i ca³y model konstrukcji powsta³ w 20 minut. A my dzisiaj to samo
robilimy prawie 4 godziny.... Zastanawia³em siê: czy le szkolimy Klientów, czy nasz program jest ma³o intuicyjny?
W trakcie warsztatów projektowych, jakie odby³y siê niedawno w Iwoniczu Zdroju, przyjrza³em siê temu problemowi
dok³adniej. I co siê okaza³o? U¿ytkownicy korzystaj¹ z programu w sposób poprawny i zgodny z za³o¿eniami. Ale
czêsto nie wykorzystuj¹ opcji, które znacz¹co przyspieszaj¹ i upraszczaj¹ proces tworzenia modelu obliczeniowego.
A nasi pracownicy? No có¿, oni znaj¹ Robota i jego tajne opcje doskonale. Dziêki temu id¹ na skróty, co wydatnie
przyspiesza proces modelowania. Dlatego w tym artykule chcia³bym omówiæ niektóre naju¿yteczniejsze, a niekoniecznie najpopularniejsze opcje Robota97. W celu skrócenia opisu pozwolê sobie u¿ywaæ ma³o eleganckich skrótów:
PM  naciniêcie prawego klawisza myszy;
LM  naciniêcie lewego klawisza myszy.

KONFIGURACJA

Rys. 1

PROGRAMU

Program umo¿liwia praktycznie dowolne skonfigurowanie rodowiska pracy. Jêzyki, jednostki, normy, kolory, opcje obliczeniowe to tylko niektóre elementy, które
mo¿na dowolnie ustawiaæ lub wybieraæ.
Je¿eli zdarzy siê, ¿e trochê przesadzilimy z przystosowaniem programu do naszych upodobañ (np. wszystko jest
czarne, albo zamiast metrów mamy stopy), a nie pamiêtamy, co pracowicie zmienilimy w systemie, wtedy warto u¿yæ czarodziejskiej ró¿d¿ki. W oknach PREFERENCJI
uzyskiwanych z menu NARZÊDZIA (i nie tylko tam) znajduje siê ikona ró¿d¿ki (pierwsza z prawej), która przywraca ustawienia domylne programu.
I jeszcze jedna uwaga. Je¿eli na licie dostêpnych profili, podpór czy gruboci znajduje siê tylko kilka pozycji,
to nie znaczy, ¿e program jest do niczego. Po prostu
Robot97 przystosowuje siê do upodobañ U¿ytkownika
i np. na licie dostêpnych przekrojów znajduje siê tylko
kilka pozycji: domylnych lub ostatnio u¿ywanych. Je¿eli
chcemy do³¹czyæ co do bazy podrêcznej, to albo trzeba
to co zdefiniowaæ (np. nowy typ podpory), albo wybraæ
z baz ogólnych (np. przekrój). Mo¿na oczywicie do³¹czyæ do podrêcznej bazy profili zawartoæ ca³ych baz
polskich, francuskich i amerykañskich. Tylko po co? Projektant i tak u¿ywa najczêciej kilkudziesiêciu ulubionych
przekrojów, wiêc zmuszanie programu do wielokrotnego
przeszukiwania bazy kilku tysiêcy profili jest trochê bez
sensu i oczywicie spowalnia dzia³anie programu.
Konfiguracja pasków ikon
Mo¿na to zrobiæ, korzystaj¹c z polecenia NARZÊDZIA/
DOSTOSUJ/DOSTOSUJ PASKI NARZÊDZI. Inny sposób to wskazanie wybranej ikony i przesuwanie jej z wciniêtym LM
i klawiszem Ctrl lub Shift. Istnieje jednak ryzyko, ¿e
w wyniku takiej zabawy nie bêdziemy mogli poznaæ menu
swojego programu.
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Jak wy³¹czyæ muzykê
Po uruchomieniu Robot97 stara siê, jak mo¿e, umiliæ nam
¿ycie. Dlatego, je¿eli dysponujemy kart¹ dwiêkow¹ i mamy
w³¹czone g³oniki, us³yszymy robotow¹ muzykê. Niestety, jak uczy praktyka, wielokrotne s³uchanie tego samego
motywu mo¿e powodowaæ przesyt. Wtedy nale¿y wy³¹czyæ
przycisk MUZYKA PRZY STARCIE PROGRAMU w oknie wywo³anym poleceniem PREFERENCJE/PARAMETRY OGÓLNE.
Jak wygenerowaæ raport z protekcji
Czêsto pojawia siê koniecznoæ sprawdzenia, jakimi
opcjami w³aciwie dysponujemy. Wtedy nale¿y wywo³aæ
polecenie POMOC/SERWIS TECHNICZNY. Nacisn¹æ klawisz OK
 zostan¹ otwarte dwa dokumenty, a ten znajduj¹cy siê
pod spodem jest w³anie raportem z protekcji. Uwaga! Wykonanie tego polecenia mo¿e trwaæ kilkanacie sekund.

WPROWADZANIE DANYCH
Czêsto okna dialogowe zawieraj¹ pola edycyjne, w których mo¿na wpisywaæ wspó³rzêdne punktów czy d³ugoci. Oczywicie mo¿na te pola wype³niaæ, wpisuj¹c liczby,
ale mo¿na te¿ klikn¹æ na wybranym polu (t³o pola zmienia
siê na zielone), a nastêpnie kursorem wskazaæ na ekranie
graficznym po³o¿enie punktu. Klikniêcie w wybranym punkcie zatwierdza jego wspó³rzêdne w polu edycyjnym i powoduje przejcie do nastêpnego pola. Przy wprowadzaniu
d³ugoci klikamy raz, aby wprowadziæ pocz¹tek odcinka,
i drugi raz, aby wskazaæ jego koniec. D³ugoæ odcinka wype³ni pole edycyjne. Je¿eli w czasie wpisywania wartoci
w polu edycyjnym jego t³o zmieni siê na czerwone, oznacza to, ¿e wpisana wartoæ jest niepoprawna.
Kombinacje Ctrl-C i Ctrl-V dzia³aj¹ jak w wiêkszoci
programów w rodowisku Windows. Kopiuj¹ do schowka i pobieraj¹ ze schowka. Kopiowaæ mo¿na praktycznie
wszystko: zawartoæ pól edycyjnych, tabel, fragmenty
modelu, czy te¿ ca³e modele konstrukcji.

Operacje w tabelach
Istnieje mo¿liwoæ
modyfikacji modelu
przy wykorzystaniu tabel i wyborze obiektów
w tabelach. Na rysunku 2a znajduje siê przyk³adowa tabela, zawieraj¹ca opis prêtów
wchodz¹cych w sk³ad
modelu konstrukcji.
Zastosowanie PM
na obszarze tabeli wywo³uje dodatkowe
menu, w którym ustawiamy parametry wyRys. 2a, b
wietlania tabeli (kolumny, filtry). Mo¿na
równie¿ zmodyfikowaæ
cechy pojedynczych
elementów (np. przekrój prêta, rys. 2b), jak
równie¿ wykonaæ operacjê edycji kolumny
na wybranej licie prêtów. Spróbujmy zmieniæ przekrój prêtów
numer 100, 105, 201
i 202 na IPE100. Najpierw nale¿y je wybraæ
na modelu graficznym
lub w tabeli, korzystaj¹c z klawisza Ctrl i LM
(opis mechanizmów
wyboru znajduje siê w
dalszej czêci artyku³u). Tabela ma wtedy
postaæ jak na rys. 3.
Nastêpnie, przytrzymuj¹c klawisz Ctrl,
Rys. 3a, b, c
wykonujemy LM i PM na nag³ówku wybranej kolumny
(np. PRZEKRÓJ, patrz nastêpny rysunek). Z menu, które siê
otworzy, wybieramy polecenie WKLEJ SPECJALNIE i wybieramy przekrój, który ma byæ nadany wybranym prêtom.
Inne sztuczki na tabelach
± Aby zamieniæ kolejnoæ kolumn w tabeli, nale¿y
zaznaczyæ kolumnê, a nastêpnie przeci¹gn¹æ j¹
przy u¿yciu myszy w inne miejsce.
± Aby przywróciæ domyln¹ szerokoæ kolumny
w tabeli, nale¿y dwukrotnie klikn¹æ na prawym
brzegu wybranej kolumny.
± Dwukrotne LM na rodku nag³ówka kolumny powoduje sortowanie wierszy tabeli wg wartoci
w danej kolumnie.

WYBÓR OBIEKTÓW
Wybór graficzny  aby program zrozumia³, ¿e mamy
zamiar wybieraæ obiekty, musimy ustawiæ kursor w tryb
selekcji. Najczêciej dzieje siê to automatycznie, ale mo¿-

na równie¿ wykonaæ PM na ekranie graficznym i z okna
menu, które siê wtedy otworzy, wybraæ polecenie Z AZNACZ. Kursor w trybie wyboru ma postaæ r¹czki.
± Wskazanie obiektu i LM wybiera ten obiekt. Dzia³anie
LM z klawiszem Shift lub Ctrl jest identyczne jak w Windows (dodawanie i odejmowanie obiektów). Wykonanie
ponownego LM na ju¿ wybranym obiekcie powoduje
przejcie w tryb modyfikacji po³o¿enia obiektu. Mo¿na
zrezygnowaæ z tego trybu, naciskaj¹c klawisz Esc.
± Wybranie oknem wykonujemy przez LM i przesuniêcie kursora przy wciniêtym lewym klawiszu myszy.
Istniej¹ dwa rodzaje tej selekcji: krawêdziowa  zaczynamy w prawym dolnym rogu obszaru, w którym
dokonamy wyboru, oraz selekcja wewnêtrzna  zaczynamy w lewym górnym rogu obszaru, w którym
dokonujemy wyboru. Ró¿nice miêdzy tymi selekcjami pokazuje rysunek 4. Obszar wyboru nie musi byæ
wcale prostok¹tem. Mo¿e byæ np.
ko³em czy wielok¹tem. Wystarczy
skorzystaæ z polecenia EDYCJA/ZAZNACZ SPECJALNIE.
± Wybór interaktywny. Je¿eli na ekranie mamy obraz graficzny modelu i tabelê z np. opisem prêtów (polecenie
WIDOK/TABELE/PRÊTY), to klikaj¹c w wybrany wiersz tabeli lub zaznaczaj¹c wybran¹ grupê wierszy, uzyskujemy
na ekranie graficznym podwietlenie wybranych prêtów.
I odwrotnie, wykonanie selekcji na ekranie graficznym
powoduje podwietlenie odpowiednich wierszy tabeli.
± Wybór list¹. W momencie dokonywania wyboru w drugim wierszu menu ikonowego wype³nia siê pole zawieraj¹ce listê numerów wybranych obiektów (wêz³ów, prêtów, przypadków obci¹¿eniowych). Listê tê mo¿na edytowaæ, jak równie¿, poprzez wybranie ikony z lewej strony listy, mo¿na
wywo³aæ okno wyboru poprzez cechy
obiektów lub wyboru grup obiektów.
± Okno selekcji. Korzystaj¹c z okna
dialogowego selekcji, mo¿na dokonaæ nowego wyboru oraz zmodyfikowaæ zbiór wybranych elementów.
Wybór nastêpuje
poprzez wpisanie
numerów obiektów, podanie grup
obiektów do selekcji lub podanie
atrybutów, jakie
maj¹ posiadaæ wybrane obiekty (np.
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Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

wybranie prêtów o okrelonym przekroju czy wêz³ów
podporowych). Mo¿na równie¿ grupowaæ obiekty, definiuj¹c nazwê grupy. Potem, dokonuj¹c wyboru, mo¿na wybieraæ grupy, a nie poszczególne obiekty.
± Grupowanie elementów konstrukcji w jeden obiekt
u³atwia np. jednoczesne przeskalowywanie fragmentu konstrukcji. Aby po³¹czyæ kilka prêtów w obiekt,
nale¿y je wyselekcjonowaæ, po czym skorzystaæ
z polecenia EDYCJA/MODYFIKACJA PODKONSTRUKCJI/
GRUPOWANIE OBIEKTU. Klikniêcie na jednym z fragmentów obiektu wybiera ca³y obiekt. Aby na powrót
dobraæ siê do pojedynczych prêtów wchodz¹cych
w sk³ad obiektu, mo¿na u¿yæ polecenia EDYCJA/MODYFIKACJA PODKONSTRUKCJI/ROZBICIE OBIEKTU (wtedy
tracimy bezpowrotnie definicjê obiektu) lub EDYCJA/
MODYFIKACJA PODKONSTRUKCJI/EDYCJA OBIEKTU (wtedy chwilowo mamy dostêp do wszystkich sk³adowych
obiektu).
± Do niektórych pól (np. definicji prêtów lub grup do
wymiarowania) nie jest przekazywany wczeniejszy
wybór  mo¿emy go tam przenieæ przez uaktywnienie
danego pola, a nastêpnie do³o¿enie pustego wyboru
na ekranie graficznym (Ctrl+ pusty wybór oknem).
± Graficzne filtrowanie tabel (przy zwiniêtym dialogu
selekcji)  otwarcie tabeli, a nastêpnie otwarcie dialogu selekcji, uaktywnienie go i zminimalizowanie powoduje, ¿e tabela mo¿e byæ automatycznie filtrowana
(filtrami ustawionymi w zminimalizowanym dialogu
wyboru) zale¿nie od wyboru na ekranie graficznym.

WIZUALIZACJA KONSTRUKCJI
Odpowiednia wizualizacja modelu u³atwia selekcjê i póniejsz¹ analizê rezultatów. Dlatego kilka s³ów na ten temat.
± Rzuty p³askie i g³êbokie  w rzucie p³askim na ekranie widzimy tylko te elementy konstrukcji, które znajduj¹ siê w konkretnej p³aszczynie. Wybór uwzglêdnia tylko te obiekty, które widzimy na ekranie.
W rzucie g³êbokim widzimy wszystkie elementy konstrukcji (nawet te, które znajduj¹ siê poza p³aszczyzn¹) rzutowane na p³aszczyznê pracy. W takim wypadku wybór na przyk³ad oknem obejmuje wszystkie elementy, których rzuty na p³aszczyznê zosta³y
wyselekcjonowane. Mo¿e zaistnieæ przypadek, ¿e
w rzucie g³êbokim rzuty kilku elementów pokrywaj¹
siê i widzimy tylko jeden element. Wyselekcjonowanie go oknem, spowoduje wyselekcjonowanie
wszystkich elementów znajduj¹cych siê pod elementem widocznym.
Bardzo u³atwia pracê powi¹zanie rzutów p³askich
z opcj¹ definicji p³aszczyzn pracy.
± Definicja globalnych p³aszczyzn pracy  opcja ta
umo¿liwia ustawienie po³o¿enia p³aszczyzny pracy
prostopad³ej do osi uk³adu globalnego. Normalnie,
ustawiaj¹c widok p³aski w p³aszczynie np. XY, na
ekranie widzimy elementy le¿¹ce w p³aszczynie XY
o wspó³rzêdnej Z=0. Je¿eli chcemy zmieniæ wartoæ
Z, to wtedy w³anie korzystamy z opcji WIDOK/PRACA3D/GLOBALNA P£ASZCZYZNA PRACY. W polu edycyjnym mo¿emy wpisaæ now¹ wartoæ Z, lub je¿eli byli-
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my w trybie 3D (a nie w rzucie), mo¿emy wskazaæ
punkt w przestrzeni, przez który ma póniej przechodziæ p³aszczyzna wybranego rzutu.
± Definicja lokalnych p³aszczyzn pracy  czêsto zachodzi potrzeba zdefiniowania p³aszczyzny pracy,
która nie jest prostopad³a do osi uk³adu globalnego.
Wtedy, korzystaj¹c z polecenia WIDOK/PRACA3D/DEFINICJA UK£ADU LOKALNEGO PRZEZ 3 PUNKTY, mo¿emy
zdefiniowaæ p³aszczyznê pracy zorientowan¹ w przestrzeni zupe³nie
dowolnie.
Opisane powy¿ej polecenia s¹ równie¿ dostêpne z menu
ikonowego.
± Wywietlanie atrybutów  mo¿na za¿¹daæ od programu, aby wywietla³ (lub nie) na modelu ró¿ne atrybuty (numery wêz³ów, elementów, przekroje, symbole
podpór, obci¹¿enia itd.).
W tym celu nale¿y u¿yæ polecenia WIDOK/WYWIETL
lub rodkowej ikony znajduj¹cej siê w lewym dolnym
rogu ekranu.

PRZYGOTOWANIE MODELU DO OBLICZEÑ
Czêsto siê zdarza, ¿e dysponujemy modelem (np. importowanym z innego programu poprzez DXF), który
posiada pewne niedoci¹gniêcia, na przyk³ad:
± rygiel ramy nie ³¹czy siê ze s³upem;
± dwa krzy¿uj¹ce siê elementy nie maj¹ wêz³a wi¹¿¹cego.
Aby poprawiæ taki model, mo¿na skorzystaæ z polecenia EDYCJA/KOREKTA, które umo¿liwia dla fragmentu
lub ca³ej konstrukcji znalezienie punktów przeciêcia elementów czy te¿ ³¹czenie koñców elementów znajduj¹cych siê odpowiednio blisko siebie w jeden wspólny
wêze³. W przypadku elementów krzy¿uj¹cych siê mo¿na
równie¿ wymusiæ powstanie w miejscu przeciêcia punktów obliczeniowych, bez koniecznoci fizycznego podzia³u elementów (polecenie ANALIZA/RODZAJE ANALIZY/MODEL KONSTRUKCJI).
Wielokrotnie proszono nas o pomoc w rozwi¹zaniu
zagadnienia: chcia³bym policzyæ p³ytê, ale mogê uzyskaæ wyniki tylko dla siatkowania zgrubnego, bo dla siatkowania dok³adnego program zg³asza komunikat PRZEKROCZONA LICZBA WÊZ£ÓW I ELEMENTÓW. Najprostsze
rozwi¹zanie to dokupienie wiêkszej liczby wêz³ów i elementów. Ale, jak ³atwo siê domyliæ, nie powoduje to
wybuchu entuzjazmu u klientów. S¹ jeszcze dwa inne
rozwi¹zania, oczywicie o pewnych, ograniczonych mo¿liwociach.
Jedno nazywa siê EMITERY.
Przy wykonywaniu obliczeñ p³yty dla projektanta
najwa¿niejsze jest uzyskanie jak najdok³adniejszych rezultatów w punktach charakterystycznych (podpory,
miejsca przy³o¿enia si³). A wiêc w nich w³anie nale¿y
zagêciæ siatkê MES. Natomiast poza tymi punktami wartoci rezultatów zmieniaj¹ siê na tyle powoli, ¿e przyjête
elementy skoñczone mog¹ byæ wiêksze. Spójrzmy na
rysunki 8a i 8b.

Rys. 7

Rys. 8a, b

Rys. 9

Model z rys. 8a
posiada 561 elementów skoñczonych.
Model z rys. 8b posiada 528 elementów
skoñczonych. Przy za³o¿eniu, ¿e p³yta jest
podparta w naro¿nikach, model z rys. 8b
da o wiele dok³adniejsze rezultaty przy
podporach, mimo ¿e
zawiera mniej elementów skoñczonych.
W miejscach podparcia p³yty program
przyj¹³ istnienie EMITERÓW MES i w miarê oddalania siê od
podpór elementy skoñczone stawa³y siê coraz wiêksze.
Niestety, ze wzglêdu na objêtoæ tego artyku³u nie omówiê dok³adnie mo¿liwych ustawieñ generatora MES. Namawiam do eksperymentowania. Zmiana parametrów siatkowania jest mo¿liwa w oknie NARZÊDZIA/PREFERENCJE ZADANIA/OPCJE SIATKOWANIA/MODYFIKACJA. Aby obejrzeæ, jak
wygeneruje siê siatka MES (bez koniecznoci wprowadzania podpór czy obci¹¿eñ), nale¿y u¿yæ polecenia ANALIZA/MODEL OBLICZENIOWY/GENERACJA.
Drugie rozwi¹zanie wykorzystuje
mo¿liwoæ zmiany
parametrów pojedynczego obiektu. Aby
je zastosowaæ, nale¿y
podzieliæ model na
kilka paneli. Na rysunku obok p³yta
sk³ada siê z 2 paneli.
Zagêæmy dwukrotnie siatkê tylko na
panelu trójk¹tnym.
Aby to zrobiæ, wystarczy wskazaæ kursorem myszy wybrany panel (przez wskazanie czarnego kwadratu przed nazw¹
panelu) i wykonaæ PM. W menu, które siê otworzy wybieramy polecenie W£ACIWOCI OBIEKTU i zmieniamy parametry siatkowania. Zmiana ta bêdzie dotyczy³a tylko
wybranego panelu. Oczywicie siatki paneli musz¹ byæ
ze sob¹ powi¹zane, wiêc siatkowanie panelu prostok¹tnego równie¿ ulegnie zmianie, ale tylko w takim zakresie, jaki jest konieczny dla zachowania ci¹g³oci siatki.
Aby obejrzeæ efekt wprowadzonych zmian, nale¿y uruchomiæ siatkowanie modelu.
Zamra¿anie siatki
W przypadku tworzenia du¿ych modeli znacz¹cy staje
siê czas generowania przez program siatki MES. Wprowadzenie zmian w modelu (np. do³o¿enie obci¹¿enia czy
zmiana jego wartoci) powoduje koniecznoæ uruchomienia obliczeñ od pocz¹tku. Aby skróciæ czas oczekiwania na wyniki, mo¿na zamroziæ siatki MES, tak aby

uruchomienie obliczeñ nie powodowa³o generowania
siatek od nowa (polecenie ANALIZA/MODEL OBLICZENIOWY/ZAMRO¯ENIE SIATKI).
Lokalne uk³ady wspó³rzêdnych
W przypadku konstrukcji powierzchniowych wielop³aszczyznowych, np. zbiorników, bardzo wa¿na jest poprawna orientacja uk³adów lokalnych elementów powierzchniowych. W przeciwnym wypadku ta sama wartoæ (np. si³y tn¹cej czy ugiêcia) uzyskana na s¹siednich
elementach skoñczonych mo¿e mieæ ró¿ne znaki. Aby
obejrzeæ uk³ady lokalne elementów modelu, nale¿y u¿yæ
polecenia WIDOK/WYWIETL. Aby zmieniæ orientacjê
uk³adu lokalnego dla np. p³yty, nale¿y j¹ wyselekcjonowaæ, a nastêpnie u¿yæ polecenia GEOMETRIA/CHARAKTERYSTYKI/KIERUNEK Z.
Obci¹¿enie na ³añcuchu elementów
Je¿eli przed definiowaniem obci¹¿enia trapezowego
dokonamy selekcji ³añcucha elementów, to pojawi siê
mo¿liwoæ zdefiniowania ci¹g³ego obci¹¿enia trapezowego na ³añcuchu elementów.

REZULTATY
± Linie wymiarowe  opcja wywo³ywana z menu NARZÊDZIA pozwala na automatyczne uzupe³nienie modelu o linie wymiarowe. I tu ma³a
uwaga. Aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ
wielkoæ symboli
wywietlanych na
ekranie (np. wartoci wymiarów), nale¿y u¿ywaæ klawiszy PgUp, PgDn.
Oczywicie mo¿na
wy³¹czyæ wywietlanie linii wymiarowych, korzystaj¹c z okna WIDOK/
WYWIETL.
± Zmiana
skali
w mapach rezultatów dla elementów skoñczonych
 istnieje mo¿liwoæ dowolnego
ustawiania skali
dla map i izolinii
rezultatów MES.
W oknie M APY
wybieramy zak³adkê SKALA. Ustawienie rodzaju skali
na DOWOLNA i LM na opisie danego koloru umo¿liwia
edycjê wartoci przypisanej temu kolorowi.
Czêsto istnieje potrzeba zmiany zakresu skali poprzez podanie nowego maksimum i minimum. Aby to zrobiæ, nale¿y:
± wybraæ skalê LINIOW¥ lub LOGARYTMICZN¥;
± wy³¹czyæ w³¹cznik Z NORMALIZACJ¥;
± podaæ nowe wartoci MAX i MIN;
± wybraæ polecenie ZASTOSUJ.
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Rys. 10

Kolor czarny opisuje wartoci spoza przedzia³u
Min  Max (oczywicie, dwukrotne LM na tym kolorze w oknie skali, umo¿liwia zmianê koloru czarnego
np. na bia³y).
± W³¹czanie opisów map na ES  w³¹czenie wywietlania izolinii bez wyg³adzania, ale z opisem,
powoduje wywietlanie wartoci dla rodka ka¿dego elementu.
± Kombinacje automatyczne  istnieje mo¿liwoæ
tworzenia w³asnych regulaminów, na podstawie
których program generuje normowe kombinacje
obci¹¿eñ. Przyk³adowy plik kombinacji znajduje
siê w katalogu Robota, w pliku \system\cfg\
pn82.rgl. Plik ten mo¿na skopiowaæ pod inn¹ nazw¹ i korzystaj¹c z dowolnego edytora tekstowego, zmodyfikowaæ go. Uwaga! W pierwszej linii
nowego regulaminu nale¿y wpisaæ jego nazwê.
Aby regulamin stworzony przez U¿ytkownika sta³
siê obowi¹zuj¹cy w programie, nale¿y skorzystaæ
z polecenia NARZÊDZIA/PREFERENCJE ZADANIA /NORMY /A KCJE i wybraæ regulamin w polu K OMBINACJE
NORMOWE .

WYDRUKI
Zrzuty ekranu do³¹czane do dokumentacji
Prawie ka¿d¹ tabelê danych/rezultatów lub obraz graficzny modelu mo¿na do³¹czyæ do dokumentacji, która bêdzie drukowana. Wystarczy na tabeli
lub ekranie graficznym wykonaæ PM i wybraæ polecenie Z RZUÆ EKRAN . Gdy chcemy przygotowaæ wydruk dokumentacji (polecenie P LIK/K OMPOZYCJA WYDRUKU ), w zak³adce Z RZUTY EKRANU mo¿emy wybraæ,
które ze stworzonych wczeniej zrzutów chcemy do³¹czyæ do dokumentacji. Warto skorzystaæ z polecenia P ODGL¥D , aby obejrzeæ, jak nasze zrzuty bêd¹

POKA¯ CO POTRAFISZ

!

Chcesz pokazaæ co potrafisz? Masz animacje, grafiki,
modele, którymi chcia³by podzieliæ siê z innymi? Przelij
je do 3D. Ostatnia klatka, Galeria 3D i ok³adka to miejsca,
gdzie byæ mo¿e siê pojawi¹. A na wietne animacje i multimedialne prezentacje znajdziemy miejsce na CD-ROMach do³¹czanych do Magazynu 3D. Je¿eli masz gotowy
materia³ albo tylko pytania, skontaktuj siê z nami:
Redakcja 3D  Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6, 44-100 Gliwice
tel/fax: (32) 230 9863
e-mail: aardwark@helion.com.pl
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wygl¹da³y na wydruku. A co, je¿eli chcielibymy
zmodyfikowaæ tak¹ zrzucon¹ tabelê lub rysunek?
Wystarczy w trybie PODGL¥D wybraæ ikonê z narysowan¹ czarn¹ strza³k¹ . Kursor zmieni siê w³anie
na tak¹ strza³kê. Wtedy PM umo¿liwia zmianê orientacji rysunku, a dwukrotne LM powoduje przejcie
do trybu edycji. W przypadku rysunku mo¿na teraz
w³¹czyæ lub wy³¹czyæ atrybuty rysunku, zmieniæ
wszystkie opcje wizualizacji czy wreszcie przeskalowaæ rysunek (przesuwaj¹c krawêdzie okna, w którym jest wywietlany). W tabelach mo¿emy zmieniæ
iloæ i szerokoæ wywietlanych kolumn, wysokoæ
wierszy, zastosowaæ filtry itd. Po zakoñczonej edycji
nale¿y nacisn¹æ polecenie P OWRÓT DO PODGL¥DU
(standardowo lewy górny róg ekranu).
Wydruk uproszczony
Je¿eli chcemy uzyskaæ szybko dokumentacjê projektu, mo¿emy skorzystaæ z zak³adki WYDRUK UPROSZCZONY
w oknie PLIK/KOMPOZYCJA WYDRUKU. Uwaga! Nale¿y
zwróciæ uwagê, ¿e w³¹czniki znajduj¹ce siê w tym oknie
mog¹ byæ w trzech stanach:
± wielkoæ nie bêdzie umieszczana na wydruku uproszczonym;
wielkoæ bêdzie umieszczana na wydruku
±
uproszczonym dla pe³nej selekcji;
±
wielkoæ bêdzie umieszczana na wydruku
uproszczonym, ale z dokonan¹ przez U¿ytkownika selekcj¹ wêz³ów, prêtów, przypadków lub postaci.
Szablony
Tworz¹c dokumentacjê, mo¿na skorzystaæ równie¿
z zak³adki SZABLONY w oknie PLIK/KOMPOZYCJA WYDRUKU. Wydruk bêdzie wtedy zawiera³ gotowe zestawy danych i rezultatów. Ciekaw¹ cech¹ tej opcji jest mo¿liwoæ automatycznego uzyskania raportu z weryfikacji
nonoci elementów stalowych, bez koniecznoci u¿ywania modu³u normowego.
Je¿eli wczeniej okrelilimy zawartoæ naszego wydruku, to bêd¹c w zak³adce SZABLONY, mo¿emy stworzyæ w³asny szablon, który bêdzie mo¿na wykorzystywaæ w innych modelach. Wystarczy u¿yæ polecenia
NOWY.
Kolorowe wykresy na drukarce atramentowej
Standardowo Robot97 jest ustawiony tak, aby
kolory wykresów by³y odzwierciedlane na drukarce odcieniami szaroci lub gruboci¹ i typem linii
(typowe rozwi¹zanie dla drukarek czarno-bia³ych).
Je¿eli dysponujemy drukark¹ kolorow¹, to nale¿y
wywo³aæ polecenie N ARZÊDZIA /P REFERENCJE /P ARA METRY WYDRUKÓW /W YDRUKI i w oknie, które siê
otworzy, wy³¹czyæ przycisk D RUKOWANIE KOLORÓW
W SKALI SZAROCI . W tym samym oknie mo¿na równie¿ okrelaæ gruboci linii.
I to by by³o na tyle. Mam nadziejê, ¿e ten krótki opis
u³atwi ¿ycie naszym klientom i jednoczenie znacz¹co
zwiêkszy efektywnoæ pracy z naszym programem.
Dariusz Kasznia
RoboBAT Kraków

