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1. Úvod 
 

1.1 Přídavný modul RF-HSS 

S přídavným modulem RF-HSS od firmy Ing. Software Dlubal s.r.o. se uživatelům dostává do 
rukou vysoce výkonný nástroj pro posouzení rovinných a prostorových styčníků ocelových 
konstrukcí. Modul posuzuje styčníky kruhových, obdélníkových a čtvercových dutých průře-
zů. 

Základem úspěšného posouzení styčníků dutých průřezů je prozkoumání daných geometric-
kých podmínek. Rozmanité typy uzlů jsou podle svých geometrických zvláštností, jako na-
příklad u styčníků s překrytím nebo s mezerou mezi diagonálami, přiřazeny k různým typům 
analýzy. Modul dává inženýrům díky automatickému rozpoznání geometrie pohodlnou 
podporu ke stanovení optimálního tvaru styčníku.  

RF-HSS provádí posouzení únosnosti podle předlohy normy EN 1993-1-8:2005. Za únosnost 
zde posuzovaných přípojů je považována maximální únosnost diagonál (mezipásových pru-
tů) konstrukce pro normálové síly a ohybové momenty. 

Stejně jako ostatní moduly je i RF-HSS plně integrován do programu RFEM. Není přitom 
pouze optickou součástí programu. Výsledky modulu lze začlenit do centrálního výstupního 
protokolu. Celý výpočet tak můžeme pohodlně a především jednotně uspořádat a prezento-
vat. 

Samostatné návrhové případy umožňují flexibilně posoudit jednotlivé části rozsáhlých kon-
strukcí. 

Přejeme Vám mnoho úspěchů a zábavy při práci s naším modulem RF-HSS. 

Vaše společnost ING. SOFTWARE DLUBAL S.R.O. 
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1.2 Tým pro vývoj modulu RF-HSS 
Na vývoji modulu RF-HSS se podíleli: 

Koordinátoři programu 
Dipl.-Ing. Georg Dlubal 
Dipl.-Ing. (FH) Younes El Frem 

Programátoři 
Jan Fenár 
Dipl.-Ing. Georg Dlubal 

Dipl.-Ing. Mariusz Sajka 
Ing. Milan Jaroš 

Databáze průřezů a materiálů 
Ing. Ph.D. Jan Rybín 
Jan Brnušák 

 

Design programu, dialogů a ikon 
Dipl.-Ing. Georg Dlubal 
MgA. Robert Kolouch 

Ing. Jan Miléř 

Testování 
Ing. Igor Mikulčík 
Dipl.-Ing. (FH) Younes El Frem 

Dipl.-Ing. (FH) René Flori 

Manuály, dokumentace a překlady 
Dipl.-Ing. (FH) René Flori 
Mgr. Petra Pokorná 
Ing. Hana Macková 

Dipl.-Ing. Mariusz Sajka 
Ing. Ladislav Kábrt 

Technická podpora a závěrečné testování  
Dipl.-Ing. (FH) André Bergholz 
Dipl.-Ing. (FH) Matthias Entenmann  
Dipl.-Ing. Frank Faulstich 
Dipl.-Ing. (FH) René Flori 
Dipl.-Ing. (BA) Andreas Niemeier 

Dipl.-Ing. (FH) Walter Rustler 
M. Sc. Dipl.-Ing. (FH) Frank Sonntag 
Dipl.-Ing. (FH) Christian Stautner 
Dipl.-Ing. (FH) Robert Vogl 
Dipl.-Ing. (FH) Anke Voggenreiter 
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1.3 Poznámka k příručce 
Tematické oblasti jako instalace, uživatelské prostředí, vyhodnocení výsledků a výstup jsou 
podrobně popsány v manuálu k hlavnímu programu RFEM, a proto je v této příručce pone-
cháme stranou. Pozornost naopak soustředíme na zvláštnosti, které přináší práce s tímto 
přídavným modulem. 

Při popisu modulu RF-HSS vycházíme z pořadí a struktury tabulek se vstupními a výstupními 
daty. V textu uvádíme popisované ikony (tlačítka) v hranatých závorkách, např. [Detaily]. 
Tlačítka jsou zároveň zobrazena na levém okraji. Názvy dialogů, tabulek a jednotlivých me-
nu jsou pak v textu vyznačeny kurzivou, aby bylo snadné vyhledat je v programu. 

Do této příručky zařazujeme také index pro rychlé vyhledání určitých termínů. Pokud však 
ani tak nenaleznete to, co potřebujete, pak se Vám na našich webových stránkách 
www.dlubal.cz nabízí vyhledávač, pomocí kterého můžete dle zadaných kritérií listovat v 
rozsáhlém seznamu Otázky a odpovědi. 

1.4 Spuštění modulu RF-HSS 
Přídavný modul RF-HSS lze v RFEMu spustit několika způsoby. 

Hlavní nabídka 
Modul RF-HSS můžeme vyvolat příkazem z hlavní nabídky programu RFEM 

Přídavné moduly → Přípoje → RF-HSS. 

 
Obr. 1.1: Hlavní nabídka: Přídavné moduly → Přípoje → RF-HSS 

Navigátor 
Modul RF-HSS lze dále vyvolat z navigátoru Data kliknutím na položku 

Přídavné moduly → RF-HSS. 
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Obr. 1.2: Navigátor Data: Přídavné moduly → RF-HSS 
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2. Vstupní data 
Údaje pro definování návrhových případů se zadávají v tabulkách. Pro uzly se dále nabízí 
grafické zadání pomocí funkce [Vybrat]. 

Po spuštění modulu RF-HSS se zobrazí nové okno, v jehož levé části vidíme navigátor, z ně-
hož máme přístup ke všem stávajícím tabulkám. Nad navigátorem se nachází rozbalovací 
seznam všech případně již zadaných návrhových případů (viz kapitola 6.1, strana 23). 

Pokud modul RF-HSS spouštíme v dané úloze v RFEMu poprvé, je aktivní pouze tabulka 1.1 
Základní údaje. Po zadání čísla uzlu nebo použití funkce [Vybrat] pro výběr uzlu načte mo-
dul z RFEMu následující údaje: 

• Geometrie 

• Typ průřezu  

• Typ připojení 

• Průřezy 

• Materiál 

Mezi tabulkami můžeme přepínat buď klikáním na jednotlivé položky v navigátoru modulu 
RF-HSS nebo pomocí vlevo znázorněných tlačítek. Funkční klávesy [F2] a [F3] slouží také k 
listování v tabulkách, a to buď dopředu nebo zpět. 

Tlačítkem [OK] uložíme zadané údaje a zavřeme modul RF-HSS, zatímco tlačítkem [Storno] 
modul ukončíme bez uložení dat. 

2.1 Základní údaje 
V tabulce 1.1 Základní údaje se vybírají uzly k posouzení. V jednom návrhovém případu 
mohou být počítány jen geometricky identické přípoje. Přitom jsou ověřeny údaje pro průře-
zy a geometrii připojených prutů.  

Za geometrická data je považován počet připojených prutů a úhel, který svírají s pásem. 
Modulem RF-HSS mohou být posuzovány rovinné a prostorové styčníky konstrukcí uvedené 
na obrázku 7.1 v EN 1993-1-8:2005. 
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Obr. 2.1: Tabulka 1.1 Základní údaje 

Styčník v 
Uzly, v kterých má být styčník posouzen, mohou být do tohoto pole zadány manuálně. Přes 
ikonu [Vybrat] se dostaneme ke grafickému výběru v pracovním okně RFEMu.   

Geometrie 
V této sekci je definován typ připojení diagonál vzhledem k orientaci v prostoru. Modul toto 
rozpozná automaticky. Význam Rovinné a Prostorové geometrie je vykreslen na následují-
cím obrázku. 

 
Obr. 2.2: Příklad rovinného a prostorového styčníku 

Podle nastavení této kategorie se liší vzhled tabulky 1.3 Geometrie, která je blíže popsána v 
kapitole 2.3 na straně 13.   

Dutý průřez 
Po volbě uzlu zde modul uvede rozpoznaný typ průřezu v konstrukci z RFEMu. Podle normy 
EN 1993-1-8 mohou být v jednom uzlu posuzovány jen průřezy stejného typu. Zde následu-
je po načtení dat konstrukce kontrola. Pokud jsou nalezeny nepřípustné průřezy, jako napří-
klad čtvercové a kruhové duté průřezy na jednom uzlu, ihned se zobrazí následující chybové 
hlášení:  
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 Obr. 2.3: Chybové hlášení při nesprávných průřezech na jednom uzlu 

V takovém případě se doporučuje konstrukci v RFEMu upravit a potom uzly do RF-HSS ještě 
jednou importovat. 

Typ styčníku 
Zde je programem vybrán programem rozpoznaný typ styčníku. Norma definuje 7 různých 
typů styčníků.  

Kritériem pro přiřazení je zde počet připojených diagonál, úhel mezi diagonálami a pásem a 
vzájemná poloha. Vybraný typ je znázorněn malým schematickým obrázkem. Při manuální 
definici geometrických dat může uživatel typ styčníku vybrat z rozbalovací nabídky také 
podle těchto obrázků.  

Vstupní data 
Pokud nechceme převzít data z RFEMu, ale posoudit ručně zadaný styčník, v této sekci zvo-
líme možnost Zadat manuálně. Při tomto výběru zmizí eventuálně již existující tabulka 1.3 
Geometrie a tabulka 1.4 Zatížení je vhodně přizpůsobena.   

2.1.1 Národní příloha (NP) 
Pomocí tohoto výběrového pole můžeme nastavit, podle jaké národní přílohy budou zvole-
ny parametry pro posouzení.  

Přes ikonu [Upravit] se dostaneme k nastavení detailů předem vybrané národní přílohy. Zde 
je možnost tyto parametry měnit.  

 
Obr. 2.4: Parametry národní přílohy - ČSN EN 1993-1-8 

Pomocí ikony [Vytvořit novou národní přílohu] máme možnost vytvořit vlastní národní pří-
lohu.  

Námi vytvořenou národní přílohu můžeme opět smazat pomocí ikony [Smazat]. 
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2.2 Průřezy 
V tabulce 1.2 Průřezy jsou vypsány rozpoznané průřezy diagonál a pásů převzatých z RFE-
Mu.  

 
Obr. 2.5: Tabulka 1.2 Průřezy 

Pomocí nalevo zobrazené ikony můžeme vybrat jiný průřez z knihovny průřezů. Přitom mu-
síme dávat pozor, abychom vybrali pouze ty typy průřezů, které jsme v tabulce 1.1 zvolili v 
kategorii průřezu.   

Ikonou [Upravit] se dostaneme přímo do průřezové řady již označených průřezů. Zde se na-
skýtá možnost vybrat do modulu další průřezy, které později použijeme pro posouzení. Již v 
této fázi kontroluje program určitá kritéria, která jsou určena geometrií styčníku. Tak není 
například možné zvolit pás s menšími rozměry či tloušťkou, než mají definovány diagonály. 
Pokud je takový průřez přesto zvolen, objeví se následující chybové hlášení: 

 
Obr. 2.6: Chybové hlášení při příliš malé tloušťce stěny nebo velikosti průřezu 
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Informace o průřezu 
Pro kontrolu mohou být pomocí ikony [Informace o průřezu…] vyvolány doplňkové detailní 
informace ke každému průřezu. Objeví se v dialogu s průřezovými hodnotami. K tomu mo-
hou být zobrazeny Napěťové body a c/t části průřezů pro posouzení poměru c/t. Posouzení 
c/t podle EN 1993-1-8 je provedeno současně s kontrolou platnosti. Přípustné jsou jen ty 
průřezy, které mohou být přiřazeny třídě 1 popř. 2.  

 
Obr. 2.7: Dialog Informace o průřezu 

V pravé části tabulky je graficky znázorněn průřez. Ikony pod ním mají následující funkce: 

 

 
Tabulka 2.1: Ikony grafického znázornění průřezu 

Materiály 
V této sekci tabulky 1.2 jsou zobrazeny materiály importované z RFEMu. Podle EN 1993-1-8 
kapitoly 7.1.1 (4) jsou přípustné jen druhy oceli s mezí kluzu menší než 460 N/mm2. Přes 

Ikona Funkce 

 
Napěťové body se zobrazí nebo skryjí. 

 
(c/t) části průřezu se zobrazí nebo skryjí. 

  
Číslování napěťových bodů popř. (c/t) částí se zobrazí nebo skryje. 

 
Detaily napěťových bodů popř. (c/t) částí průřezu se zobrazí. 

 
Kóty průřezu se zobrazí nebo skryjí. 

 
Hlavní osy průřezu se zobrazí nebo skryjí. 
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rozbalovací nabídku můžeme materiály měnit. Pokud bychom z RFEMu importovali nepří-
pustný materiál, objeví se při otevření modulu chybové hlášení.  

Pomocí ikony [Informace o materiálu…] si můžeme prohlédnout materiálová data mající vý-
znam pro RFEM a pro posouzení. 

 
Obr. 2.8: Dialog Informace o materiálu… 

Pokud jsou pro posouzení vybrány čtvercové nebo obdélníkové trubky, je způsob výroby 
ocele volitelný. Ten ovlivňuje součinitel imperfekce α podle EN 1993-1-1, tabulky 6.1 při vý-
počtu stupně štíhlosti pro ohybový vzpěr.   

Otočení pásu 
Při pravoúhlých průřezech pásu je možné dodatečně zadat pootočení průřezu o 90 stupňů. 
Tím se mohou změnit geometrické poměry mezi pásem a diagonálou.  

Přiřazení prutů 
V pravé části tabulky vidíme tabulkový přehled prutů připojených na zvolené uzly. Jsou zde 
zobrazeny odpovídající čísla prutů. Pomocí funkce [Vybrat] nebo […] v pravé části pole mů-
žeme ještě zvolit libovolný prut v grafickém okně RFEMu.  

Výběrem ikony [Smazat připojený uzel] budou všechny informace o zvoleném uzlu smazány 
jak v tabulce Přiřazení prutů, tak v tabulce 1.1. Modul nám pak nabídne výběr nových uzlů v 
tabulce 1.1.  

Pokud nejsou základní údaje převzaty z RFEMu, musíme údaje o průřezech pro jednotlivé 
pruty ručně zadat s pomocí knihovny průřezů. Materiál pak definujeme pomocí rozbalovací 
nabídky. Sekce Přiřazení prutů není při manuální definici k dispozici.  

2.3 Geometrie 
Tato tabulka je aktivní pouze tehdy, pokud je v tabulce 1.1 vybráno Převzít přednostně 
z RFEMu nebo pokud již bylo při manuální definici styčníku vše zadáno v masce 1.2 Průřezy.  
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Obr. 2.9: Tabulka 1.3 Geometrie 

Úhel mezi diagonálami a pásem 
Zde se načtou úhly, které svírají diagonály a pás. Tyto hodnoty můžeme manuálně změnit 
označením a přepsáním v poli Úhel. Zadání také můžeme změnit pomocí integrované kalku-
lačky nebo editoru vzorců. Tuto nabídku vyvoláme pomocí vlevo zobrazené ikony []. V kon-
textové nabídce je také kromě výše popsaných nástrojů uvedena možnost zobrazit plnou 
přesnost převzatou z RFEMu.  

Mezera/překrytí a excentricita 
Pro výběr správného posouzení jsou významné vzájemné geometrické polohy diagonál. Ty 
jsou dány v této sekci definicí mezer nebo překrytí mezi diagonálami. V RFEMu je poloha di-
agonály definována pomocí polohy těžiště diagonály. Těžišťové osy všech diagonál stýkají-
cích se v uzlu se protínají v jednom bodě. Z toho modul automaticky odvodí vzájemnou po-
lohu diagonál a pásu. Proto je vždy Excentricita e po otevření tabulky nula. Podle velikosti 
průřezu vznikne mezi diagonálami pozitivní Mezera g nebo „negativní mezera“, která zna-
mená Překrytí q. Excentricita je pak definována jako svislá vzdálenost průsečíku těžišťových 
os diagonál k těžišťové ose pásu.  

Zcela ležící na pásu 
Toto pole je jen u některých typů styčníků a může být aktivní pouze tehdy, pokud je defino-
vána negativní mezera, tedy překrytí. Aby mohl být úhel překrytí λov správně spočítán, mu-
síme zvolit, která z diagonál je zcela přivařena k pásu.  

Další parametry pro geometrii 
V pravé dolní části tabulky jsou zobrazeny další geometrické parametry průřezů. K tomu je 
nahoře připojen vysvětlující obrázek s odpovídajícími označeními parametrů. Tento obrázek 
je programem automaticky přizpůsoben typu styčníku a definici mezery popř. překrytí.  

V levé dolní části tabulky se nachází interaktivní obrázek styčníku k posouzení. Zadání a 
změny v tabulkách 1.2 a 1.3 se zde hned projeví. Kolečkem myši můžeme obrázek zvětšovat 
a zmenšovat. Pomocí vlevo zobrazených ikon můžeme pohled na obrázek nastavit ve směru 
osy y, z nebo izometricky.  
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2.4 Zatížení 

 
Obr. 2.10: Tabulka 1.4 Zatížení 

Existující zatěžovací stavy (ZS), skupiny a kombinace ZS 
V těchto obou sekcích jsou vypsány všechny v RFEMu definované zatěžovací stavy, skupiny a 
kombinace ZS, které mohou být posuzovány. Pomocí ikony [] přeneseme vybrané ZS, sku-
piny nebo kombinace ZS napravo do seznamu Posoudit. Výběr můžeme také uskutečnit 
pomocí dvojího kliknutí na ZS. Ikona [] přesune doprava všechny položky seznamu.  

Pokud jsou ZS označeny hvězdičkou (*) jako např. ZS2 na obr. 2.10, nemohou být posouze-
ny. K tomu dojde například, pokud ZS neobsahuje žádné zatížení nebo pokud se jedná o 
imperfekci.  

Vícenásobný výběr ZS je také možný pomocí známých funkcí Windows s použitím klávesy 
Ctrl, s jejíž pomocí může být vybráno současně několik položek.  

Posoudit 
V pravém sloupci jsou vypsány k posouzení zvolené účinky. Pomocí ikony [] přeneseme již 
vybrané ZS, skupiny nebo kombinace ZS zpět. I zde výběr můžeme uskutečnit pomocí dvojí-
ho kliknutí na ZS. Ikona [] vyprázdní celý seznam. 

Pokud je zvolena možnost Na vybraných uzlech působí vnější zatížení, modul vyhledá, zda je 
v RFEMu na posuzovaném uzlu vloženo uzlové vnější zatížení. Posouzení se pak přizpůsobí 
požadavkům v normě. Pokud na uzlu není definováno žádné zatížení a kontrolní pole je 
stejně zatrženo, nemá toto pole na posouzení modulem žádný vliv. Proto je tato funkce 
přednastavená jako aktivní.  
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2.4.1 Zatížení definovaná manuálně 

 
Obr. 2.11: Tabulka 1.4 Zatížení - definice manuálně 

V této tabulce můžeme zatížení definovat přímo ve formuláři vnitřních sil a momentů. Po-
mocí ikony [Vytvořit nový zatěžovací stav…] založíme nové zatěžovací stavy. Přitom máme 
možnost zkopírovat data z předtím vytvořeného ZS. Pro každé zatížení může být vytvořeno 
vlastní označení. Pomocí ikon [] a [] se můžeme pohybovat mezi jednotlivými zatíženími. 
Vytvořená zatížení mohou být zobrazena pomocí vlevo uvedené ikony a ze seznamu opět 
smazána.  

 
Obr. 2.12: Přehled zatěžovacích stavů 
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3. Výpočet 
 

3.1 Spuštění výpočtu 
Ve všech vstupních dialozích modulu RF-HSS můžeme spustit výpočet kliknutím na ikonu 
[Výpočet]. 

RF-HSS nejprve hledá výsledky vybraných zatěžovacích stavů, skupin a kombinací ZS. Pokud 
je nenajde, spustí se nejdříve v RFEMu výpočet rozhodujících vnitřních sil. Vychází se přitom 
z výpočetních parametrů zadaných v RFEMu. 

Výpočet výsledků modulu RF-HSS lze spustit také z uživatelského prostředí RFEMu. Případy 
zadané v přídavných modulech se zobrazí v dialogu Vybrat pro výpočet jako zatěžovací sta-
vy nebo skupiny zatěžovacích stavů. Tento dialog otevřeme v RFEMu příkazem z hlavní na-
bídky 

Výpočet → Vybrat pro výpočet.... 

 
Obr. 3.1: Dialog Vybrat pro výpočet 

Pokud v seznamu Dosud nevypočítané chybí návrhové případy z modulu RF-HSS, je třeba 
zaškrtnout políčko Zobrazit přídavné moduly. 

Ikonou [] převedeme vybrané návrhové případy do seznamu na pravé straně. Výpočet pak 
spustíme pomocí tlačítka [Výpočet]. 

Výpočet určitého návrhového případu z modulu RF-HSS lze spustit přímo také z panelu ná-
strojů. V seznamu nastavíme požadovaný návrhový případ a následně klikneme na tlačítko 
[Zapnout/vypnout výsledky]. 

 
Obr. 3.2: Přímý výpočet návrhového případu modulu RF-HSS v programu RFEM 
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Následně se zobrazí dialog, v kterém lze sledovat průběh výpočtu. 

 
Obr. 3.3: Výpočet RF-HSS 
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4. Výsledky 
 

4.1 Posouzení po uzlech 
Ihned po dokončení výpočtu se zobrazí tabulka 2.1 Posouzení po uzlech. V horní části vý-
sledkové tabulky vidíme shrnutí výsledků posouzení pro jednotlivé zatěžovací stavy, skupiny 
nebo kombinace ZS. V dolní části jsou pro nahoře zvolený ZS podrobně vypsány materiálové 
charakteristiky, rozměry průřezu, návrhové vnitřní síly, meze platnosti a výsledky posouzení.  

Tlačítkem [OK] uložíme výsledky a zavřeme modul RF-HSS. 

V této kapitole se postupně seznámíme s výsledkovou tabulkou. 

 
Obr. 4.1: Tabulka 2.1 Posouzení po uzlech 

Typ uzlu 
V tomto sloupci je vyznačen typ uzlu. Toto označení závisí na geometrii uzlu, druhu diago-
nálových sil a existenci přídavných sil.  

Rozhodující ZS 
V tomto sloupci je uvedeno číslo ZS, skupiny nebo kombinace ZS (max nebo min), které je 
pro příslušné posouzení rozpoznáno jako rozhodující. 

Posouzení 
Pro každý druh posouzení a pro každý ZS, skupinu nebo kombinaci ZS jsou zde uvedeny pří-
slušné podmínky posouzení podle EN 1993-1-8. 

Posouzení podle vzorce 
V tomto sloupci jsou vypsány odkazy na rovnice z normy EN 1993-1-8, podle kterých bylo 
posouzení provedeno.  

Pod přehledem výsledků jsou vyrovnány různé ikony s následujícími funkcemi:  
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Ikona Název Funkce 

 
Zobrazit barvy v 
tabulce 

Slouží k zapnutí, popř. vypnutí barevného pozadí v 
tabulkách výsledků podle referenční stupnice. 

 
Zobrazit řádky s 
poměrem > 1 

Pomocí tohoto tlačítka se zobrazí pouze řádky 
s využitím větším než 1, které nevyhovují posouzení. 

 
Skok do grafiky pro 
změnu zobrazení 

Umožňuje skok do pracovního okna RFEMu, kde lze 
změnit nastavení zobrazení. 

 
Vybrat uzel 

V okně v RFEMu lze kliknout na určitý uzel, jehož vý-
sledné hodnoty se pak zobrazí v tabulce. 

Tabulka  4.1: Ikony v tabulkách výsledků 

4.2 Vyhodnocení výsledků 
V dolní části výsledkové tabulky 2.1 jsou podrobně vypsány výsledky. Pokud vybereme v 
horní části některé posouzení, dolní výsledky se aktualizují.  

 Základem úspěšného posouzení styčníku dutých průřezů je splnění geometrických mezí 
platnosti. Tyto meze jsou stanoveny normou EN 1993-1-8 tabulkou 7.1 pro kruhové a ta-
bulkami 7.8 a 7.9 pro čtvercové, resp. obdélníkové duté průřezy. Tabulka 7.9 ještě stanovuje 
doplňující podmínky, za jejich dodržení může být posouzení zjednodušeno.  

Pokud nejsou meze dodrženy, je to v této výsledkové tabulce vyznačeno a nenásleduje žád-
né posouzení. Pokud nejsou splněny jen doplňující podmínky, je toto sděleno dole v detai-
lech mezí platnosti oranžově vyznačenou hodnotou.  

 
Obr. 4.2: Tabulka 2.1 Nesplněné meze platnosti 

Pokud je pro posouzení vybráno více geometricky identických styčníků, jsou všechna prove-
dená posouzení přehledně vypsána v tabulce 2.1 seřazena podle čísla uzlu.   
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Obr. 4.3: Tabulka 2.1 Posouzení po uzlech 

Ve sloupci A je uvedeno interní označení typu uzlu. Podle toho ihned poznáme, jaký druh 
posouzení byl použit. Pod tím najdeme seznam možných označení s příslušným vysvětlením. 
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5. Výstup 
 

5.1 Výstupní protokol 
Také pro výsledky posouzení v modulu RF-HSS můžeme vytvořit výstupní protokol, do něhož 
lze vkládat grafická zobrazení nebo vlastní vysvětlivky. Ve výstupním protokolu můžeme vy-
brat, které výsledkové tabulky z modulu RF-HSS se mají vytisknout. 

Výstupní protokol je podrobně popsán v manuálu k programu RFEM. Důležitá je především 
kapitola 11.1.3.4 Výběr dat přídavných modulů, která pojednává o výběru vstupních a vý-
stupních dat v přídavných modulech. 

Pro každou úlohu lze vytvořit několik výstupních protokolů. Zvláště v případě rozsáhlých 
konstrukcí doporučujeme místo jednoho objemného protokolu vytvořit několik menších 
protokolů. Pokud vytvoříme samostatný protokol jen pro data návrhového případu z modu-
lu RF-HSS, bude výstupní protokol relativně rychle zpracován. 
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6. Obecné funkce 
V této kapitole jsou popsány běžně používané funkce z hlavní nabídky a také možnosti ex-
portu výsledků posouzení. 

6.1 Návrhové případy v RF-HSS  
Pruty můžeme seskupovat do samostatných návrhových případů. Můžeme tak například po-
soudit najednou styčníky se stejnou geometrií. Protože v modulu není možnost posuzovat 
najednou styčníky s rozdílnou geometrií nebo průřezy, je tato možnost velmi šikovná.  

Návrhové případy vytvořené v modulu RF-HSS jsou k dispozici v seznamu zatěžovacích stavů 
a skupin zatěžovacích stavů v panelu nástrojů v pracovním okně RFEMu. 

Vytvoření nového případu v RF-HSS 
Nový návrhový případ lze vytvořit příkazem z hlavní nabídky v modulu RF-HSS 

Soubor → Nový případ…. 

Otevře se následující dialog: 

 
Obr. 6.1: Dialog Nový případ RF-HSS 

V tomto dialogu je třeba vyplnit (dosud nezadané) číslo a označení nového návrhového pří-
padu. Po ukončení dialogu kliknutím na tlačítko [OK] se zobrazí tabulka modulu RF-HSS 1.1 
Základní údaje, kde definujeme nové údaje pro posouzení. 

Přejmenování případu RF-HSS 
Označení návrhového případu lze změnit příkazem z hlavní nabídky modulu RF-HSS 

Soubor → Přejmenovat případ…. 

Otevře se dialog Přejmenovat případ RF-HSS. 

 
Obr. 6.2: Dialog Přejmenovat případ RF-HSS 
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Kopírování případu RF-HSS 
Vstupní údaje aktuálního návrhového případu lze zkopírovat příkazem z hlavní nabídky v 
modulu RF-HSS 

Soubor → Kopírovat případ…. 

Otevře se dialog Kopírovat případ RF-HSS, v kterém je třeba uvést číslo a označení nového 
případu, do něhož se vybraný případ zkopíruje. 

 
Obr. 6.3: Dialog Kopírovat případ RF-HSS 

Smazání případu RF-HSS 
Uživatel má možnost návrhové případy smazat příkazem z hlavní nabídky v modulu RF-HSS 

Soubor → Smazat případy…. 

V dialogu Smazat případy pak ze seznamu Existující případy vybereme určitý případ, který se 
po kliknutí na tlačítko [OK] smaže. 

 
Obr. 6.4: Dialog Smazat případy RF-HSS 

 

6.2 Jednotky a desetinná místa 
Jednotky a desetinná místa se pro RFEM i všechny jeho přídavné moduly nastavují centrálně. 
V modulu RF-HSS otevřeme dialog pro nastavení jednotek příkazem z hlavní nabídky 

Nastavení → Jednotky a desetinná místa…. 

Otevře se dialog již dobře známý z RFEMu. V něm je již přednastaven modul RF-HSS. 
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Obr. 6.5: Dialog Jednotky a desetinná místa 

Nastavení lze uložit jako uživatelský profil a použít i v jiných úlohách. Popis této funkce na-
jdeme v kapitole 12.6.2 Jednotky a desetinná místa v manuálu k programu RFEM. 

6.3 Export výsledků 
Výsledky posouzení lze různým způsobem převést i do jiných programů. 

Schránka 

Označené řádky v tabulce výsledků modulu RF-HSS lze pomocí tlačítek [Ctrl]+[C] zkopírovat 
do schránky a následně dvojicí tlačítek [Ctrl]+[V] převést například do některého textového 
procesoru. Nadpisy sloupců v tabulce exportovány nebudou. 

Výstupní protokol 

Údaje z modulu RF-HSS lze odeslat do výstupního protokolu (srov. kapitola 5.1, strana 22) a 
odtud pak exportovat příkazem z hlavní nabídky 

Soubor → Export do souboru RTF resp. BAUTEXT…. 

Tato funkce je popsána v kapitole 11.1.11 Export protokolu v manuálu k programu RFEM. 

Excel 

RF-HSS umožňuje přímý export dat do MS Excelu. Tuto funkci vyvoláme z hlavní nabídky 

Soubor → Exportovat tabulky…. 

Otevře se následující dialog pro export dat: 
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Obr. 6.6: Dialog Export - MS Excel 

Jakmile vybereme požadované parametry, můžeme export zahájit kliknutím na tlačítko [OK]. 
Excel nemusí běžet na pozadí, před exportem se automaticky spustí. 

 
Obr. 6.7: Výsledky v Excelu 
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