
Запознаване с Robot 
Structural.

Решаване на проста греда.
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Избираме равнинна констукция.
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Задаваме начални настройки.
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Другите настройки не се променят.
За да се запаметят, трябва да се рестартира програмата.
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Бутон Axes Definition

За настоящия пример
е достатъчна правоъгълна 
мрежа с един отвор 0т 10 
метра по X и една права по 
Z.

В следващите примери ще 
разгледаме по-подробно 
тази диалогова кутия и 
интерфейса на програмата.
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Бутон за изчертаване на Frame елементи.
В случая простата греда се състои от един елемент.
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Задаване на опорни условия:

Запъване

Двойни опори

Ще създадем 
нова опора с 
бутона New
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Опората се задава като се 
селектира съответния възел и 
се избере опорно условие.
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За разглеждания пример е избран равномерно разпределен товар.
Програмата по подразбиране в товарно състояние DL1 включва 
собственото тегло на елемента. За да получим резултат само от 
външното натоварване, разпределения товар ще го сложим в DL2.
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След като са зададени товарните състояния, вече е наличен и 
бутона Define Load cases.

Отваря се едноименната диалогова кутия:
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При дефинирането на модела зададохме 
равнинна рамка – т.е. няма премествания и 
натоварвания по оста Y , това се видя и при
създаването на grid линиите.
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Равномерно разпределения товар се появи и след това изчезна. За да 
се появи отново:  /бутоните под глобалната координатна система/.
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Извеждане на резултати в табличен вид:

В случая в таблицата са дадени само 2 подробни 
точки – на двете опори. Ще получим 10 подробни 
точки за гредата /през един метър/:

Десен бутон на мишката върху отворената таблица:
от падащия списък се избира Tables.
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Превърта се списъка надясно
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Подробни точки:  Rezults→ Detailed Analyze и се отваря едноименната д.к.

Да предположим че освен подробните точки през 1 метър по дължината 
на гредата искаме да получим разрезните усилия за точките намиращи се
на разстояние  2.5м, 5.5 и 7.5 метра.
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Отпечатване на резултат:

File > Print


