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1. Įvadas  

Dėkojame, kad pasirinkote „ProtaStructure“. Šiuo pradmenų gidu siekiama greitai pradė� dirb�.

Turėtumėte sugebė� modeliuo�, analizuo� ir peržiūrė� šio paprasto modelio rezultatus maždaug    

 

2. Vartotojo sąsaja 

„ProtaStructure 2021“ pasi�nka jus su modernia ir efektyvia vartotojo sąsaja,   
naudo� Jūsų patogumui. Įvairūs „ProtaStructure“ vartotojo sąsajos komponentai yra tokie, kaip nurodyta žemiau: 

 

 

 

Žymėjimo ženklo vartotojo sąsaja  
 

 

 

 

 

 

Žymėjimas susideda iš kelių įrankių lentelių, išdėstytų įvairiuose skirtukuose.  

Kiekvienoje įrankių lentelėje yra susijusių komandų suskirstytų į logines ir funkcines grupes.

Užvedus pelės žymeklį virš komandos, bus parodytas patarimas, paaiškinan�s, kaip naudo�s šia funkcija.  

Struktūros medis 

Plan View 3D View 

Layers & 

Display 

Įrankių lentelė 

File 

Greita prieiga 

Peržiūros 

Būsenos lentelė – parodo svarbią informaciją, pvz. Reikiamus tęs�  veiksmus  Komandos įver�nimas 
Vienetai Žymeklio koordinatės 

Pasirinktos įrankių

lentelės komandos  

Refresh, Rotate, Zoom 

Toolbar Tab  

Group Command Tool�p 

Search 

per 1 valandą.

sukurta nuo nulio
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Paprastai modelį kuriate dirbdami iš kairės į dešinę, t.y. Pradėkite nuo Building Setout 

→ Modelling → Loading → Review → Analysis → Design → Drawings & Report.  

Peržiūros 

 

Sukurkite �ek vaizdų, kiek jums reikia, tokių kaip planas, 3D fizinis modelis, anali�nis modelis ir 3D armatūrą. 

Vaizdus galima tvarky� naudojant išmaniųjų skirtukų išdėstymo opcijas.     

Pritaikykite savo darbo zoną, prijungdami plaukiojančius vaizdus. Sąsaja suderinama su keliais monitoriais.

Jei norite kuo geriau išnaudo� ekrano vaizdą, �esiog perkelkite vieną iš vaizdų į kitą ekraną.

 

Struktūros paieškos pasirinkimas 

Ieškote konkretaus elemento ar objekto? Struktūros paieškos laukelyje įveskite objekto pavadinimą  

ir leiskite „ProtaStructure“ tai jums ras�. 

 

Greito prieinamumo įrankių lentelė 

Greitosios prieigos įrankių lentelėje rodomos dažniausiai naudojamos komandos. 

Prie greitosios prieigos galima pridė� bet kurią komandą  → Add to Quick Access Toolbar. 

 

  

Search 
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Darbalaukio nustatymai      

 

Aktyvaus langelio nustatymai ir vizualinė apklausa    

Visual 
Interroga�on  

 

Scene Se�ngs  
 

Visibility 
Filters  

Filtruokite pagal konkretų aukštą, ašį ar 

 

Column Plan 
Display   

Beam Plan 
Display  

Slab Plan 
Display   

FE Contours 
 

Anima�on  

 

 

Colors 
Choose the color of background and various 
ac�ve modelling objects 

Grid 
Sets the spacing of the guiding grid system to 
allow ease of modelling as objects can snap 
to intersec�on of the grids 

Line Type  Sets the Line Type Scale 

Object Snap  
Choose the various snap op�ons such as 
Start/End/Corner, Perpendicular or 
Orthogonal Grid, etc.  

PATARIMAS:   

 

 

Spalvų kodo elementai pagal įvairius kriterijus, tokius 
kaip projektavimo būsena, medžiagų rūšys, sijų su sienų 
apkrova. Tai gyvybiškai svarbi vizualinė priemonė, skirta 
pa�krin� ir patvir�n� modelio įves�s ir rezultatus.

Valdykite  vaizdų grafiką,  ir  įjunkite/išjunkite 
kreipiančiąsias groteles ir koordinačių ašis ir kt.

elemento �pą

Leidžia rody� kolonos sienos ašį, momen�nę ir šly�es 
jėgas, bū� rodomoms plano vaizde.

Leidžia markiruo� plytų / pertvarų sienų, apkrovos vertę 
ir aukš�, kurie turi bū� koduojami spalvomis ir rodomi 
plano vaizde.  Be to, galima parody� bendrą vartotojo 
apibrėžtą apkrovą (�k po analizės) ir rody� spindulių 
pakilimo žymes.

Leidžia nustaty� negyvos ir gyvos apkrovos vertes 
rodomas plano vaizde.

Rodo FE kontūrus eksportuotus iš FE Analizė po 
apdorojimo

Animuokite sukdami modelį 3D vaizde

Kiekvienas modeliavimo langas gali turė� atskirus vaizdo nustatymus.  Pavyzdžiui, galbūt norėsite nuspalvin� plokščių apkrovos 
ant planinio vaizdo ir tuo pačiu metu nuspalvin� dizaino būseną 3D vaizde.
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Sluoksnio įrankių lentele (skirtuke Darbalaukio lentelė) 

Layer and color se�ngs    

Axis Layer Group  
 

įjung�/išjung� ašių sluoksnį  

Column Layer Group   įjung�/išjung� stulpelio sluoksnį  

Wall Layer Group  
 

įjung�/išjung� sienos sluoksnį  

Par��on Wall Layer 
 

Įjung�/ išjung� pertvaros/plytų sienos sluoksnį  

Beam Layer Group  
 

įjung�/išjung� sijos sluoksnį  

Slab Layer Group  
 

įjung�/išjung� plokštės sluoksnį  

Ribbed Slab Layer Group 
 

įjunkite/išjunkite briaunotos plokštės sluoksnį  

Slab Load Layer Group 
 

įjung�/išjung� plokštės apkrovos sluoksnį  

Slab Strip Layer Group  
 

įjunkite/išjunkite plokštės juostos sluoksnį  

Reinforcement Layer  
 

įjung�/išjung� plokštės sutvir�nimo sluoksnį  

Steel Member  Layer 
 

Įjunkite/išjunkite plieninius elementus, tokius kaip santvara, sąvarža ir kt. 

Ghost Axis Layer Group 
 

įjung�/išjung� nematomos ašies sluoksnį  

Plane Defini�on Layer 
 

įjung�/išjung� plokštumos apibrėžimo sluoksnį  

PATARIMAS:  

  

 

skirtuke  �nklelis leidžia įjung�/išjung� pilkus stačiakampius �nklelius fone.  Koordinačių ašis leidžia Scene Se�ngs
įjung�/išjung� koordinačių simbolį.

įjunkite/išjunkite sluoksnius ir pakeiskite pavadinimą, spalvą, neskaidrumą, linijos �pą, 
eilutės svoris, šri�o �pas ir teksto aukš�s.
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3. Pradinis puslapis  

Paleidus „ProtaStructure“, pasirodys „Pradinis puslapis“  

 

Pradiniame puslapyje yra šios funkcijos:  

❖ A�dary� esamą projektą 

❖ Pradė� naują projektą 

❖ Skaity� „Prota“ naujienas ir žiūrė� „Prota“ vaizdo įrašuss  

❖ Pasiek� „Prota“ išteklius, tokius kaip pagalbos centras, naujas dokumentas ir greitasis gidas 

❖ Perskaitykite svarbų pranešimą ir atsisiųskite programinės įrangos atnaujinimą 

❖ Peržiūrėkite prenumeratos būseną  

 

  

Text Layer Group 
 

įjung�/išjung� visus tekstus  

Foo�ng Layer Group 
 

įjung�/išjung� pagrindo sluoksnį  
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4. Pradė� naują projektą   

➢ Pradiniame puslapyje spustelėkite  ir pasirodys dialogo langas .Open Project Open Project   

Čia pateikiamas šio dialogo funkcijų paaiškinimai:   

 

1. 1. Projekto duomenų aplankas yra pagrindinis aplankas, kuriame saugomi projekto modeliai. . 

Projekto modelį sudaro keli failai, saugomi viename aplanke, pavadintame „Project folder“.  

“Šis projektas” aplankas yra sukurtas kaip poaplankis projekto duomenų aplanke. 

Projekto aplanko pavadinimas visada bus sukurtas toks pat kaip ir projekto pavadinimas. 

2. Pagal numatytuosius nustatymus skiltyje „Mano dokumentai“ bus įdiegtas duomenų aplankas „ProtaData2021“.   

3. Jei reikia, galite nurody� kitą vietą spustelėdami Pasirink�/sukur� aplanką.    

4. Spustelėjus Naršy�, bus a�daromas dabar�nis projekto duomenų aplankas „Windows Explorer“.  

5. Galite a�dary� esamus projektus, saugomus šiame duomenų aplanke, pasirinkdami projektų sąrašą.   

Pasirinkus projektą, dešinėje pusėje bus rodoma projekto peržiūra,   

dukart spustelėjus projekto pavadinimą arba spustelėjus Gerai, a�daromas projektas.-   

6. Spustelėkite išskleidžiamąjį sąrašą, esan� aukščiau esančiame sąraše,    

7. Norėdami greitai peržiūrė� neseniai a�darytų projektų sąrašą, pažymėkite neseniai naudotus projektus.  
8. Taip pat galite peržiūrė� pasku�nio projekto išsaugojimo datą, kad greitai rastumėte išsaugotą projektą.  

 

 

 

 

 

 

  

Patarimas: ankstesnes „ProtaStructure“ modelio versijas galima a�dary� �esiogiai naudojant PS 2021: 

➢ Pirmiausia turite pasirink� �nkamą duomenų aplanką spustelėdami Pasirink�/sukur� aplanką.  

➢ Pereikite į  norimą duomenų aplanką (užrašų duomenų aplankas yra pagrindinis, o ne projekto aplankas). 

➢ Tada galėsite pamaty� projektą ir jį a�dary�.  

➢ Būsite paragin� išsaugo� modelį kitu pavadinimu.  

➢ Po konvertavimo projektas bus a�darytas. 

➢ Atminkite, kad naujesnių projektų negalima a�dary� senesnėse „ProtaStructure“ versijose

(atgal suderinama). 

 

1 
2 

5 

3 4 
6 

7 

8 

kad pamatytumėte naujausius pasiekiamus duomenų aplankus.
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➢ Spustelėkite New Project  ir įveskite projekto pavadinimą, kaip parodyta tarpus žymėkite simboliu „_“. 

➢ Pasirinkite Singapore (EuroCode) šabloną  

 

 
 

Šablonai naudojami greitai nustaty� numatytuosius modelio parametrus, tokius kaip projektavimo kodai,

medžiagos ypatybės, elementų dizaino nustatymai ir t. t. Arba galite pasirink� kopijuo� nustatymus iš

esamo projekto, pasirinkdami Projects 

➢ Spustelėkite OK. 

Dabar pagrindinėje modeliavimo srityje fone bus rodomas stačiakampių �nklelių rinkinys.  

 

Atstumas tarp linijų pagal numatytuosius nustatymus yra 1 m, o pagrindinis �nklelis yra tamsesnis kas 5 m.

Numaty� nustatymai gali bū� pakeis� naudojant darbalaukio nustatymo mygtuką.
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5. Nustatymų Centras 

Nustatymų centrą galima pasiek� spustelėjus nustatymų ikonėlę sparčiosios prieigos įrankių lentelėje    

arba iš Darbalaukio (kaip parodyta žemiau).   

 
Nustatymų centras centralizuoja visus numatytuosius programos nustatymus, įskaitant analizę, 

dizainą ir detalės ir vienetų bei formatavimo nustatymus. 

 
 

Pavyzdžiui, kai iš pradžių pradedate projektą, patar�na peržiūrė� automa�nio išsaugojimo 

intervalą pakeis� ir išsaugo�.  Pagal numatytuosius nustatymus „0“ reiškia, kad jis išjungtas.  

➢ Pakeiskite automa�nio išsaugojimo intervalą į 10 minučių, kad modelis būtų išsaugotas automa�škai.   

➢ Atžymėkite eilutę Automa�nis išsaugojimas, kad automa�nis išsaugojimas veiktų fone.  

Išsaugomų atsarginių kopijų skaičius 

Išsaugomų atsarginių kopijų skaičius reiškia automa�nę papildomą atsarginę kopiją, sukurtą kiekvieną valandą.   

Pavyzdžiui, pirmasis atsarginės kopijos failas bus sukurtas ryte 9:00, antroji - 10:00 ir trečioji    

11:00 val.  12:00 val. Atsarginė kopija perrašys pirmąją atsarginę kopiją ir ciklas tęsiasi.    

c 
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Atsarginius ZIP failus galite ras� tame pačiame projekto duomenų aplanke esančiame aplanke „Atsarginė kopija“.

Failo pavadinime bus datos ir laiko antspaudas (pavyzdys parodytas žemiau).  

  

Projekto šablonas 

Kai pradedate naują projektą, rodomi turimi šablonai, turite pasirink� vieną.

Jus galite dar kartą pasiek� šiuos šablonus naudodami skirtuką „Pastatų išdėstymas“.  

 

 

Esamo šablono importavimas (žr. paeiliui  1,2,3 veiksmą)    

Šiuo metu a�daryto projekto šabloną galite pakeis� pasirinkę kitą šabloną ir

Importuo� jį:   

➢ Pasirinkite Template (1)  → Pasirinkite Select All (2) →  Import (3) 

Visi importuoto šablono nustatymai bus taikomi dabar�niam projektui.   

Naujo šablono eksportavimas (žr. pateiktus A, B, C, D veiksmus)  

Eksportuodami galite išsaugo� dabar�nio projekto nustatymus kaip savo šabloną:   

➢ Pasirinkite naują šabloną (A)      Suteikite jam pavadinimą       OK       Naujas šablonas bus sukurtas (B)  →  

 

→

   

→

 

 

➢ Pasirinkite naują šabloną (B)       Pasirink� viską (C)       Eksportuo� (D) 
 
→

   
→

 
  

TŠablonas bus sėkmingai eksportuotas ir gali bū� pakarto�nai naudojamas kitą kartą pradėjus naują projektą.   

1 

2 

3 

My template 

A 

B 

C 

D 
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6. Atrankos metodai  

Pasirinkimas atliekamas naudojant elementų juostos pasirinkimo mygtuką.  

Nors nėra bū�na pasirink� dabar, informacija yra svarbi, kai dirbate su modeliu.  

•  Kairiuoju pelės klavišu spustelėkite objektą, kad pasirinktumėte dalį.  

 

•  Norėdami pasirink� kelis objektus, juos laikykite nuspaudę CTRL klavišą 

•  Galite pasirink� objektus �esiai iš struktūros medžio  

Galite temp� pele, kad pasiektumėte kitus pasirinkimo objektus:  

•  Tempkite iš kairės į dešinę, kad sukurtumėte stačiakampį langelį. 

Atleidus pelės mygtuką, visi pasirink� objektai, esantys bloke, bus pasirink�.  

•  Panašiai tempkite iš dešinės į kairę ir bus pasirink� visi objektai, kertantys jos ribas.    

 

Jei dešiniuoju pelės klavišu spustelėsite pasirinktus objektus, pamatysite iššokan� konteks�nį meniu,   

kurį galėsite redaguo� ir atlik� kitas su tuo objektu susijusias užduo�s, pvz., Nustatymai, Ištrin� ir kt. 

 

Paspaudus ESC bus panaikintas visų objektų pasirinkimas. 

 

7. Zoom & Pan Metodai  

Naudingos funkcijos:  

Zoom Window   CTRL+W  → Padidinkite plotą, tempdami apibrėžtą stačiakampį  

Zoom Previous   CTRL+O    → Padidin� ankstesnį vaizdą  

Zoom Extents   CTRL+E     →  priar�na pasirinktus objektus. Jei nėra pasirinktų objektų, tada padidins mastelį, 

kad būtų rodomi visi objektai. 

Zoom Limits   CTRL+L     → priar�na, kad parodytų �nklelių ribas. 

 

Jums bus lengviausia naudo� pelės ratuką:  

Zoom in  → slinkite pelės ratuku aukštyn 

Zoom out  → slinkite pelės ratuku žemyn  

Pan (move)  → laikykite nuspaudę vidurinį pelės ratuką ir tempkite     

 

8. Ašių modeliavimas 

Pirmasis žingsnis kuriant modelį yra ašių nustatymas. Tada ašių sankirtos tampa mazgais, 

į kuriuos įterpiami elementai.  Todėl labai svarbu, kad ašys būtų sukurtos teisingai.  

Yra trys ašių modeliavimo būdai:  

1. Axis toolbar - ašių įrankių juosta, skirta ašims staty� atskirai. 

2. Išorinis atskaitos brėžinys, skirtas importuo� visas ašis iš dxf piešimo failo. 

3.  Stačiakampis ašių generatorius, skirtas greitai sukur� ašių sistemą. 

Struktūros medyje taip pat pažymė� pasirink� objektai



  
  

ProtaStructure 2021 - Trumpas gidas    13 

 

9. Axis / Grid Tool (ašių / �nklelio įrankis) 

Modeliuo� atskiras ašis paprasta naudojant programos dinaminę įves�es sistemą (DIS)..  

➢ Modeliavimo skirtuke spustelėkite Grid     
 

Yra keli ašies įterpimo būdai:   

 

   Vienas segmentas leidžia sukur� �esią ašį spustelėjus ašies pradžios   

ir pabaigos tašką.  

 

   Kelių segmentų ašis leidžia sukur� vieną ašį su keliais bet kokios 

formos segmentais  

 

   Kreivės ašį galima sukur� nurodant spindulį  

 

➢ Įsi�kinkite, kad pasirinktas vieno segmento įterpimas  

➢ Užveskite pelės žymeklį ant bet kurios pilkosios �nklelio sankryžos ir bus rodomas „Tinklelio susikir�mas“  

 

 
 

➢  Kairysis paspaudimas (ir atleidimas) patvir�na pradžios tašką Perkeliant pelės žymeklį, 

nurodomas pabaigos taškas, pasirodys „guminė juosta“  

 

Guminės juostos veikimo metu bus rodomas ilgis (L) ir vie�nis kampas. Papildomai,  
taip pat bus parodytas santykinis atstumas ∆x & ∆y, palygin� su vie�niu UCS  

➢ Paspauskite F2, kad įjungtumėte ašies ilgį (L) per dinaminę įves�es sistemą (DIS)       

   

c 
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•  Jei teksto laukelyje įvesta vertė, susijusi 
parametras bus užrakintas. Atrakin� galite
paspausdami ESC arba spynos piktogramą dešiniajame  
teksto laukelyje. 

•  Jei teksto laukelis užrakintas ir paspaudžiamas F2 
arba ENTER tada DIS bus išjungtas.
Tačiau guminės juostos  operacija dabar bus tęsiama užrakinus,
patogumui už�krin�.  

 

 

Kairysis paveikslėlis rodo, kad ilgis L yra užrakintas,
taigi galite laisvai pasuk� ašį be ilgio kei�mo.

 

 

 

 

 

•  Jei abu teksto laukeliai užrakin�, paspaudus ENTER, operacija ir elementas bus priim� 
taškas bus pasirinktas automa�škai. 

•  Bet kuriame iš teksto laukelių galite naudo� nuorodų žymėjimą Length<Angle arba DeltaX,     
DeltaY (nereikia perjung� TAB.)  

 

                 
 

➢ Nurodžius ilgį ir (arba) kampą, paspaudus ENTER arba kairįjį pelės klavišą, bus priimtas galu�nis taškas   

➢ Pabandykite įterp� kelių segmentų ašį nuolat apibrėždami taškus  

Length<Angle DeltaX,DeltaY 
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•  Naudokite F2, TAB, ENTER, kad apibrėžtumėte paskir�es taškus, kaip minėta anksčiau   

•  Paspaudus klavišą ESC, grįžkite atgal. Jei parametrai yra užrakin�, pirmiausia DIS atrakinamas tada    
operacija atšaukiama. Jei suaktyvinama nuola�nio rinkimo komanda, ESC panaikins taškus.  

➢  Spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku, kad užbaigtumėte operaciją ir įterptumėte ašį. 

 

•  Kai rodomas ašies ypatybių dialogo langas, esate ašių kūrimo režime.  
Uždarykite, jei norite pabaigos ašies kūrimą. Tai taikoma visų elementų ypatybių dialogo langui.  

➢ Įterpkite kreivės ašį spustelėdami kreivės ašies piktogramą  

➢ Spustelėkite pirmą tašką, tada - antrą   

 

➢ Perkelkite pelės žymeklį į trečiąjį tašką, kuris nurodys kreivės poslinkio ilgį.  

➢ Spustelėkite kairįjį mygtuką, kad patvir�ntumėte 3 tašką> Bus sukurta kreivės ašis.   

 

•  Arba rankiniu būdu nustatykite poslinkio ilgį paspausdami F2.   
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10. Išorinis atskaitos brėžinys  

Pastaba : šis skyrius skirtas informacijai. Jei norite išbandy� šią funkciją, reikalingas DXF brėžinys.  

 

   

 

Šis įrankis leidžia priskir� DXF brėžinius skir�ngiems brėžiniams. Tokios savybės kaip vienetas, neskaidrumas,

 

Svarbu!  Nurody� DXF failai turėtų bū� nepažeis�, kad kitą kartą atkurtumėte išorinį piešimo sluoksnį

įkeliant projektą.  

 

Add 

  

   

Ac�ve 

Šis žymimasis laukelis valdo išorinio piešinio matomumo būseną.  

Unit 

Pasirinkite �nkamą DXF failą iš lentelės iškart įkėlę failą. Piešinys bus iš karto pakeistas.

 Storey No 

 

 

 

c 

„ProtaStructure“ leidžia įkel� išorinius DXF brėžinius ir parody� juos kaip nematomus atskaitos sluoksnius

pagal jūsų modelį.  Išorinės nuorodos piešimo mygtuką rasite greitos pradžios meniu.

mastelio koeficientas, ir poslinkis gali bū� nustatytas atskirai kiekvienam importuojamam failui.

Visas brėžinys bus išsaugotas kartu su projekto duomenimis ir gali bū� atkurtas, kitą kartą a�darius projektą.

Spustelėkite Pridė�, kad pasirinktumėte ir įkeltumėte DXF failą. Failas viduje bus paverstas 2D 
piešimo objektais ProtaStructure viduje.  Tačiau jis nebus matomas, kol nebus pažymėtas laukelis 
Aktyvus.

Pasirinkite �nkamą DXF failą  iš lentelės stulpelio iškart įkėlę failą.  Piešinys bus iš karto pakeistas.

Use Colors

Jei šis laukas pažymėtas, bus naudojamos faile apibrėžtos spalvos, jei nepažymėta, - pilkos spalvos 
brėžinys.
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Opacity 

Šis parametras kontroliuoja spalvų neskaidrumą. Šis laukas taikomas �k tada, kai piešimui naudojamos spalvos.

 

Scale Factor 

Šis parametras kontroliuoja spalvų neskaidrumą. Šis laukas taikomas �k tada, kai piešimui naudojamos spalvos. 

Move & Offset 

 

 

Import 

  

Spustelėkite mygtuką „Perkel�“ ir pasirinkite du rodomo plano taškus, kad perkeltumėte išorinį piešinį. Dinamiškas 
Čia taip pat galima naudo� įves�es funkciją (paspaus� F2). Bus kompensuota vertė tarp dviejų pasirinktų taškų 
bus rodomi lentelės stulpelyje „Poslinkis“.

Pasirinktą nuorodos brėžinį galima importuo� į priskirtą planą. „Importuota DXF“ sąsaja bus pakrauta su iš 
anksto nustatytomis „Storey“ ir failų vienetų reikšmėmis. Šiuo režimu brėžinį galima importuo� ant esamo 
modelio viršaus.
Visą modelį galima sukur� nuo nulio kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant „Išorinę nuorodą“
Braižymo sąsaja ir importavimo parink�s.
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11. Import DXF 

Pastaba:   

 

Impor�ng Floor Plans 

Aukštų planus galima importuo� ir pavers� 3D modeliavimo elementais.  

 
DXF > ProtaStructure 

c 

šis skyrius skirtas informacijai. Jei norite išbandy� šią funkciją, reikalingas DXF brėžinys

Galimos trys DXF importavimo į „ProtaStructure“ parinktys, kurias galima pasiek� iš 
„QuickStart“ meniu, naudojant importuo� DXF mygtuką:
1. Aukštų planas (pavyzdžiui, iš anksto nustatytas struktūrinis grindų planas)
2. 3D fizinis modelis
3. 3D anali�nis modelis

Jei importuojate brėžinį, kurio koordinavimui taip pat norite naudo� perdangą prieš savo modelį
 naudokite parink� „Išorinis atskaitos brėžinys“. Atminkite, kad elementų apibrėžimai paprastai labai 
skiriasi priklausomai nuo programinės įrangos. 
„ProtaStructure“ naudoja �nklelio sistemas, kad galėtų sukur� didelio �kslumo struktūrinį modelį iš 
fizinių elementų analizės, dizaino ir detalizavimo �kslais.  Kadangi DXF nėra daug duomenų turin�s 
formatas, jis ne visada gali užfiksuo� visą modeliavimo informaciją, pvz., ryšį ir �nklo ryšius, skyrius ir
 ekscentriškumus.  Programa juos generuoja iš primityvių duomenų, nuskaitytų iš failo.  Tačiau gali tek� 
redaguo� ir patobulin� informaciją, kai �k turėsite ją „ProtaStructure“.

DXF importo modulis skaito primityvius CAD objektus ir paverčia juos struktūriniais elementais kaip 
�nkleliai, kolonos, sijos, šly�es sienos, plokštės ir poliai.  Žemiau esančioje lentelėje pateikiami 
palaikomi 2D CAD objektai.
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Structural Member Supported CAD En�ty Type 

Grid Polyline, line 

Column Polyline, line, circle, block 

Shearwall  Polyline, line 

Beam Polyline, line 

Slab Polyline 

Pile Polyline, circle 

Tip: �nklelio apibrėžimai nėra PRIVALOMI. Jei jie nepateikiami,

jie bus generuojami automa�škai, atsižvelgiant į visas importuotas struktūrines dalis. 

Pasirinkite DXF failą naudodami mygtuką „Įkel� DXF“.  Failas bus nedelsiant nuskaitytas.  

 

Layers 

Kiekvienas elemento �pas turėtų bū� apibrėžtas skir�nguose DXF failo sluoksniuose.  

 

Add/Replace 

Siekiant išveng� nea��kimų, aukštų planų importavimo funkcija „Pridė�/pakeis�“ yra išjungta.  Elementai bus  

  

Failo sluoksniai nuskaitomi ieškant rak�nių žodžių, kad būtų galima ap�k� galimus sluoksnius, 
kurie gali bū� naudojami subjektams struktūrinių elementų apibrėžimui „ProtaStructure“.
Failo sluoksniai nuskaitomi ieškant rak�nių žodžių, kad būtų galima ap�k� galimus sluoksnius, 
kurie gali bū� naudojami subjektams° struktūrinių elementų apibrėžimas „ProtaStructure“.
Jei tam �kro �po elementų sluoksniai neatpažįstami, sluoksniams priskir� rankiniu būdu 
naudokite išskleidžiamąjį sąrašą.
Kiekvienam elemento �pui galite pasirink� kelis sluoksnius.  Reikėtų pasirink� bent vieną sluoksnį
 Įjung� to elemento �po importavimą.
Bet kuriuo metu galite naudo� mygtuką „Priskir� sluoksnius“, kad iš naujo nustatytumėte visus 
sluoksnius į tuos, kuriuos rado programa.
Teksto sluoksnis reikalingas �k norint susie� �nklelio e�ketes su �nkleliais.

pridė� prie esamo modelio. Esami modelio elementai (jei yra) nebus pašalin�.
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Unit of File 

Pasirinkite įkelto DXF failo vienetą.  

Connec�vity Tolerance 

 
DXF > ProtaStructure 

Storey Informa�on 

Pasirinkite aukštą, kuriame bus kuriamas modelis.  Dabar�nis aukštas bus pasirinktas a�darius formą.  

 

Min Beam Length  

DXF linijos objekto ilgis turėtų bū� didesnis už šią vertę, kad būtų galima sukur� siją.  

Max.Beam Width 

Importavimo modulis pa�krina visas lygiagrečias linijas, ar nesusidaro spindulys.  Atstumas tarp dviejų

lygiagrečių linijų turėtų bū� mažesnis už šią vertę, kad susidarytų spindulys. 

Default Beam Height 

Sijos sekcijos bus sukurtos naudojant išmatuotą spindulio plo� ir šią vertę.  

Default Slab Thickness 

Šis parametras gali bū� naudojamas iš importuojamoms plokštėms nustaty� numatytąjį storį. 

Default Pile Length 

Šis parametras gali bū� naudojamas importuojamiems poliams priskir� numatytąjį ilgį. 

Jei norite importuo� 3D fizinį modelį ir 3D anali�nį modelį, kreipkitės į „Prota“ pagalbos centrą.     

 

 

Ši tolerancija padeda „ProtaStructure“ teisingai priskir� �nklelius šly�es sienoms, sijoms ir stulpams, net 
jei �nklelių mazgai yra už tų elementų geometrinio apibrėžimo ribų.

Ryšio tolerancija turėtų bū� didesnė už atstumą, išmatuotą nuo sijos ar šly�es sienos iki �nklelio sankirtos.

Jei ke�nate sukur� pilną modelį iš 2D aukštų planų, pirmiausia turite sukur� brėžinius.  Taip pat gali 
bū� lengviau naudo� komandą Išorinės nuorodos brėžinio importavimas.  Tai padeda valdy� visus 
brėžinius iš vienos sąsajos ir nuorodas į DXF importo sąsają.
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12. Orthogonal Axis Generator 

Dabar pradėkime naują modelį sukurdami reikiamas modelio ašis.  Mes nustatysime kelias ašis vienu metu,   
.  

 

➢ 

➢ Eikite į skirtuką Modeliavimas> Pasirinkite Axis Generator      

Žiūrėkite apa�nę būsenos juostą; rodomas tekstas nurodo, kaip elg�s toliau   

 

➢ Pasirinkite pagrindinio �nklelio sankirtą netoli atsiradimo vietos (kaip parodyta žemiau)  

 

 

 

➢ Priimkite visas numatytas įvestas reikšmes ir spustelėkite OK    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bus sukurtos horizontalios ir ver�kalios ašys su 5 m atstumu  

 

  

naudodami stačiakampių ašių generatorių

Pasirinkite visas esamas savo sukurtas ašis → paspauskite Ištrin� 
(arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite → Ištrin�)

Pasirodys stačiakampio ašies generatorius.  1 kryp�es ašys dedamos horizontaliai su abėcėlės 
e�ketėmis (padidintos iš apačios į viršų).  2 kryp�es ašys yra išlygintos ver�kaliai su 
kai�nėmis e�ketėmis (padidintos iš kairės į dešinę).
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13. Kolonų kūrimas  

➢ Pasirinkite RC stulpelio piktogramą 

➢ Naudokite numatytąjį dydį b1 ir b2, o ekscentriškumas e2 ir e2 yra toks, kaip parodyta žemiau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sec�on Manager Skil�es tvarkyklės piktograma leidžia pasiek� kitų �pų skyrius, pvz., Apskrito, „L“, „T“

Column End Condi�on Stulpelio pabaigos sąlyga: pagal numatytuosius nustatymus stulpelių galai yra fiksuo�.
Viršuje ir (arba) apačioje galite uždė� vyrius, iš eilės spustelėdami šią piktogramą. 
 

 
 

➢ Įterpkite stulpelius spustelėdami ašių sankirtą  

➢ Traukiant langelį aplink ašių sankirtą galima įterp� kelis stulpelius  

Naudodami 2 metodus, sukurkite 10 vnt. stulpelių pozicijoje kaip parodyta žemiau.  

 

e2 

e1 

e1 ir e2 matuojamas iš stulpelio vidurio  
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➢ Uždarykite stulpelių nustatymus.  

PATARIMAS: Baigdami elementų kūrimą visada uždarykite elementų nustatymus.   
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14. Sienų kūrimas  

➢ Spustelėkite sienos piktogramą ir pasirodys sienos nustatymai     

➢ Naudokite numatytąjį sienelės storį b = 250 mm ir e = 0 mm

Parametrai paaiškin� žemiau esančioje diagramoje  

 

e matuojamas nuo sienos vidurio linijos iki jos vidurio  
e = 0 reiškia, kad sienos vidurio linija sutampa su sienos viduriu. 
 
➢ Įterpkite 3 vnt. �esiog spustelėdami sienos pradžią ir pabaigą.  
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15. Sijų kūrimas  

➢  Spustelėkite spindulio piktogramą ir atsiras spindulio nustatymai     

 

 

 

 

 

 

 

  e  matuojamas nuo sijos vidurio linijos iki jos skerspjūvio svorio centro.   

e = 0 reiškia, kad sijos  vidurio linija sutampa su jos ploto svorio centru 
Beam End Condi�on Sijos pabaigos sąlyga: pagal numatytuosius nustatymus sijų galai yra fiksuo�.  
Galite pritvir�n� vyrius kairėje ir (arba) dešinėje iš eilės spustelėdami šią piktogramą. 

  
➢ Norėdami sukur� siją, spustelėkite ašių sankirtą sijos pradžioje, o paskui - sijos pabaigoje.    

Atkreipkite dėmesį, kad galite ir toliau kur� sijas iš ankstesnės sijos.  

 

➢ Įdėję 2 sijas, kaip parodyta aukščiau, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite, kad užbaigtumėte sijos įterpimą     

Kelias sijas taip pat galima įterp� tempiant langelį, apjuosiant sri�, kurioje norite įterp� sijas. 
Sijos automa�škai sukuriamos tarp kolonų ir sienų.  
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➢ Spustelėkite ir tempkite langelį, apjuosian� aukščiau pateiktus kolonas ir sienas 

   

Bus sukurtos septynios (7) naujos sijos. . 

➢ Įdėkite likusias sijas bet kokiu būdu, kaip parodyta žemiaues  

 

Pa�krinkite struktūros aplanką Sijos, kad įsi�kintumėte, jog iš viso įterpėte 18 sijų.      

Dabar apa�niame dešiniajame modelio kampe įterpsime kreivę   

➢ Spustelėkite kreivės sijos įterpimo piktogramą sijos savybių dialogo lange     

➢ Spustelėkite ašių A/3 sankirtą ir tada ašių B/4 sankirtą (t. y. sijos pradžią ir pabaigą)   
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Kreivės spindulį galite apibrėž� �esiog perkeldami pelės žymeklį ir kreivės peržiūrą pilka šviesa  

bus rodoma automa�škai.  

➢ Norėdami �ksliai nustaty� spindulį iki -1500 mm, paspauskite F2 ir paspauskite ENTER    

Bus įterpta kreivės sija (segmentai sukuriami automa�škai). Pa�krinkite struktūros medį sumodeliavote

išviso 19 sijų.  
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16. Sijų kūrimas naudojant dinaminius užfiksavimo taškus 

Pastaba: Šis skyrius yra neprivalomas ir nėra galu�nio modelio dalis, tačiau galbūt norėsite jį išbandy�  

Antrines sijas galima lengvai įterp� naudojant dinaminius fiksavimo taškus (nereikia kur� ašių).  

➢ Spustelėkite sijos piktogramą ir padėkite žymeklį ant pirminio sijos krašto (venkite ašies)      

 

Atminkite, kad tvir�nimo taškai esant 0,25 L, 0,33 L, 0,5 L, 0,67 L, 0,75 L bus rodomi, kai žymeklis yra ant sijos.
  

 

➢ Spustelėkite 0.67L kaip antrinės sijos pradžios tašką.   

➢ Užveskite žymeklį ant paskir�es sijos  

 

Atkreipkite dėmesį, kad atsiras 0,25L, 0,33L, 0,5L, 0,67L, 0,75L ir statmenas taškas  

➢ Pasirinkite norimą tašką kaip antrinės sijos galu�nį tašką ir bus sukurtas naujas spindulys  

Paspaudus F2, kai žymeklis yra bet kuriame fiksavimo taške, bus galima įves� �kslų atstumą nuo sijos pradžios.  

  

Place cursor on 

edge of beam 
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Paspaudus CTRL klavišą, kai žymeklis yra uždėtas ant pirminio spindulio, padidėjimo atstumas bus parodytas  

100 mm. Kairiuoju pelės klavišu pasirinkite norimą atstumą (vis dar laikydami nuspaudę CTRL klavišą). 

 

 

Patogus patarimas, kaip sureguliuo� kolonų ir sijų padė� 

Galite reguliuo� stulpelio ir sijos padė� (ekscentriškumą) �esiog pasirinkdami ir paspausdami klaviatūros  

rodyklių klavišus, kad judėtumėte norima kryp�mi.  

  

Žingsnis, kuriuo narys perkeliamas, gali bū� nustatytas pastato nustatymuose → Nustatymų centre → Rodinys ir

Išsaugo� → Narių sekcijos ekscentriškumo žingsnis (pagal numatytuosius nustatymus 25 mm).  

 

  

➢ Pasirinkite stulpelį Gc1  

➢ Paspauskite rodyklės dešinėn klavišą  

→, kad perkeltumėte stulpelis dešinėje 
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17. Plokščių kūrimas 

➢ Spustelėkite plokštės piktogramą ir pasirodys plokštės savybių dialogo langas   

 

Ženklų piktogramos suaktyvina persidengimo ženklą ir leidžia valdy� persidengimo ženklo padė�.   

Įterpimo būdas: pagal numatytuosius nustatymus pasirinkta „Sijos sri�s“.    

 

➢ Pasirinkite plokštės �pą 1  
  

Kad būtų lengviau kur� šį modelį, iš pradžių paliksime plokštės �pą kaip 1 visoms plokštėms.   
Kai jos jau yra sukurtos ir kai esame pasiruošę suprojektuo� plokštę,  
yra funkcija automa�škai nustaty� teisingą kiekvienos plokštės �pą (padengtą vėliau).  
 

➢ Įveskite plokštės storį h = 200 mm ir betono dangą = 30 mm

➢ Skirtuke Apkrovos įveskite nuola�nę darbinę apkrovą = 1,2 kN / m2, o numanomą apkrovą - 3 kN / m2. 

Skir�ngus sta�nės priežiūros apkrovų �pus galima apibrėž� naudojant pastato parametrų biblioteką 
  

➢ Norėdami sukur� plokštę, užveskite žymeklį srityje, kurią riboja spinduliai @GL 3,4, C, D    

 

  

➢ Spustelėkite langelį Tipas 
 

Visi galimi plokščių �pai bus rodomi iššokančiame meniu. 
 
Plokščių �pas nuo 1 iki 12 a��nka 3.14, BS 8110 lentelėje yra naudojamas   

  

 

 

  Vienpusė plokštė.  Plokštės apkrova bus perkelta į 2  atramines  

sijas �k tarpatramio kryp�mi.

 

Vienos kryp�es kryp�s turi bū� nurodyta kampo įves�es laukelyje:

  

 

Bus įdėta pirmoji plokštė  

Srauto linija rodo dabar�nę apkrovą

tai automa�škai apskaičiuojama pagal

atraminės sijas. Numatytoji grindų apkrova

skaičiuojama automa�škai pagal

atraminė sija naudojant išeigos linijos metodą. 

 

 

 

projektuojant plokštę, remian�s koeficiento metodu.

1–12 �pai neturi įtakos atraminėms sijoms plokštės apkrovos skaičiavimui.

Tai reiškia, kad plokštė bus įdėta į sri�, kurią riboja sijos.

→ Papildomos grindų apkrovos.

ir spustelėkite kairįjį pelės klavišą.
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➢ Sukurkite dar 7 plokštes, kad gautumėte žemiau pateiktą išdėstymą  
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Polyline Slab/Column Edge   

 Pastaba: Šis skyrius yra neprivalomas ir nėra galu�nio modelio dalis. 

Plokštės krašto linija gali bū� naudojama netaisyklingoms plokščių formoms kur�  
 

➢ Dalyje Modeliavimas spustelėkite Polyline Slab/Column Edge      
 

➢ Spustelėkite, kad nustatytumėte konsolės plokštės kraštą. .  

 
 

Kraš�nių linijų brėžimo metodas yra panašus į kelių segmentų ašį.  
 

➢ Pasku�niame taške dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ir pasirinkite Baig�, kad užbaigtumėte įterpimą.   
 

 
 

➢ Spustelėkite plokštės piktogramą → Įsi�kinkite, kad pasirinktas �pas = 1      

➢ Skyriuje Įterp� įsi�kinkite, kad pasirinkta sijos sri�s.   

➢ Spustelėkite bet kurią plokštės krašto linijos dalį ir bus sukurta nauja plokštė. 

 

 
 

Pastaba: Jei naudojate įprastą konsolinę plokštę, plokštės savybėse rekomenduojama naudo� 12 �pą      

(vietoj plokštės kraš�nės linijos) 

PATARIMAS: Plokštės / kolonos krašto linija taip pat apima apskri�mą, lanką ir stačiakampį,       

 taip pat galimybę konvertuo� į kolona, skylę plokštėje arba lašas plokštėje. Nubrėžę uždarą figūros liniją 

→ Pasirinkite ją → Užfiksuo� dešinėn → Konvertuo� į stulpelį arba plokštės skylę/nuleidimą   

Bus nubrėžtos plokštės krašto linijos
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18. Vaizdo kūrimas 

Grafinis redaktorius palaiko kelis langus; tai leidžia kur� skir�ngus vaizdus atskiruose languose.

Skirtuko Peržiūros komandos gali bū� naudojamos naujiems vaizdams kur� ir tvarky�.  

 

➢ Eikite į skirtuką vaizdai → Spustelėkite 3D fizinis modelis        

Taip bus sukurtas 3D fizinio modelio vaizdas. 
 

➢ Spustelėkite Plytelės ver�kalę → Taip planas ir 3D vaizdas bus išdėsty� vienas šalia kito     

 

Galite pasirink� ir modifikuo� esamus elementus arba modeliuo� naujus elementus 3D vaizde taip pat,      

kaip plano vaizdus. 

Pastaba:   Arba galite dešiniuoju pelės klavišu spustelė� vaizdus esamo vaizdo struktūros medžio arba antraštės
laukelyje, kad sukurtumėte naujus vaizdus.  

          

➢ 3D vaizde pasirinkite kreivės spindulį. Atkreipkite dėmesį, kad tas pats elementas bus pasirinktas plano vaizde. 

➢  Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite (norėdami pasiek� konteks�nį meniu) → Ypatybės   

➢ Sijos h-bot gylį pakeiskite į 600 mm   

➢ Spustelėkite Atnaujin� ir uždarykite sijos savybes    
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19. Aukštų įterpimas ir pastato parametrų nustatymas 

Galu�nis modelis bus 4 aukštų pastatas. Dabar įdėsime kitas grindis.   

➢ Eikite į Pastatų išdėstymas → Aukštas išskleidžiamajame meniu → Įterp� aukštą     

 

➢ Bendras įves�es aukštų skaičius = 4 → OK    

 

➢ Kai būsite paragin� patvir�n� → Pasirinkite Taip  

Tai automa�škai įterpia 2, 3 ir 4 aukštus. Dabar redaguosime aukštų informaciją   

➢ Pasirinkite redaguo� aukštą iš to pa�es aukšto išskleidžiamojo meniu, kad įeitumėte į aukšto redagavimo    

➢ Laikykite nuspaudę CTRL klavišą ir kelis kartus pasirinkite 1, 2 ir 3 aukštą, tada spustelėkite     

 

➢ Arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Aukštas ir pasirinkite Įterp� aukštą-     

 

 

dialogo langą

„Apibrėž� pasirinktus aukštus kaip panašius“
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Tai reiškia, kad 1, 2 ir 3 aukštai dabar bus iden�ški. Kadangi mes jau įtraukėme elementus į aukštą  

1, šie elementai bus automa�škai nukopijuo� į 2 ir 3 aukštą. Be to, tam �kri panašūs aukštų pakei�mai

bus automa�škai taikomi visiems panašiems aukštams.  

Kad aukštai būtų vienodi, jie taip pat turi bū� vienodo aukščio. Tikrame projekte ST01 yra grindys

ir bus trumpesnio aukščio, todėl neturėtų bū� panašios.  

➢ Stulpelyje E�ketės pakeiskite elemento e�ketę, kaip parodyta aukščiau, pvz.  „G“ - ST01, „R“ - St04

Tai reiškia, kad ST01 nariai bus pažymė� GB1, GC1 ir kt.  

➢ Spustelėkite Gerai, kad išeitumėte ir atkreipkite dėmesį, kad 3D vaizde dabar rodomi 1, 2 ir 3 aukštai     

4 aukšte (stogas) nėra elementų, todėl mes sukursime (nukopijuosime) elementus į šį aukštą. 
➢ Iš to pa�es aukšto išskleidžiamojo meniu pasirinkite „Sukur� aukštą“    

 

➢ Šal�nio aukšte pasirinkite 1 aukštą, tada 4 aukštą kaip �kslinį aukštą  

➢ Spustelėkite Gerai ir elementai bus nukopijuo� nuo pirmo aukšto iki stogo 

➢ Spustelėkite Uždary� ir pa�krinkite, ar elementai �krai sukur� 4 aukšte 

➢ Perjunkite į 4 aukštą plano vaizde, dukart spustelėdami 4 aukštą struktūros medyje   

➢ Sukurkite naują plokštę virš li�o, nes tai yra stogo lygis.  

➢ Paspauskite ESC, kad panaikintumėte visų anksčiau pasirinktų elementų pasirinkimą   

➢  Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurią plano vaizdo vietą, kad būtų parodytas konteks�nis meniu 

➢ Pasirinkite elementų lentelės → Plokščių lentelė   

Plokščių lentelė leidžia peržiūrė� ir pakeis� plokščių parametrus grupėje  

   

su iden�škais elementais.
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➢ Spustelėkite antraštę q (�esioginė apkrova) ir visos kolonos bus paryškintos   

➢ Viršuje spustelėkite „Columnwise Edit“ piktogramą  

➢ Įveskite 0,75 kN/m2 → paspauskite ENTER (visos plokščių apkrovos vertės bus pakeistos)      

➢  Uždarykite plokščių lentelę 

 

20. Sienų apkrovų biblioteka ir mūrinių apkrovų įterpimas  

Galite nustaty� visas iš anksto nustatytas apkrovas ir pritaiky�-

jas naudodami išskleidžiamąjį meniu pridėdami sienų apkrovas. 

➢ Eikite į pastato nustatymą → Sienų apkrovos    

 

Numaty�eji sienų �pai nustatomi automa�škai, tačiau galite pridė� bet kokį naują vartotojo apibrėžtą sienos �pą.  

➢ Norėdami išei�, pasirinkite Atšauk�   

Dabar į ST01 sijas įterpsime plytų sieną  

➢ Spustelėkite jį, kad plano vaizdas būtų aktyvus 

➢ Du kartus spustelėkite ST01 struktūros medyje, kad jis būtų aktyvus  

➢ Pasirinkite sijos perimetrą → Rodomame skirtuke „Spindulys“ spustelėkite Redaguo� sienos apkrovą          
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Arba galite pasirink� siją → Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite → Redaguo� sienos apkrovą   

 

➢ Pasirinkite 200 plytų sieną - Singapore  

➢ Įveskite sienos aukš� = 3,00 m → Norėdami atnaujin� diagramą, spustelėkite bet kurį kitą langelį → OK      

Išnagrinėkite 3D vaizdą ir atkreipkite dėmesį, kad sienos apkrova taip pat nukopijuojama į ST02 ir ST03,  

nes jie yra panašūs. Mes dabar nukopijuosime plytų sienos apkrovą į visas perimetro sijas. 

➢ Įsi�kinkite, kad pasirinkta sija su sienos apkrova → dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite  

➢ Pasirinkite kelis sijas aplink perimetrą, laikydami nuspaudę klavišą CTRL ir pasirinkdami sijas.  

Taip pat galite  temp� rėmelį, kad pasirinktumėte sijas aplink perimetrą (nesvarbu, ar sijos pasirinktos) 

➢ Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite → Įklijuo� nukopijuotas sijos apkrovas   

➢ Norėdami kopijuo� apkrovą, pasirinkite Taip 

 

➢ Pa�krinkite 3D vaizdą, kad įsi�kintumėte, jog visos sienos apkrovos yra teisingai įdėtos.  
Modelis dabar baigtas ir mes pasiruošę atlik� analizę.  

Patarimai 

Į dalinę sieną galima patek�

pažymėkite Define Wall Length 

Manually” : 

➢ Įveskite sienos ilgį  

➢ Įveskite elementą „Nuoroda X“
pradė� apkrovą ant sienos 

Angas sienoje, pvz.: langus ir

duris galima įterp� spustelėjus

„Redaguo� angas“ (“Edit Openings”). 

→ Kopijuo� sienos apkrovą
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21. Pastatų analizė  

➢ Eikite į skirtuką Analizė → spustelėkite Pastatų analizė → Išanks�nė analizė      

 

Išanks�nės analizės nustatymuose galima apibrėž� pagrindines analizės prielaidas:   

•  Projekto parametrai: peržiūrėkite arba pakeiskite analizės parametrus, tokius kaip projekto kodas ir   

sąlyginė horizontali apkrova 

•      Įkrovos derinys: sukurkite, pridėkite arba pakeiskite bet kokias apkrovos bylas ar krovinių derinių rinkinį. 

•  Vėjo ir aukšto apkrova: automa�škai sukuria vėjo apkrovas, peržiūri ir įterpia bet kokią šoninę apkrovą.   

Bus apskaičiuojamos �k automa�škai sukurtos šoninės apkrovos, pvz., Sąlyginės horizontalios apkrovos 

ir parodytos po analizės.  

•  Redaguo� medžiagas: peržiūrė�, pridė� arba keis� betonines ir plienines statybines medžiagas.    
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22. Medžiagos 

Dabar nustatysime šio projekto medžiagą dialogo lange Pastatų analizė> Išanks�nė analizė  

➢ Pasirinkite Redaguo� medžiagą 

  

Medžiagos ir armavimo plieno rūšys nurodytos visų �pų elementams.  
Naudojama numatytoji medžiaga antžeminėms struktūros grindims.-  
Pamatams automa�škai sukuriama atskira grindų kategorija, �k elementams. 
If there is different material for a par�cular storey , a separate material se�ngs can be added by picking 

Jei tam �kram aukštui yra skir�ngos medžiagos, galima pasirink� atskirų medžiagų nustatymų      

➢ Pasirinkite kolonos betono laipsnį → pasirinkite C30/37 → Taiky� visiems šio aukšto elementams → OK 

  

➢ Pasirinkite plieno rūšį ir įsi�kinkite, kad pasirinkta 500 klasė (2 �pas) ir taikoma visiems elementų �pams.   

➢ Paspauskite skersmenį ir pasirinkite norimą armatūros skersmenį, kuris bus naudojamas konstrukcijoje.    

➢ Norėdami grįž� į pastato analizės dialogą, pasirinkite OK  

piktogramą.  Čia taip pat apibrėžiamos plieno armatūros rūšys ir skersmuo.
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23. Apkrovos deriniai  

Dabar automa�škai sugeneruosime apkrovos atvejus ir apkrovos derinį. 

➢ Pasirinkite apkrovos derinį, kad paleistumėte apkrovos derinių redaktorių.   

 

Galite rankiniu būdu pridė� naujų įkėlimo atvejų ir tada įkel� derinius.

Tačiau lengviausia �esiog naudo� Įkeliamas generatorius automa�škai nustatys apkrovos atvejus ir derinius.  

➢ Pasirinkite „Loading Generator“ ir naudokite toliau pateiktus nustatymus, tada spustelėkite „OK“      

   

Galite atskirai pasirink�, kuris derinys naudojamas betonui ir plienui.  

Jei pažymėtas „Use Cracked Sec�ons“, naudokite sekcijos standumo koeficientus.   

Visi apkrovos atvejai ir deriniai bus automa�škai sugeneruo�, kaip parodyta žemiau.s  
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24. Pastatų analizės modelio nustatymai 

➢ Eikite į „Model Op�ons“ → „Model“ → „Material & Sec�on Effec�ve S�ffness Factors“ ir peržiūrėkite  

prielaidą, kaip parodyta žemiau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pastabos: 

•  Standumo lentelė bus naudojama �k apkrovos atvejais, kai pažymėta parink�s „Naudotos 
„Naudotos įtrūkusios sekcijos“ a��nkamą apkrovos atvejo redaktorių, išskyrus seisminės apkrovos
atvejus, kai sekcijos su įtrūkimais yra visada numatomos. 

•  Kiekvienas seisminis kodas turi savo numatytųjų verčių rinkinį. Jei įvesta vertė skiriasi nuo
numatytosios, tada redaktoriaus spalva taps oranžinė, kad informuotų vartotoją.  

•  Pastato projektavimas turi bū� kartojamas kiekvieną kartą, kai keičiami efektyvūs standumo koeficientai. 

•  Siekiant išveng� didelių sukimo jėgų pirminėse sijose dėl antrinių sijų, pasaulinis sukimasis.  
Standumo nustatymuose standumo koeficientas yra nustatytas į 0.10 (10%).  .  

•  Atskirų elementų standumą galima pakeis� pasirinkus elementą → Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite   
 → Keis�. Skyrius / medžiaga → skirtukas „Ypatybės“.   
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25. Dabar�nė analizė 

➢ Eikite į skirtuką Analizė 

Prieš atliekant analizę visada rekomenduojama pa�krin� modelį.  

➢ Spustelėkite Pastato modelio �krinimas ir pasirinkite Visi aukštai ir spustelėkite Pradė�.

 

➢ Norėdami uždary� pa�krinimą, spustelėkite Uždary�.   

Dabar galima atlik� pastato analizę.  

  

  

➢ Spustelėkite Pastatų analizė. 

Norint gau� natūraliąją vertę, galima atlik� jos vertės analizę

konstrukcijos vibracijos dažnius ir formas.  

Atsiras dialogo langas „Batch Design Op�ons“. Tai leidžia jums 

atlik� kolonų/sienų ir sijų projektavimą

automa�škai po analizės. Tai turėtų bū� daroma �k tuo atveju,

jei esate �kri, kad rezultatas yra teisingas. 

 
➢ Pa�krinkite kolonos/sienos sutvir�nimo konstrukciją 

➢ Pa�krinkite sijos sutvir�nimo konstrukciją 

➢ Modelio analizei pasirinkite pastato analizę   

Analizė taip pat pa�krins ar nėra nestabilumo

ir didelės deformacijos ir pasirodys įspėjamieji pranešimai,

jei tokių yra/rasta. Analizės suves�nės ataskaita bus rodoma 

pabaigoje analizės, kurioje apibendrinami svarbūs rezultatai. 

Pa�krinus pastato modelį paaiškės akivaizdžiausios

modeliavimo klaidos, kaip nurodyta. 

 

Įspėjimai / klaidos dažniausiai yra savaime suprantamos. -

Bus nurodytas �kslus (-i) paveiktas (-i) elementas (-iai). 

 

Turėtumėte peržiūrė� visus įspėjimus / klaidas ir jas ištaisy� 

modelyje prieš pradedant analizę.  

 

Norėdami a�dary� sąrašą, spustelėkite „Įkel� žurnalą į redaktorių“

įspėjimai/klaidos atskirame „Notepad“ ekrane

nuorodos paprastumui. 
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26. Ašies apkrovos palyginimo ataskaita 

Svarbi analizės pa�kra yra ašinės apkrovos palyginimo ataskaita. Šioje ataskaitoje susumuojama visa negyva 

ir gyvoji apkrova, taikoma kiekviename aukšte, ir rodomos ašinės jėgos kolonose ir šly�es sienose.  

Šios vertės turi sutap� tarpusavyje neviršijant 5%. Jei to neįvyksta, tada reikėtų iš�r� nea��kimo priežas�. 

 

➢ Pasirinkite ašinės apkrovos palyginimo ataskaitą (skirtuke Analizė).   
 

 

1 lentelė. IŠ VISO APKROVŲ (remian�s plokšte) yra visų elementų, kurių apkrova yra ant plokštės,  : 

sta�nių ir dinaminių apkrovų suma. Dar neišskleista ir skirta sijai. Tai galite laiky� įves�es struktūros svoriu.    

2 lentelė. IŠ VISO APKROVŲ (skilimas į sijas) atsižvelgiama į plokštės skilimą     

apkrova ant sijų, atsižvelgiant į išeigos liniją arba FE skilimą.  Sijos apkrova dabar apima-

plokštės apkrovos (taigi nulinės vertės rodomos po plokščių stulpeliu).. 

3 lentelė. PASTATŲ ANALIZĖS Stulpelių ir sienų ašinių apkrovų suma apibendrina fak�nę  

koloną ir sienos ašinės apkrovą po pastato analizės..  

Pirmiausia pa�krinkite 1 lentelės bendras vertes, turi būt panašios į 2 lentelę.  

Tai už�krina, kad visos plokštės apkrovos yra �kslios užfiksuotos sijų, t.y. neprarandamos plokštės apkrovos. 

Tada pa�krinkite, ar 2 lentelės bendros vertės yra panašios į 3 lentelės.    

Tai už�krina, kad visas antstato svoris yra visiškai užfiksuotas nuo kolonų ir sienų iki pat pamatų. 
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27. Analizės modelis ir rezultatų rodymas 

Modelio ir analizės rezultatų ekranas leidžia grafiškai peržiūrė� analizės rezultatus. 

Numatytasis vaizdas bus automa�škai a�darytas, kai pastato analizė bus sėkmingai atlikta. 

➢ Jei ne, eikite į skirtuką Poanalizė  
➢ Spustelėkite Rody� anali�nį modelį → Uždary� pastato analizės dialogo langą    

 
Kartu su anali�nio modelio rodiniu bus rodomas naujas skirtukas „Anali�nis modelis“.   

 

 

Anali�nis vielos rėmas rodomas mėlyna spalva. Krovinių dėklus ir derinius galima pasirink�  srityje dešinėje.     
 

Jei rodoma per daug informacijos, ekranas gali atrody� netvarkingas.  Tačiau, naudodami įvairius filtro mygtukus

ir rodinio nustatymus, galite sukur� prasmingesnį ekrano vaizdą.                                   

➢ Skirtuke Bendra spustelėkite komandą Filtrai (jei ji neįjungta)   
Filtro nustatymai bus rodomos kairėje rodinio pusėje.  Yra ekrano filtravimo nustatymai pagal aukštus,  
ašis ir elementų �pą.  

 

Komanda Ras� leidžia ras� tam �krą mazgo, rėmo ar apvalkalo numerį. Ryšio problemos nurodo visus    
visus kadrus su nepalaikomais mazgais ir pažymi juos, kai pasirenkami.

  
➢ Spustelėkite skirtuką Elementai    

Analy�cal Model 

ribbon tabs 

Filter func�ons 
Load Cases 

Load 

Combina�ons 

X to close view 
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Čia galite parody� mazgų žymes, standžias diafragmas, elementų žymes ir sijų apkrovas.  

 

 
 
➢ Spustelėkite rėmelių apkrovų piktogramas, kad būtų rodomos apkrovos, apskaičiuotos ar suskaidytos ant sijų       

(ir tada išjunkite). Tai gali apim� visas plokščių apkrovas, plytų sienų apkrovas, sijų svorį ir kitas rankinio
   

➢ Spustelėkite skirtuką Rezultatai   

 

➢ Spustelėkite poslinkis → Raudonos linijos rodo konstrukcijos poslinkį (deformaciją).   

Automa�nis mastelio kei�mas įjungtas pagal numatytuosius nustatymus. Galite tai išjung� ir įves� savo skalę    

➢ Spustelėkite skir�ngas kryp�es poslinkio reikšmes, pasirinkdami x (horizontalus), y (ver�kalus), z 
(išilgai) ir R (rezultatas). Rx, Ry, Rz - jung�es sukimasis radianais.        

➢ Norėdami pamaty� konstrukcijos deformaciją, spustelėkite Animacija.   

➢ Išjunkite poslinkių rodymą ir spustelėkite mygtuką Diagramos.  

➢ Spustelėkite Axial Force N piktogramą, kad būtų parodyta ašinės jėgos diagrama (perkrovos atveju).

 

➢ Eksperimentuokite su įvairiais diagramų efektais  

  

Diagramų legenda 

N - ašinės jėgos 

V2 – pagrindinė sijų šly�es jėga

ir sienos.  Stulpelio šly�s išilgai

rež 1 

V3 – maža sijų šoninė jėga 

ir sienos. Kolonų poslinkis išilgai

rež 2 

M2 – nedidelis sijų momentas

ir sienos. Stulpelio akimirka

pagal rež. 1 

M3 – pagrindinis sijų momentas

ir sienos. Stulpelio akimirka

pagal rež. 2 

T - sukimas 

 įvedimo apkrovas.
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➢ Eikite į skirtuką „Solid Model“  

Tai leidžia pažymė� fizinius modelius spalvomis, tokius kaip ašies įtampa (kN/m2)  

 

 

➢ Uždarykite anali�nio modelio vaizdą spustelėdami „x“ ženklą šalia vaizdo pavadinimo.  

Labai svarbu, kad išnagrinėtumėte anali�nį modelį ir pa�krintumėte modelio pagrįstumą,

nes tai yra �krasis anali�nis modelis, pagal kurį bus pagrįstos projektavimo jėgos. 
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28. Kolonų ir sienų dizainas   

➢ Eikite į skirtuką Dizainas → Stulpelio skyriaus dizainas      

Kadangi mes pasirinkome vykdy� kolonų sutvir�nimo projektavimą kaip pastatų analizės dalį, visos kolonos

ir sienos jau suprojektuotos taip, kaip nurodyta žalia varnele. 

 

Jei jos nėra sukurtos, galite pasirink� kolonų dizainą (pake�nis režimas), kad vienu metu suprojektuotumėte  

➢ Eikite į skirtuką Ataskaitos → Pasirinkite dizaino ataskaitą     

Stulpeliai, kuriuos reikia įtrauk� į ataskaitą, pažymė� varnele stulpelyje Spausdin�. Stulpeliai gali bū�  pridė�  

arba pašalin� iš ataskaitos, pažymint arba panaikinant žymės langelį Spausdin�.  Be to, yra piktogramos  

Pažymėkite visus stulpelius ir pašalinkite spausdinimo žymes, kurias galima pritaiky� visiems stulpeliams.  

  

➢ Norėdami brėž�  kolonos sekcijos detales, pažymėkite „Įtrauk� kolonų/sienų skyrius į ataskaitą“.

Taip pat galite ataskaitai suteik� pavadinimą. 
 

visas kolonas.
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➢ Norėdami sukur� ataskaitą, pasirinkite OK  

Visas ataskaitas galima eksportuo� PDF, MS Word, vaizdo ar �nklalapio (html) formatu 

  

➢ Išeikite ir ši ataskaita bus automa�škai išsaugota ir ją bus galima sudary� ataskaitų tvarkytuvėje.   

Interaktyvus kolonų dizainas leidžia išsamiau išnagrinė� ir pakeis� atskirų kolonų dizainą.   
 

➢ Dukart spustelėkite 1C1 kolonų sąraše kolonų dizaino ekrane   

 

Jei pasikeičia šio stulpelio prielaida, galite spustelė� interaktyvaus dizaino mygtuką,  
kad atliktumėte iš naujo sutvir�nimo dizainą.. 
 
➢ Spustelėkite Atšauk�, kad išeitumėte iš dialogo stulpelio dizaino dialogo lango ir uždarykite        

Skil�es matmenys rodo 

kolonų parametrus, tokius kaip dydis,

�kslus aukš�s ir betoninė danga 

Plieniniai strypai rodo skaičių ir 

armatūros išdėstymą. Tai gali bū�

pakeista.  

Kombinacijų lentelės sąrašas, apačioje 

apkrovos deriniai. Pats kri�škiausia

(valdomas) yra paryškintas raudonai. 

Reikalingas ir pateikiamas kaip  

apskaičiuotas nuo kri�nės apkrovos

Slenderness skirtuke rodoma  

tvir�nimo prielaida, apskaičiuotas

efektyvus ilgis ir papildomi momentai. 

derinio. 

stulpelio dizaino ekraną
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29. Sijos dizainas 

➢ Eikite į skirtuką Dizainas → pasirinkite Stogo sijos      

Kadangi pastatų analizės metu pasirinkome vykdy� sijų armatūros projektavimą,

visos sijos yra jau suprojektuotos taip, kaip nurodo žalios varnelės.s.  

 

Jei jos nėra suprojektuotos, galite pasirink� sijos dizainą (pake�nis režimas),
     

Sijos, kurios turi bū� įtrauktos į ataskaitą, pažymėtos varnele stulpelyje Spausdin�. 

Galima pridė� sijų arba pašalin� iš ataskaitos, pažymint arba atžymėjus žymės langelį Spausdin�.  

➢ Norėdami pašalin� visas ataskaitos sijas, pasirinkite Pašalin� spausdinimo žymes. 

➢ Pažymėkite/atžymėkite žymės langelį skiltyje Spausdin� �k pirmosios eilės sijos ašiai A   

 

➢ Pasirinkite dizaino ataskaitą 

 

 

Sijos struktūros ataskaita yra RTF formatu.

Pasirinkite norimas ataskaitų parink�s 
įtrauk� įvairias jėgos diagramas.

 

 

kad suprojektuotumėte visas sijas vienu metu.
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➢ Norėdami sukur� ataskaitą, pasirinkite OK  

 

➢ Išei� ir ši ataskaita bus automa�škai išsaugota ir sudaryta, kad ją būtų galima sudary� ataskaitų tvarkytuvėje.  

Interaktyvus sijų dizainas leidžia išsamiau išnagrinė� atskirą sijos dizainą  

➢ Dukart spustelėkite bet kurią sijos ašį sijų sąraše, esančiame dialogo lange „Sijų dizainas“   

 

Bet kokie raudoni skaičiai rodo, kad nea��nka projektavimo kriterijų, todėl juos reikia iš�r�.  

➢ Spustelėkite mygtuką Diagramos, kad pamatytumėte apkrovos ir projektavimo jėgas.  

S�prinimo duomenų lange rodomas

sijos dizaino detales  

Required As mėlyna spalva parodo 

visų apkrovų derinių projektavimo diapazoną. 

Extra As rodo papildomą arba perteklinį 

plieno plotą pagal pasirinktą plieną.  

Sukurtos armatūros rodomos įvairiuose 

eilučių, įskaitant šly�es, nuorodose.
Tai gali bū� rankiniu būdu keičiama,  

„s-Bar-CL“ (viršuje)/(„Bot“) rodo aiškų-  

armatūros atstumą tolimiausiame sluoksnyje. 

Deflec�on Check Nukreipimo �krinimas rodo 

fak�nį vs leis�ną atstumą/efektyvų gyli.

Modifikavimo koeficientas yra automa�škai

pritaikytas. 

jei pageidaujama.
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Apkrovos, diagramos ir nukrypimai 

❖ Display Detailed Values:  

•  Checked /Pažymėta: atsiras sekimo langas, kuriame bus nurodytos �kslios diagramų vertės, pvz. šly�s ir
taškas, kai pelės žymeklis dedamas tam �kroje vietoje palei elementą.  

❖ Op�mize Sta�ons :  

•  Unchecked / Nepažymėta: Diagramos rodomos naudojant numatytąjį maksimalų taškų skaičių. 

•  Checked /Pa�krinta: taškų skaičius bus sumažintas ir op�mizuotas, kad būtų išlaikytas panašus �kslumas..    

❖ Diagramos:  

•  L1/L2/L3: pažymėkite, kad išorinės plokštės apkrovos būtų rodomos suskaidytos ir vartotojo nustatytos sijų apkrovos  

•  N = ašinė jėga; T = sukimas  

•  V2 = didelis poslinkis; M33 = pagrindinis taškas; δ2 = didelis nuokrypis 

•  V3 = nedidelis poslinkis; M22 = nedidelis momentas; δ3 = nedidelis įlinkis 

❖ Deflec�on Display Types  

Įlinkiai skaičiuojami išilgai elemento tarpo kiekvienam apkrovos atvejui ir deriniui. Nukrypimai gali bū� rodomi 

trimis skir�ngais būdais:  

•  Absoliutus: absoliučios sukimosi ir įlinkio vertės naudojamos norint parody� nukrypusią formą. 

•  Normalizuota: absoliu� forma normalizuojama atsižvelgiant į pirmą kartą apskaičiuotą vertės tašką.

 •  Santykinis: nukrypusi forma normalizuojama �ek pradžios, �ek pabaigos taškuose. Tai

ypač naudinga nustatant deformaciją abiejų galų atžvilgiu atliekant veiklos pa�krinimus  

Loads, Diagrams 
& Deflections 

Visualization 
Tools 

Loads Cases & 
Combinations 

Display Detailed 
Values 
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Vizualizavimo įrankiai ir ataskaita 

❖ Horizontali skalė → Padidin� arba sumažin� horizontalią diagramų skalę    

❖ Numatytoji ekrano skalė → spustelėkite, kad atkurtumėte numatytąją skalę   

❖ Padidin� / sumažin� šri�o dydį  

❖ Numatytasis šri�o dydis → Spustelėkite, jei norite atkur� numatytąjį šri�o dydį   

❖ Ataskaita → Sukurkite ataskaitą lentelės formatu su diagramomis arba be jų.     

 
➢ Išeikite iš diagramų ir uždarykite sijos projektavimo dialogą   

 

  Pastabos :  

Tos pačios spindulių diagramos gali bū� įver�ntos pagal:  

➢ Pasirinkite siją plano vaizde → Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite → Analizės rezultatų diagrama     
 

Tos pačios diagramos naudojamos kolonoms ir sienoms: 

➢ Iš plano vaizdo pasirinkite stulpelį arba sieną → Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite        

➢

 

Alterna�vely, access the Interac�ve Column Design

 

→

 

pick ‘Diagrams’  

 

 

→ Analizės rezultatų diagrama
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30. Plokščių analizė ir dizainas 

Sijų/plokščių modeliuose plokštės sutvir�nimą galima gau� įdėjus plokščių juostas X kryp�mi

(horizontalus planas) ir Y kryp�s (ver�kalus planas).

Šis procesas naudoja momento koeficiento metodą iš lentelės pagal Bs8110.

Tai nepriklauso nuo bendros pastato analizės, todėl ją galima atlik� prieš arba po bendros pastato analizės. 

Norint naudo� momento koeficiento metodą, svarbu teisingai nustaty� visus plokščių �pus pagal lentelę Bs8110. 

Tai galima padary� automa�škai pake�niu režimu, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėjus plokštės 

piktogramą struktūros medyje ir pasirinkite Nustaty� plokščių �pus automa�škai (Set Slab Types Automa�cally). 

➢ Struktūros medyje dukart spustelėkite „Aukštas: St01“, kad grįžtumėte į pirmojo aukšto plano vaizdą     

➢ Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Plokštė → Nustaty� plokščių �pus automa�škai  

  

➢ Spustelėkite OK, kad uždarytumėte pranešimų dialogo langą.  

➢ Eikite į skirtuką Modeliavimas ir spustelėkite plokštės juostą     

Bus rodomos plokštės juostos ypatybės:  

•  Plokštės juostos �pas: Anali�nė juosta naudojama projektuojant pagal   
kodeksą Metodas. FE juosta naudojama projektuojant   
 

•  Brėžiant juosteles, bū�na, kad „Start“ ir „At“ metu būtų teisingai  
Pabaigos sąlygos nurodytos. Trys variantai yra šie:   

 

  Plokštė - juostelė prasideda arba baigiasi plokštės viduje.  

Apa�nis a��nkamos plokštės plienas nebuvo apskaičiuotas, tačiau galima

nustaty� plokštės plo� ir ši vertė naudojama apibrėžiant etaloninį plieną.  
 

 Bob - juosta prasideda arba baigiasi už krašto sijos ar sienos. 

Atraminis plienas krašte yra sulenktas į siją/sieną.  
 

 Konsolė - juosta prasideda arba baigiasi už konsolinės plokštės.   

 

 

  

→ Pasirinkite numatytuosius nustatymus → OK

analizės rezultatus.
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➢ Nustatykite Dir: į X    

➢ Nustatykite „Nr.“ į „1“, kad juostelės e�ketė būtų X1 

➢ Nustatykite �pą į Anali�nė juosta (Analy�cal Strip)  

➢ Nustatykite sąlygą „Pradė�“ į „Bob“   

➢ Taip pat nustatykite sąlygą „Pasibaig�“ į „Bob“.  

Užveskite žymeklį tarp A ir B ašių, bet į kairę nuo 1 ašies (taip ji  
yra už plano ribų), tada spustelėkite, kad patvir�ntumėte juostos pradžią

  

➢ Laikykite nuspaudę klavišą CTRL, tada spustelėkite juostos galą, esan� 4 ašies dešinėje      

 

➢ Nubrėžkite kitą panašią plokštės juostą X2, kad gautumėte plokščių tarp B-C/1-2 ašies konstrukciją  

➢ Nubrėžkite panašią plokštės juostą X3, kad gautumėte plokščių tarp B-C/3-4 ašies konstrukciją 

➢ Nubrėžkite plokštės juostą X4, kad gautumėte plokščių konstrukciją tarp ašies C-D/1-4 
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Dabar nubrėžkite ver�kalias juostas, kad suprojektuotumėte plokščių Y kryp�es armatūrą.  

➢ Pakeiskite režimą į Y  

➢ Vėl nustatykite „Nr.“ į 1, kad juostos e�ketė būtų Y1    

➢ Išlaikykite �pą kaip anali�nę juostelę  

➢ Pradžios būseną išlaikykite kaip Bob 

➢ Taip pat išlaikykite „At End“ būklę kaip Bob  

➢ Nubrėžkite 4 nr. ver�kalios juostos per visas plokštes   

Galu�nis juostų ir plokščių sutvir�nimų išdėstymas turėtų bū� toks, kaip parodyta žemiau     

 

Dabar galime dar kartą pa�krin� juostas kaip paketą ir sukur� plokštės analizės ir projektavimo ataskaitą-  

➢ Eikite į skirtuką Dizainas → pasirinkite Plokščių analizė ir dizainas → Dizainas      
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Bus rodoma plokščių sutvir�nimo projektavimo ataskaita. Galimos parinktys konfigūruo� ir tada  

atsispausdinkite. Bet koks dizaino gedimas bus paryškintas kairėje esančioje pranešimų srityje.  

➢ Peržiūrėkite ataskaitą, tada išeikite 

 

 

31. Dizaino būsena 

Projektavimo būsena gali bū� grafiškai rodoma plano ir (arba) 3D lange  

➢ Spustelėkite 3D vaizdą, kad jis būtų aktyvus 

➢ Eikite į skirtuką Peržiūra → pasirinkite Dizaino būsena → OK        
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32. Kiekių gavybos lentelės  

Galima pateik� betono ir klojinių kiekio ataskaitas.  

➢ Eikite į skirtuką Piešiniai ir ataskaitos → Pasirinkite kiekių išskyrimo lenteles     

➢ Pasirinkite betono kiekio gavybos lentelę → spustelėkite Apskaičiuo�      

Tai sukuria konkretaus kiekio ataskaitą su elemento �pu ir aukštų suskirstymu, kaip parodyta žemiau.. 

  

➢ Spustelėkite Ataskaita, kad sukurtumėte išsamią ataskaitą   

33. Projekto nuostatos  

Dialogo lange „Projekto nuostatos“ galite įves� išsamią projekto modelio informaciją.  

➢ Spustelėkite Nustatymų centras → išplėskite projekto nuostatas   

  

Antraštė - įveskite konsultanto ir projekto informaciją, kuri bus rodoma visų ataskaitų antraštėje.     

Sta�s�ka - rody� grafinę pagrindinės modelio informacijos diagramą, pvz.,

Bendrą elementų, elementų skaičių �pai, �nkleliai ir aukštai.

Be to, jis rodo pamatų, sijų ir kolonų galo skaičių ir �pus spaudai.  Galima sukur� teksto failą.  

Pastabos - įveskite papildomos informacijos apie šį modelį, pvz., Peržiūros pakei�mus ir kt.    

➢ Įveskite įvairią informaciją antraštės skirtuke, jei norite   
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34. Ataskaitų tvarkymas 

Ataskaitų tvarkymas yra pagrindinis ataskaitų tvarkytojas,  

kuriame gali bū� prieinamos ir valdomos visos analizės ir dizaino ataskaitos. 

➢  Eikite į brėžinius ir ataskaitas → pasirinkite Ataskaitų tvarkyklė   

 

•  Ataskaitų rinkiniai (kairėje): tai rodo sudedamąsias ataskaitas,   
kurios bus laikomos ir sujungtos į vieną galu�nę ataskaitą. 

•  Ataskaitų saugykla (viduryje): tai visos atskiros ataskaitos, kurios sugeneruojamos ir pasiekiamos 
turi bū� įtrauktos į ataskaitų rinkinį. 

•  Pranešimai (dešinėje): pateikiamos svarbios pastabos ir įspėjimai, susiję su modelio analize
lengva nuoroda..  

 Galite išplės� arba sutrauk� pagrindinį aplanką spustelėdami temos piktogramas. 
 

➢  Skirtuke Ataskaitų rinkiniai pasirinkite Naujas ir pavadinkite naują ataskaitų rinkinį                     

➢  Ataskaitų lange pasirinkite Pridė� visas galimas ataskaitas,   
kad įtrauktumėte �k galimas ataskaitas ir generuojamas ataskaitų saugykloje 
Arba spustelėkite ir tempkite ataskaitą iš ataskaitų saugyklos į ataskaitų rinkinių sri�.  

➢  Pasirinkite įterp� turinį ir suves�nę ataskaitą naudodami piktogramas, esančias �esiai po ataskaitų      
rinkinių skirtuku..  

➢  Norėdami sukur� ir peržiūrė� ataskaitų rinkinį, pasirinkite Peržiūrė�    

Report Sets Reports Repository 
No�fica�ons 

Norėdami sukur� sujungimo ataskaitą:
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Kitos galimos funkcijos apima įmonės logo�po įkėlimą (įkel� logo�pą),        QR kodo ir 

išorinių ataskaitų įterpimas (nauja ataskaita iš failo).  
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35. Plieninis modelis 

Dabar pradėsime naują plieninį modelį. Šiame skyriuje bus aptariami plieniniai elementai, santvarų modeliavimas, 

analizė ir dizainas. Žemiau yra baigto modelio ekrano kopija, 

kurią taip pat galima ras� pagal numatytuosius nustatymus Projekto duomenų aplanke.  

 

➢ Spustelėkite Naujas projektas ir įveskite projekto pavadinimą, kaip parodyta tarpų simboliu „_“.   

 

➢ Pasirinkite Singapūro (EuroCode) šabloną ir tada OK 

➢ Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ašis struktūros medyje, kad būtų parodytas konteks�nis meniu  

➢ Modeliavimo skirtuke pasirinkite stačiakampio ašies generatorių    
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➢ Pasirinkite pagrindinio �nklelio sankryžą šalia pradžios taško (5000,5000 koordinatės)   

➢ Stačiakampio ašies generatoriuje pakeiskite Dir-2 ašių tarpą į 5000*2 ir spustelėkite OK     

 

➢ Struktūros medyje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Aukštas ir pasirinkite Pridė� naują aukštą    

 

➢ Bendras įvestas aukštų skaičius = 2 → OK    

➢ Kai būsite paragin� patvir�n� → Pasirinkite Taip → Dabar plano vaizdas bus pakeistas į 2 aukštą       
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36. Plieninių kolonų kūrimas 

➢ Modeliavimo skirtuke spustelėkite Plieno kolona.   

 

 

➢ Įveskite 8 stulpelių skaičius išilgai 1/A-D ir 3/A-D ašių    

 

➢ Stulpelio ypatybėse pakeiskite Len (Aukštas) į 2  

Tai reiškia, kad kolona apims 2 aukštus, kurių fak�nis ilgis yra 2 aukštų aukš�s.
Taigi mums nereikia modeliuo� jokios kolonos St01.

 

➢ Pakeiskite sukimosi kampą į 90 laipsnių  

Taip plieninė dalis pasuks 90 laipsnių kampu iš viršaus.  

➢ Pasirinkite skyriaus valdymo piktogramą  

Taip bus a�darytas dialogo langas „Skyrius“, leidžian�s mums tai padary� 

pasirinkite skyriaus profilį. 

   Stulpelio pabaigos sąlyga: pagal numatytuosius nustatymus stulpelių galai 
yra fiksuo�. Galima uždė� vyrius viršuje ir (arba) apačioje, spustelėdami iš eilės 
šią piktogramą. 

 

➢ Skil�es tvarkyklės dialogo lange pasirinkite Singapore   

Tai suteiks prieigą prie Singapore plieninių profilių 
(Kon�nen�nis) 

➢ Pasirinkite UB 250x250x67 → Pasirinkite  

➢ Pasirinkite OK, kad uždarytumėte dialogo langą  
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➢ Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vaizdus struktūros medyje ir pasirinkite 3D fizinį modelį   

 

Taip bus sukurtas atskiras langas, rodan�s 3D vaizdą.  

➢ Eikite į skirtuką vaizdas → Plytelių ver�kalės     

Taip bus išdėstytas 3D vaizdas ir planinis vaizdas per 2 langus. 

➢ Spustelėkite plano vaizdą, kad jis būtų aktyvus (aktyvios peržiūros kraš�nė bus tamsesnė)   

➢ Dukart spustelėkite 1 aukštą struktūros medyje, kad perjungtumėte į 1 aukštą    

 

➢ Spustelėkite plieninio stulpelio piktogramą  

➢ Stulpelio ypatybėse pakeiskite Len (aukštas) į 1  

Tai reiškia, kad kolona bus �k vieno aukšto.  
Stulpeliai su len = 2 rodomi pilkai, nes buvo įterp� į St02.  

➢ Įsi�kinkite, kad sukimosi kampas yra 90 laipsnių  

➢ Pasirinkite skyriaus valdymo piktogramą  

➢ Įsi�kinkite, kad pasirinktas UB 250x250x67  

➢ Įdėkite 3 nr. išilgai kolonos GL2/B iki D   

➢ Pa�krinkite 3D vaizdą, kad įsi�kintumėte, jog kolonos buvo �nkamos  
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37. Plieninių kolonų kūrimas 

➢ Spustelėkite plieninės sijos piktogramą    

➢ Skiltyje „Sijos ypatybės“ spustelėkite Sekcijos tvarkyklė    

 
➢ Spustelėkite 3D vaizdą, kad jis būtų aktyvus (aktyvios peržiūros kraš�nė bus tamsesnė) 

➢ Dukart spustelėkite 1 aukštą struktūros medyje, kad perjungtumėte į 1 aukštą.   

Taip yra todėl, kad dabar mes sukursime sijas 3D vaizde.  

➢ 3D vaizde sukurkite 7 vnt. sijas zonoje, kuri ribojasi su GL B, D, 2 ir 3 (kaip parodyta žemiau)   

 

➢ Eikite į ST01 plano vaizdą → Sukur� 4 nr. UB 200x150x30 antrinių sijų regione    
apribotas GL B, D, 2 ir 3 (kaip parodyta žemiau)    

➢ Skil�es tvarkyklės dialogo lange pasirinkite Singapore    

vėliavą. Tai suteiks prieigą prie Singapore plieno profilių
(Kon�nen�nis) 

➢ Pasirinkite UB 250x125x25 → Pasirinkite  

➢ Pasirinkite OK, kad uždarytumėte dialogo langą  

1 1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
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38. Plieninių santvarų kūrimas 
Dabar įdėsime stogo santvaras. Santvaras geriausia įterp� naudojant 3D vaizdą.  

➢ Eikite į 3D vaizdą → Struktūros medyje dukart spustelėkite ST02, kad jis būtų aktyvus     

➢ Spustelėkite „Truss“ mygtuką   

 

Naudokite išmaniuosius taškus @ 0,33

ir 0,67, kad sukurtumėte šias sijas 

Patarimas: naudokite išmaniuosius taškus, kad sukurtumėte antrinę siją. Nenurodę sijos savybių, 

užveskite pelės žymeklį ant pirminio sijos krašto (ne centre) ir pro�ngi taškai bus 0,25 L, 0,33 L, 0,5 L ir
ir 0,75 L.

   Skirtuke „Naršy�“ naudokite sijų sekcijas, kad skir�ngiems dydžiams skirtos sijos būtų rodomos pagal
     

 

➢ Pasirinkite �nklelio sankryžas A/1, kad    
apibrėžtumėte pradžią iš santvaros 

Jei anksčiau nebuvo apibrėžta santvara,  
pasirodys dinaminė guminė
juosta su numatytu santvaros �pu. 

➢ Pasirinkite �nklelio sankryžas A/3,  
kad apibrėžtumėte pabaigą iš santvaros  

Pasirinkę antrą tašką, santvaros

generatoriaus pasirodys  dialogo lange. 

spalvą. Priskirkite spalvas elementams dialogo lange „Sekcijų tvarkytuvė“ ® Medžiagos spalva
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➢ Geometrijoje pasirinkite dviašmenę santvarą → Pakeis� santvaros palaikymo vietą į viršu�nę juostą    

➢ Pakeiskite „Apex“ aukš� į 1500 mm, kairiojo ir dešiniojo kulno aukš� į 800 mm   

➢ Spustelėkite skirtuką elementai   

 

➢ Spragtelėję sekcijos pavadinimą, pakeiskite santvaros elementų sekcijas į šias:  

•  Juosta viršuje ir apačioje = RHS 150x75x3 (Singapore)    

•  Įstrižainė ir ver�kalė = SHS 75x75x3 (Singapore)       

00 
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➢ Spustelėkite OK, kad išeitumėte iš santvaros generatoriaus dialogo.   

Santvara bus įdėta. Dabar nukopijuojame santvarą į likusius stulpelius.   

 

39. Apkrovos kūrimas 
Dabar mes įdėsime apkrovas ant santvarų. Apkrovas geriausia įterp� naudojant 3D vaizdą. 

➢ Spustelėkite įrankių juostos mygtuką „Purlin“.   

➢ Pasirinkite pirmąją santvarą @ GL A → Pasirinkite pasku�nę santvarą @ GL D      
(tarpinės santvaros bus ras� automa�škai) 

➢ Dialogo lange „Purlin“ galite nurody�:  

•  Profilis / profilis paleis�  

•  Pjūvio lygiavimas: skyriuje / po sekcija / centre  

•  Sukūrimo metodas: prijungus santvarą / žingsnis po žingsnio 

  

➢ Pasirinkite santvarą → Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite   

 Pasirinkite A/1 bazinį tašką @ sankirtą  ➢

 Įdėkite 3 nr. panašią santvarą   
spustelėdami �nklelį sankryža B/1, C/1 ir D/1   

➢  Norėdami baig� kopijavimą, paspauskite ESC    
arba dešiniuoju pelės mygtuku   

 

➢

 → Pasirink� kopiją
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➢ Pasirinkite skyrių UPN100 (skiltyje Plienas → Europos sekcijos → UPN) 

 

➢ Dialogo lange Sag Rods → Įterpimo būdas → Pasirinkite Nieko, kad pašalintumėte visus suglebusius strypus

 

➢ Dialogo lange Apkrovos galite taiky� apkrovas:     

 

1 Norėdami įkel� krovinį, pasirinkite „Load Case“  

2 Spustelėkite Pridė� apkrovą → Įkeliama e�ketė L1 bus sukurta   
        Jei reikia, galite ir toliau pridė� apkrovą, pvz. pasku�nis galinis tarpslangas turės mažesnę apkrovą.  

3 Įveskite apkrovų koordinačių sistemą, kryp� ir vertę.  

4 Priskirkite apkrovas, pasirinkdami priskirtas apkrovas visoms apkrovoms arba individualiai(P1, P2 ir �)     

5 Pasirinkite priskirtą e�ketę Įkel� → OK   
        Jums gali bū� lengviau iš pradžių priskir� dažniausiai pasitaikančią apkrovą visoms linijoms ir tada  

specific purlins later.  

6 Pa�krinkite diagramą ir įsi�kinkite, kad apkrovos yra �nkamai pritaikytos (priar�nkite pelės ratuku).   

1 

2 

3 

4 
5 

6 
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40. Braces kūrimas  
Dabar tarp plieninių kolonų įterpsime keletą kolonų.  

➢ Spustelėkite įrankių juostos piktogramą  

➢ Pasirinkite du gre�mus stulpelius �es A/1 ir B/1 → Bus rodomas petnešų dialogas      

 

➢ „Brace“ dialogo lange galite nurody�:  

•  Profilis / skyrius  

•  Braces �pas (įstrižainė, X petnešos, Y petnešos arba K petnešos) 

•  Lygiavimas ir viršu�nės/apa�nės dalies poslinkiai 

➢ Priimkite visus numatytuosius nustatymus ir spustelėkite OK 

➢ Tarp stulpelių A/3 ir B/3 įstatykite tą pačia koloną  

➢ Pa�krinkite, ar petnešos įstatytos teisingai, kaip parodyta žemiau 

 

➢ Atlikdami aukščiau nurodytus veiksmus, pridėkite kryp� Z 
apkrova -2,00 kN/m „G Load Case“  

➢  Taip pat priskirkite visas skylutes 

➢ Pa�krinkite �nkamą diagramą, kad įsi�kintumėte, 
jog apkrovos taikomos teisingai (6 punktas aukščiau) 

➢   OK uždary� dialogo langą  

. 
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➢ Įterpkite naują petnešą tarp C/3 ir D/3 stulpelių  

 
 

➢ Pakeiskite petnešos �pą į įstrižainę  

➢ Įves�es botui Leiskite ver�kalų poslinkį = 3000 mm  

➢ Pažymėkite apačioje Taiky� analize 

Tai už�krins, kad analizės rėmas �ksliai įver�ns šį poslinkį  

➢ Spustelėkite OK → bus įterpta įstrižainė   

➢ Tarp tų pačių stulpelių C/3 ir D/3 įkiškite kitą naują petnešą   
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➢ Įsi�kinkite, kad petnešos �pas = įstrižainė  

➢ Pažymėkite Apvers� → taip apversite įstrižainę  

➢ Įves�es viršuje Leiskite ver�kaliam poslinkiui = 3000 mm   

➢ Pažymėkite viršuje Taiky� analizę  

Tai už�krins, kad analizės rėmas �ksliai įver�ns šį poslinkį.  

➢ Nustatykite visus poslinkius į 0 mm  

➢ Spustelėkite OK → Bus įterpta nauja įstrižainė  

➢ Pa�krinkite, ar įstrižainė �nkamai sukurta 3D vaizde, kaip nurodyta toliau 

 

  

įstrižainė taip pat galima įterp� tarp sijų.
Sukurkite 3 horizontalias įstrižainės jung�s
sijos ST01, kaip parodyta kairiajame paveikslėlyje: 

➢ Pasirinkite 2 greta esančias sijas 

➢ Dialogo lange Brace pasirinkite Brace Type = 
 

➢ Prireikus pažymėkite / atžymėkite   

➢ Įsi�kinkite, kad visi viršu�niai ir apa�niai   

➢ Spustelėkite OK  

➢ Pa�krinkite, ar įstrižainės �nkamai sukurtos
3D vaizde.  

3 modelio įstrižainės 

Įstrižainė

poslinkiai yra 0
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41. Tinklelio kūryba 
Dabar tarp plieninių kolonų įterpsime keletą stulpelių. 

➢ Spustelėkite įrankių juostos mygtuką OK    

➢ Pasirinkite pirmą stulpelį �nklelyje A/1 → Pasirinkite pasku�nį stulpelį �nklelyje C/1.    

Tarpiniai stulpeliai bus ras� automa�škai.  

➢ Geometrijos dialogo lange galite nurody�:     

•  Profilio / pjūvio dalis  

•  Skyrių lygiavimas: skyriuje / skyriuje  

•  Tarpai, ištrin� apa�nį / viršu�nį elementą, kairė / dešinė konsolė, poslinkiai 

 
➢ Įsi�kinkite, kad profilis yra UPN100 (skiltyje Plienas → Europos sekcijos → UPN)      

➢ Įsi�kinkite, kad sekcijos lygiavimas yra skyriuje     

➢ Norėdami pašalin� apa�nį �nklelį, pažymėkite „Pašalin� apa�nį elementą“. 

Dialogo lange „Sag Rods“ galite nurody� nuleistų strypų konfigūraciją. Paprastumo dėlei
į modelį neįdėsime pasvirusių strypų.  

➢ Dialogo lange Sag Rods → Įterpimo būdas → Pasirinkite Nieko, kad pašalintumėte visas laisvas juostas.      

 

➢ Spustelėkite Gerai ir �nkleliai bus įdė�.  

➢ Įdėkite panašius �nklelius tarp A / 3 ir C / 3 stulpelių, tačiau skerspjūvio išlyginimas = skerspjūvis.    
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➢ Pa�krinkite, ar abiejose pastato pusėse teisingai įdė� �nkleliai, kaip parodyta žemiau    

 

42. Kolonos  jung�es kūrimas 

 

 

  

➢ Pasirinkite kampinę koloną GL D/3   

➢ Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite → Nustaty� ryšį.   

➢ Pasirinkite Pridė� naują siūlę siūlių apibrėžimuose.    

➢ Skyriuje „Elementų sujungimo apibrėžimas“ pasirinkite: 

•  Nuoroda Strorey = 1  

•  Sujungimo atstumas (nuo grindų lygio) = 800 mm.  

•  Siūlės plo�s = 500 mm  

➢ Spustelėkite OK.  

Ryšys bus sukurtas ir pateiktas skiltyje „Ryšys“.
Apibrėžimai. 

➢ Uždarykite skaidymo dialogo langą. 
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43. Pastatų analizė  

➢ Eikite į skirtuką Analizė → Pastatų analizė → Skirtukas Išanks�nė analizė       

➢ Pasirinkite Redaguo� medžiagas → Visų elementų plieno rūšį pakeiskite į S355   

   
 

❖ Shown Rodoma visuo�nė santvarų, griovelių, sijų ir petnešų medžiaga, kurią galima keis�.  
❖ Individual Atskirų elementų medžiagą taip pat galima pakeis� a��nkamame sekcijų tvarkyklės dialogo   

lange pasirinkus elementų pasirinkimas -> Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite -> Keis� skyrių / medžiagą.   

Dabar automa�škai sugeneruosime apkrovos atvejus ir apkrovos derinius. 

➢ Pasirinkite apkrovos derinį, kad a�darytumėte krovinių derinių redaktorių.  

 

➢ Pasirinkite įkėlimo generatorių → Pasirinkite nustatymus, kaip parodyta žemiau → spustelėkite OK      

  

  

 

 

 

 

 

Visi apkrovos atvejai ir deriniai bus generuojami automa�škai.   

➢ Eikite į skirtuką Analizė → Pažymėkite kūrimo analizę → Pradė�     

➢ Nustatymuose „Pake�nis projektavimas“ nesirinkite nėi vieno projekto → spustelėkite Pastato analizė  

Kai analizė bus baigta, anali�nio modelio rodinys bus a�darytas automa�škai.   

➢  Peržiūrėkite rezultatus ar tenkina, kaip aprašyta ankstesniame skyriuje  



  
  

ProtaStructure 2021 - Trumpas gidas    75 

44. Plieno dizainas 

Plieninių elementų projektavimo komandas galima pasiek� per skirtuką Dizainas     

 

➢ Eikite į skirtuką Dizainas → Suprojektuo� viską → Pasirinkite plieninio elemento konstrukcijos pa�krinimą → OK          

 

 

 

 

➢ Pasirinkite plieninį kolonos dizainą    

 

➢  Dukart spustelėkite bet kurį stulpelį, kad peržiūrėtumėte išsamius projekto pa�krinimus 

Pastabos: 

❖ Jei modelis yra didelis, rekomenduojama atlik� konstrukcijos pa�krinimą pagal elementų �pus atskirai. 

❖ Norėdami pa�krin� konkretaus elemento konstrukciją, pasirinkite plieno elemento piktogramas plieno grupėje. 
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➢ Spustelėkite trikampį, esan� šalia pavadinimo �krinimo, kad gautumėte daugiau informacijos   

➢   Pa�krinkite konstrukciją → Dar kartą pa�krinkite šios kolonos dizainą 

➢ Pakeis� skyrių → Leidžia pasirink� kitą skyrių → Naujas skyrius bus automa�škai pa�krintas     
praėjo / nepavyko. 

➢   Projekto ataskaita → Paruoškite projekto ataskaitą   

➢  Rody� projektavimo sto�s → Išvardy� visų apkrovų derinių projektavimo jėgas. 

➢  Rody� diagramas → Rody� apkrovos atvejų, apkrovos derinių ir diapazono apskaičiuotas jėgos diagramas 

➢    Parametrų skirtukas → Įveskite segiklio ilgį, įlinkio koeficientą, sukimo įlinkio ilgį.  
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45. Dizaino būsena ir dizainas 

Galime peržiūrė� plieno dizaino būseną ir plieno dizaino panaudojimą, kad galėtume greitai peržiūrė� leidimo /     

nesėkmės būseną ir dizaino efektyvumas. 

Projektavimo būsena gali bū� grafiškai rodoma plano ir (arba) 3D lange  

➢ Spustelėkite 3D vaizdą, kad jis būtų aktyvus 

➢ Eikite į skirtuką Peržiūra → pasirinkite Dizaino būsena → OK        

 

➢ Spustelėkite Vizualinė apklausa ir pasirinkite Plieno dizaino naudojimo koeficientai → OK       
 

 

 

Galbūt norėsite pa�krin� likusių plieninių elementų, tokių kaip plieninės sijos ir santvaros, konstrukciją.

Dizaino sąsaja yra panaši į kolonų dizaino sąsają.  
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46. Baigiamoji santrauka 

Sveikinu!  Sukūrėte savo pirmąjį modelį „ProtaStructure“.  

In thŠiame trumpame pradžios gide mes sukūrėme ir išanalizavome paprastą nedidelį modelį.

Tai jums duos reikiamų žinių, kad galėtumėte tęs� realų projektą. 

Norėdami gau� daugiau pagalbos ir patarimų, skaitykite „ProtaStructure“ pagalbos nuorodą, 

kurią galite ras� žinyno meniu. Norėdami sužino� daugiau apie naujas funkcijas ir patobulinimus,   

Arba galite apsilanky� mūsų mokymo kursuose, kad gautumėte išsamesnių žinių apie jūsų naudojimą programinę

įrangą. Norėdami gau� daugiau informacijos, apsilankykite mūsų svetainėje www.protaso�ware.com.  

Visų detalių brėžiniai ir bendrojo išdėstymo brėžiniai gali bū� automa�škai   

gaminami ir valdomi „ProtaDetails“ (betonas) ir „ProtaSteel“ (plienas). Rekomenduojame tęs�.    

Kaip kitą veiksmą perskaitykite „ProtaDetails & ProtaSteel“ greitosios pradžios vadovą.   

rekomenduojame perskaity� dokumentą „Kas naujo“.


