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1. Opis programu

Program  PS-SAG  wspomaga  obliczenia  zwisów  i  naprężeń  w przewodach   linii
napowietrznych.  Oprócz  modelu  liniowego  przewodu,  w  programie  uwzględniono  model
z nieliniową charakterystyką rozciągania przewodu.

Obliczenia w programie PS-SAG skupiają się na dwóch rodzajach obliczeń:
• Tablicy zwisów i naprężeń,
• Tablicy montażowej.

Zaletami programu PS-SAG są:
• prostota obsługi, duża funkcjonalność oraz dokładność obliczeń,
• możliwość wyboru normy, zgodnie z którą są przeprowadzane obliczenia; dotyczy

to warunków klimatycznych, dla jakich mają być przeprowadzane obliczenia,
• możliwość wyboru modelu liniowego lub nieliniowego; model dotyczy przyjęcia do

obliczeń rodzaju charakterystyki rozciągania przewodu,
• możliwość  wprowadzania  przez  Użytkownika  własnych  zadanych  warunków,  dla

których mają być przeprowadzane obliczenia,
• możliwość wprowadzania parametrów nowych przewodów do bazy przewodów,  
• przedstawienie wyników obliczeń w przejrzystych tabelach,
• możliwość zapisu wyników w postaci pliku CSV,
• generacja raportu z wynikami obliczeń z możliwością wydruku lub zapisu w pliku

obrazu JPEG.
Przy pomocy programu PS-SAG można uzyskać:

• wydruki tablic zwisów i naprężeń dla dowolnego przewodu i  dowolnego zakresu
rozpiętości przęseł, w szerokim zakresie temperatur (do 200°C); obliczenia mogą
być wykonywane wg norm krajowych lub dowolnie ustalonych warunków;

• wydruki tablicy montażowej dla dowolnego przewodu i przęseł w sekcji, w zakresie
temperatur od -5°C do 40°C co 5°C; możliwe jest również zadanie przeprężenia;
obliczenia mogą być wykonywane wg norm lub dowolnie ustalonych warunków,

• obliczenia  specjalne,  zawierające  wydruki  tablic  zwisów  i naprężeń  oraz  tablic
montażowych, uwzględniające rodzaj charakterystyki rozciągania przewodu,

• wyniki  zapisane  w  postaci  pliku  CSV,  wykorzystanego następnie  do utworzenia
różnego rodzaju charakterystyk;

• zapis wszystkich wydruków w postaci pliku graficznego (archiwizacja).

Tabela 1.1: Wymagania aplikacji PS-SAG 1.0

Parametr Wartości minimalne Wartości zalecane

System operacyjny
dowolny MS Windows 
(XP, Vista, 7, 8, 10) 

-

Procesor Pentium 100 MHz architektura wielordzeniowa

Pamięć fizyczna RAM 
dostępna dla aplikacji 32 MB -

Liczba wolnych portów USB
1 (klucz sprzętowy

indywidualny)
0 (klucz sieciowy)

-

Mysz lub inne urządzenie 
wskazujące

standardowa, z dwoma
przyciskami

z trzema przyciskami i rolką

Klawiatura standardowa -

Napęd CD-ROM
zewnętrzny do

przeprowadzenia procesu
instalacji

-
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Aplikacja jest przystosowana do pracy na komputerze klasy PC o konfiguracji spełniającej
odpowiednie  wymagania  (Tabela  1.1).  Komunikacja  Użytkownika  z  aplikacją  odbywa  się
poprzez  graficzny  interfejs  użytkownika  (GUI  -  Graphical  User  Interface)  za  pomocą
klawiatury i myszy, przy wykorzystaniu standardowych funkcji systemu operacyjnego.

Kontrola dostępu do oprogramowania i autoryzacja Użytkownika odbywa się za pomocą
klucza sprzętowego HASP (Hardware Against Software Piracy). Brak klucza HASP w porcie
USB uniemożliwia uruchomienie lub powoduje zablokowanie działającej aplikacji.

2. Instalacja programu

Standardową instalację programu przeprowadza się w środowisku Windows za pomocą
płyty  instalacyjnej.  Po  włożeniu  płyty  CD  powinno  nastąpić  automatyczne  uruchomienie
instalatora oprogramowania (Rys. 2.1). Jeśli jednak to nie nastąpi, to należy uruchomić plik
autorun.exe z dołączonej płyty.

W  pierwszej  kolejności  należy  zainstalować  sterownik  klucza  sprzętowego  poprzez
naciśnięcie przycisku „HASP Key”. Bez tego sterownika oraz włożonego klucza do portu USB
nie będzie możliwe uruchomienie programu.

UWAGA! Nie należy wkładać klucza HASP do portu USB przed
zakończeniem instalacji sterowników z załączonej płyty!

Po zakończeniu instalacji sterownika HASP (Rys. 2.2) można przejść do typowej instalacji
oprogramowania  PS-SAG,  zapoznając  się  z  warunkami  umowy  licencyjnej  i  wskazując
docelową lokalizację dla plików programu.
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Rys. 2.1: Instalator oprogramowania

Rys. 2.2: Informacja o prawidłowym zainstalowaniu sterownika
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Ponadto  program  instaluje  silnik  bazy  danych  „Borland  Database  Engine”  (BDE)
wymagany  do prawidłowej  pracy  programu PS-SAG.  Należy  pozostawić  domyślną  ścieżkę
instalatora BDE (Rys. 2.3).

Po kliknięciu na „OK” program może poprosić o utworzenie lokalizacji w której ma się
znajdować silnik bazy danych (Rys. 2.4), w takim przypadku należy wybrać opcję „Yes”.

Po zakończeniu procesu instalacji pojawi się okno (Rys. 2.5):
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Rys. 2.3: Pytanie instalatora o lokalizację silnika bazy danych BDE

Rys. 2.4: Okno potwierdzenia lokalizacji bazy danych programu

Rys. 2.5: Okno informujące o zakończeniu procesu instalacji programu PS-SAG
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3. Deinstalacja programu

Program PS-SAG posiada własny deinstalator, uruchamiany poprzez Panel sterowania >
Programy > Programy i funkcje (Rys. 3.1)

Po  uruchomieniu  deinstalatora  i  potwierdzeniu  chęci  usunięcia  aplikacji  PS-SAG,
wyświetlane  zostaje  okno  informujące  o  zakończonej  deinstalacji  programu  (Rys.  3.2).
Deinstalator  usuwa  wszystkie  pliki  utworzone  podczas  instalacji  aplikacji  PS-SAG  oraz
odpowiednie  wpisy  w  rejestrach  systemowych.  Nie  zostają  jednak  usunięte  z  systemu
sterowniki klucza HASP. 

W celu ich usunięcia konieczna jest dodatkowa interwencja Użytkownika posiadającego
uprawnienia administratora systemu.

4. Uruchomienie programu

Do prawidłowego działania programu wymagane jest umieszczenie klucza sprzętowego
w porcie  USB.  Prawidłowe  działanie  klucza  sygnalizowane  jest  świeceniem  diody  w  jego
obudowie.  Przed uruchomieniem programu należy w porcie USB umieścić  klucz sprzętowy
HASP. Próba uruchomienia programu bez prawidłowo podłączonego i zainstalowanego klucza
spowoduje wystąpienie błędu (Rys. 4.1)

Ponadto,  należy  zadbać  o  odpowiednią  konfigurację  uprawnień  użytkownika
korzystającego  z systemu,  umożliwiającą  uruchamianie  bazy  danych  wraz  ze  startem
programu PS-SAG. Brak tych uprawnień spowoduje uruchomienie programu bez bazy danych,
co uniemożliwi jego prawidłowe działanie. 
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Rys. 4.1: Błąd uruchamiania aplikacji bez klucza HASP

Rys. 3.1: Deinstalator PS-SAG 1.0 w oknie systemowym Programy i funkcje

Rys. 3.2: Okno informujące o zakończonej deinstalacji
programu PS-SAG
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Jedną  z  możliwości  uruchomienia  programu  w  przypadku  problemów  jest  kliknięcie
prawym przyciskiem myszy na skrót programu i wybranie „Uruchom jako Administrator”.

Program PS-SAG można uruchomić na jeden z następujących sposobów:
• wybierając  pozycję  PS-SAG  1.0  z  Menu  Start lub  Menu  Start >  Aplikacje

(Rys. 4.2),
• klikając ikonę skrótu znajdującego się na pulpicie lub pasku Szybkie uruchamianie

(Rys. 4.3).

Jeśli  ze  względu  na  specyficzną  konfigurację  systemu  nie  jest  możliwe  skorzystanie
z wyżej  wymienionych  skrótów,  należy  spróbować  bezpośredniego  wywołanie  pliku
PSSAG1.0.exe za pomocą:

• Eksploratora  Windows  (skrót  klawiaturowy  [Win]  +  [E])  lub  innego  programu
pełniącego funkcje menedżera plików (Rys. 4.4), 

• Wiersza polecenia (Rys. 4.5),
• polecenia Uruchom (Menu Start >  Uruchom lub skrót klawiaturowy [Win] + [R],

(Rys. 4.6).
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Rys. 4.2: Skrót do PS-SAG w Menu Start (Windows 8)

Rys. 4.3: Skrót do PS-SAG na pulpicie i pasku Szybkie uruchamianie
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Usunięcie klucza HASP w trakcie działania aplikacji również wygeneruje błędy zgłaszane
przez system ochrony  HASP SRM (Rys. 4.1). W przypadku wystąpienia tego rodzaju błędu
należy sprawdzić prawidłowe działanie klucza (świecąca się czerwona dioda) lub włożyć go
ponownie do portu USB i zamknąć komunikat błędu. Następnie  należy zamknąć i ponownie
uruchomić aplikację PS-SAG. 
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Rys. 4.4: Start programu przez Menedżer plików

Rys. 4.5: Start programu przez Wiersz polecenia

Rys. 4.6: Start aplikacji przez polecenie Uruchom
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W przypadku braku możliwości przywrócenia klucza, z którym aplikacja PS-SAG została
uruchomiona,  należy  zakończyć  proces  PSSAG1.0.exe korzystając  z Menedżera  zadań
Windows (skrót klawiaturowy [Ctrl] + [Shift] + [Esc], (Rys. 4.7).

Podczas procedury uruchamiania aplikacji PS-SAG na ekranie pojawia się ekran powitalny
(Rys. 4.8). Czas potrzebny na pełne uruchomienie aplikacji zależy od konfiguracji sprzętowej
komputera i aktualnego stanu zasobów systemowych.
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Rys. 4.7: Kończenie procesu programu PS-SAG przez Menedżer zadań (Windows 8).
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5. Metodyka obliczeń

W programie zostały zastosowane  dwie metody obliczeń oparte  na równaniach stanu,
w zależności od charakterystyki rozciągania przewodu: liniowa i nieliniowa.

Zastosowanie  nieliniowej  charakterystyki  rozciągania  przewodu  umożliwia  wyznaczenie
rzeczywistych parametrów przewodu w każdym punkcie na trzech charakterystykach:

• charakterystyka pierwotna „1”,
• charakterystyka końcowa po obciążeniu „2”,
• charakterystyka końcowa po pełzaniu „3”.

Kształt oraz położenie charakterystyk zależą od właściwości przewodu, w szczególności od
tego, czy przewód wykazuje tzw. pełzanie. 

Pełzanie  przewodu  zachodzi  przez  ok.  10  lat;  w  tym  czasie  przewód  wydłuża  się
i ostatecznie osiąga charakterystykę końcową po pełzaniu.

Pełzanie przewodu na rysunku (Rys. 5.1) ukazane jest jako linia przerywana; zaczyna się
przy naprężeniu σ1, a kończy przy naprężeniu σ2. Zakłada się, że pełzanie odbywa się w stałej
temperaturze pełzania.

Szczególnym punktem jest  punkt  CP – common point (punkt  wspólny).  Jest  to punkt
największego obciążenia przewodu w czasie pierwszej zimy (mróz lub oblodzenie). Zakłada
się, że po pierwszej zimie przewód pracuje na charakterystyce końcowej po obciążeniu.

Charakterystykę  pierwotną  i  charakterystykę  z  pełzaniem  można  opisać  równaniem
4 stopnia:

gdzie:  
σ – naprężenie w MPa,
A0,A1,A2,A3,A4  – współczynniki  wielomianu,   podane  w  danych  katalogowych  
przewodu,
ε – wydłużenie przewodu w %.
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Rys. 4.8: Ekran powitalny programu PS-SAG

σ =A0+A1ε +A2ε
2
+A3ε

3
+A4ε

4
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Do obliczenia wydłużenia, przy zadanym naprężeniu i współczynnikach wielomianu, służy
algorytm  (Rys.  5.2)  –  kluczowy  dla  rozwiązania  problemu  związanego  z nieliniowością
rozciągania  przewodu.  Wynik  uzyskuje  się  po wielu  iteracjach,  w których wydłużenie  jest
wyznaczane przy zastosowaniu interpolacji liniowej.

Wszystkie  obliczenia  wykonuje  się  dla  charakterystyki  końcowej  po  obciążeniu,  czyli
stosując odpowiednie  współczynniki  końcowe,  użyte przy rozwiązywaniu  równania stanów.
Współczynnikami tymi są:

• końcowy moduł sprężystości Ek,
• końcowy współczynnik wydłużenia cieplnego αk.
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Rys. 5.1: Charakterystyki rozciągania dla przewodów wykazujących pełzanie
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Następnie  po  charakterystyce  pierwotnej  „1”  należy  przejść  do  punktu  σ1,  w  którym
rozpoczyna się pełzanie przewodu. 
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Rys. 5.2: Algorytm wyznaczania wydłużenia – nr 1
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Algorytm (Rys. 5.3) stosowany jest również do wyznaczenia wszystkich innych zadanych
stanów na charakterystyce pierwotnej.

Następnie można uwzględnić pełzanie przewodu, czyli przejść z punktu (σ1,ε1) do punktu
(σ2,ε2).
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Rys. 5.3: Algorytm wyznaczania punktów na charakterystyce pierwotnej – nr 2
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Po  obliczeniu  najważniejszych  parametrów  można  ostatecznie  wyznaczyć  naprężenia
i zwisy we wszystkich wybranych stanach. Poruszanie się po charakterystykach odbywa się za
pomocą  równania  stanów.  Istnieją  również  przewody  nie  wykazujące  pełzania,  lecz
wykonywane dla nich obliczenia są identyczne. Dla tego przewodu nie ma jedynie potrzeby
wyznaczania ε2, gdyż jest ono równe ε1.
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Rys. 5.4: Algorytm pełzania przewodu – nr 3
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Po obliczeniu wszystkich naprężeń i zwisów w zadanych warunkach, istnieje możliwość
wyznaczenia rozkładu naciągu w przewodzie pomiędzy oplotem i rdzeniem.

Mnożąc wyznaczone naprężenia przez przekrój przewodu wyznacza się naciągi w oplocie
i w rdzeniu przewodu.

Przy pewnej temperaturze następuje odciążenie przewodu, czyli zaczyna pracować tylko
część stalowa.
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Rys. 5.6: Odciążenie przewodu przy pewnej temperaturze Tk

Rys. 5.5: Charakterystyki dla przewodów nie wykazujących pełzania
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6. Przeprężenie przewodu

Występują 2 rodzaje przeprężenia:
• przeprężenie przed regulacją zwisu,
• przeprężenie w ramach regulacji zwisów.

Przeprężenie przed regulacją zwisu stosuje się w celu skompensowania przyrostu zwisu
wynikającego  z  pełzania  przewodu  lub  w  celu  uzyskania  zmiany  rozkładu  naprężenia
w częściach składowych przewodu (zmniejszenie naprężenia w oplocie aluminiowym).

Parametry zadane:
σP – naprężenie w czasie przeprężenia,
TP – temperatura montażu (przeprężenia).

Możliwe są 2 przypadki w zależności od tego, czy σP   jest większe lub mniejsze od σCP.
W obu  przypadkach  występuje  punkt  P;  jest  to  punkt,  do  którego  zostanie  przeprężony
przewód przed regulacją zwisów. 
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Rys. 6.1: Przeprężenie przed regulacją zwisów, przypadek a
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Drugim rodzajem przeprężenia jest przeprężenie w ramach regulacji zwisów. Stosuje się
je w celu częściowego skompensowania przyszłego pełzania przewodu.

Parametry zadane:
Tm – temperatura montażu.

Stopień przeprężenia jest podawany w stosunku do stanu wynikającego z charakterystyki
końcowej po obciążeniu „2”.

W tym przypadku rozróżnia się 2 typy przeprężenia:
• temperaturą – w odniesieniu do naprężenia,
• procentowe – w odniesieniu do zwisu.

Przeprężenie  w  ramach  regulacji  zwisów  powinno  się  stosować  tylko  dla  przewodów
wykazujących  pełzanie.  Wtedy  istnieje  duże  prawdopodobieństwo,  że  do  czasu  dużych
obciążeń zimowych nastąpi zmniejszenie naprężenia w punkcie CP.

Dla przewodów o silniej nieliniowości (np. ACSS) tzw. „przeprężanie” w istocie polega na
znalezieniu naprężenia na charakterystyce początkowej „1” takiego, aby w punkcie CP nie
przekroczyć wartości dopuszczalnej. Wynika to z tego, że przewód nie pełza, czyli nie wydłuża
się do zimy.
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Rys. 6.2: Przeprężenie przed regulacją zwisów, przypadek b
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7. Funkcje programu

Na rysunku (Rys.  7.1)  przedstawiono główne okno programu,  w którym dokonuje  się
wyboru kombinacji obliczeń (Norma – Typ obliczeń).

Wybór odpowiedniej kombinacji odbywa się za pomocą przełączników wielopozycyjnych
umieszczonych  w  dwóch  osobnych  grupach.  Pierwszą  z  nich  jest  grupa  „Norma”,
umożliwiająca wybór pomiędzy trzema możliwościami:

• PN – E – 05100 – 1:1998 – stara norma, na której bazował program „Niźlin”,
• PN – EN 50341:2005 – nowa,  obowiązująca norma,  wprowadzająca m.in.  inne

warunki klimatyczne (np. obciążenie wiatrem),
• Warunki specjalne – możliwość wprowadzenia własnych warunków pogodowych.

Drugą grupą jest „Typ obliczeń”, gdzie należy dokonać wyboru pomiędzy:
• Tablicą zwisów i naprężeń,
• Tablicą montażową,
• Obliczeniami  specjalnymi  –  obliczenia  te  dotyczą  dwóch  powyższych  typów

obliczeń, w zależności od rodzaju charakterystyki rozciągania przewodu (liniowej
albo nieliniowej).

Po  dokonaniu  wyboru  kombinacji  obliczeniowej  program  jest  gotowy  do  wykonania
obliczeń, oczekując na potwierdzenie Użytkownika i naciśnięcie przycisku  „Obliczenia”.

Na rysunku (Rys. 7.2) przedstawiony jest pasek narzędziowy, który znajduje się w górnej
części głównego okna. Zawiera on następujące przyciski:

• przełącznik – włączone (wciśnięty) lub wyłączone sortowanie przewodów,
• przełącznik  –  włączone  (wciśnięty)  lub  wyłączone  wyskakujące  podpowiedzi  po

najechaniu kursorem na przyciski lub inne elementy programu,
• przycisk – uruchamiający instrukcję obsługi w domyślnym programie obsługującym

pliki o rozszerzeniu pdf,
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Rys. 7.1: Główne okno programu PS-SAG
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• przycisk – uruchamiający informacje o programie,
• przycisk – wyjście z programu.

Na dole głównego okna widnieje informacja o nazwie firmy, która będzie pojawiać się na
każdym wydruku. Zmiana nazwy firmy możliwa jest poprzez przycisk „Ustawienia”

8. Baza przewodów

Po  naciśnięciu  przycisku  „Przewody”  pojawia  się  okno  umożliwiające  wprowadzanie,
dodawanie i usuwanie nazw przewodów, ich rodzajów i parametrów (Rys. 8.1).

Przeglądanie przewodów odbywa się poprzez naciskanie strzałek na panelu nawigacyjnym.
Górny panel odpowiada za rodzaj przewodu, a dolny za typy przewodów w wyżej wybranym
rodzaju.

Funkcje przycisków:
• „Dodaj rodzaj” – wprowadza nazwę rodzaju w polu edycyjnym „Rodzaj”. Dodanie

nowego rodzaju przewodu zatwierdza się klawiszem „Enter”.
• „Dodaj  przewód”  –  wprowadza  nazwę  przewodu  w  polu  edycyjnym  „Typ”,

zatwierdzany klawiszem „Enter”  -  co  powoduje  przejście  do edycji  parametrów
przewodu. Wprowadzone parametry przewodu również zatwierdzane są klawiszem
„Enter”.

• „Usuń rodzaj” – usuwa rodzaj przewodów, który jest aktualnie widoczny. Operację
tę  należy  przeprowadzać  ostrożnie,  ponieważ  usunięcie  rodzaju  powoduje
skasowanie  wszystkich  przewodów  należących  do  niego.  Przed  skasowaniem
wyświetlany jest dodatkowy dialog potwierdzający (Rys. 8.2).
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Rys. 7.2: Pasek narzędziowy

Rys. 8.1: Baza przewodów
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• „Usuń  przewód”  –  usunwa  nazwę  i  parametry  przewodu.  Przed  skasowaniem
wyświetlany jest dodatkowy dialog potwierdzający (Rys. 8.3).

• „Wróć” – powrót do głównego okna.
W ramce „Raport” (Rys. 8.4) znajdują się opcje dotyczące wydruków. 

Funkcje przycisków:
• „Podgląd” – na ekranie pojawi się podgląd wydruku (Rys. 8.5),
• „Drukuj” – możliwość wydrukowania raportu przewodów.

W  zależności  od  ustawienia  przełącznika  istnieje  wybór  pomiędzy
podglądem/drukowaniem danego rodzaju lub wszystkich przewodów.
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Rys. 8.2: Pytanie przed usunięciem danego rodzaju przewodu

Rys. 8.3: Pytanie przed usunięciem aktualnego typu przewodu

Rys. 8.4: Ramka "Raport"
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9. Baza przewodów specjalnych

Po zaznaczeniu w oknie głównym programu pozycji „Przewody specjalne” zostanie otwarte
dodatkowe okno dla przewodów specjalnych (Rys. 9.1).

Okno przedstawia osobną bazę przewodów dla obliczeń specjalnych. Są to przewody ACSR
(Aluminium Conductor Steel Reinforced) oraz ACSS (Aluminium Conductor Steel Supported).
Oprócz podstawowych parametrów należy wprowadzić dodatkowo współczynniki wielomianu
dla charakterystyki pierwotnej i z pełzaniem, zarówno dla oplotu jak i dla rdzenia przewodu.
Zatwierdzenie wpisanego parametru odbywa się za pomocą klawisza „Enter”.

Aby  program  liczył  poprawnie  wymagane  jest  wypełnienie  wszystkich  parametrów
przewodu,  z wyjątkiem  trzech  nieuzupełnionych  parametrów,  pokazanych  na  rysunku  
(Rys. 9.1).

Dodawanie, edytowanie i usuwanie odbywa się w taki sam sposób, jak opisano wcześniej
dla okna bazy przewodów.

Zaleca się, aby nazwa przewodu zaczynała się od „ACSR” lub „ACSS” - ma to znaczenie
przy wyborze rodzaju przeprężenia w „Tablicy montażowej”.
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Rys. 8.5: Podgląd wydruku wyników
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10. Ustawienia

Wciśniecie  przycisku  „Ustawienia”  otwiera  okno  umożliwiające  dodawanie,  usuwanie
i edycję nazwy przedsiębiorstwa (Rys. 10.1).

Kliknięcie przycisku „Dodaj” czyści  pole edycji  i  umożliwia wprowadzenie nowej nazwy
przedsiębiorstwa.  Za  pomocą  przycisku  „Usuń”,  usuwamy  aktualnie  wyświetlaną  nazwę
przedsiębiorstwa.  Wciśnięcie  przycisku  „Wróć”  powoduje  powrót  do głównego okna.  Panel
nawigacyjny umożliwia przeglądanie bazy nazwa przedsiębiorstwa.
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Rys. 10.1: Okno "Ustawienia"

Rys. 9.1: Okno "Baza przewodów - Obliczenia specjalne"
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11. Obliczenia

11.1. Tablica zwisów i naprężeń – norma PN – E 051000 – 1:1998

Opcja  ta  umożliwia  obliczenie  naprężeń  i  zwisów  (wg  starszej  normy)  dla  przewodu
wybranego  z bazy  przewodów.  Po  uruchomieniu  tej  kombinacji  zostanie  otwarte  okno  
(Rys. 11.1): 

W oknie tym istnieje możliwość wprowadzania następujących parametrów:
• rodzaj i typ przewodu zapisanego w bazie przewodów,
• naprężenie obliczeniowe,
• parametry przęsła, takie jak: rozpiętość początkowa, końcowa oraz krok; krok jest

wartością, o jaką będzie się zmieniać rozpiętość początkowa, dążąc do rozpiętości
końcowej,

• wybór strefy klimatycznej (za pomocą przełącznika wielopozycyjnego).
Wciśnięcie przycisku „Wróć” powoduje powrót do okna głównego programu (Rys. 7.1),

natomiast  kliknięcie  przycisku  „Dalej”  uruchomia  odpowiednie  procedury  obliczeniowe.
O stanie zaawansowania obliczeń  informuje pasek postępu, znajdujący się na dole okna. Po
zakończeniu obliczenia automatycznie zostaje otwarte okno z wynikami (Rys. 11.2). Wyniki te
są  przedstawione  w  dwóch  osobnych  tabelach:  dla  zwisów  i  dla  naprężeń.  Za  pomocą
suwaków  (po  prawej  stronie  tabel)  można  przewijać  zawartość  tabeli.  W  tabeli  oprócz
przedziału  temperatur  znajdują  się  dwa  przypadki  szczególne:  -5  +  sadź  normalna  oraz
-5 + sadź  katastrofalna.  Ponad  tabelami  wyników  zostały  wypisane  wybrane  parametry
obliczeń. 
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Rys. 11.1: Okno "Tablica zwisów i naprężeń - Dane wejściowe"
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Na dole okna (Rys. 11.2) znajdują się 4 przyciski umożliwiające odpowiednio:
• wydruk wyników,
• podgląd wydruku,
• eksport danych z tabel do pliku CSV
• powrót do poprzedniego okna wprowadzania danych.

11.2. Tablica montażowa – norma – PN – E – 05100 – 1:1998

„Tablica montażowa” (opiera również na starszej normie) umożliwia wyznaczenie naprężeń
w sekcji i zwisów dla każdego z przęseł, przy podanym naprężeniu obliczeniowym.
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Rys. 11.2: Okno z wynikami obliczeń dla wariantu „Tablica zwisów i naprężeń” +
„PN - E - 05100 - 1:1998"
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Po załączeniu tego wariantu obliczeń zostaje wyświetlone okno (Rys. 11.3), w którym
należy wprowadzić:

• rodzaj oraz typ przewodu, dla którego będą przeprowadzane obliczenia,
• naprężenie obliczeniowe,
• informacje w grupie „Sekcja”, takie jak: linia, sekcja, obiekt, napięcie,
• rodzaj oraz wartość przeprężenia,
• wybór strefy klimatycznej (za pomocą przełącznika wielopozycyjnego).

Naciśnięcie  przycisku  „Wróć”  powoduje  powrót  do  okna  głównego  (Rys.  7.1),  jednak
z zachowaniem wprowadzonych danych do czasu zamknięcia aplikacji.

Kliknięcie  przycisku  „Dalej”  wyświetla  okno  umożliwiające  wprowadzenie  rozpiętości
i numerów przęseł sekcji  (Rys. 11.4), dla których kolejno będą przeprowadzanie obliczenia
zwisów.

Aby  prowadzić  numer  przęsła  oraz  jego  rozpiętość,  należy  wprowadzić  dane  w  pola
edycyjne „Przęsło” i „Rozpiętość”. Po wpisaniu tych wartości należy kliknąć przycisk „Dodaj”
lub klawisz „Enter”. Aby usunąć błędny wpis do tabeli należy zaznaczyć go lewym przyciskiem
myszy i nacisnąć przycisk „Usuń”. Aby usunąć wszystkie przęsła należy kliknąć przycisk „Usuń
wszystkie”.
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Rys. 11.3: Okno "Tablica montażowa - Dane wejściowe"
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Po  kliknięciu  na  listę  przęseł  prawym przyciskiem myszy  zostanie  wyświetlone  menu
kontekstowe  (Rys.  11.5).  Za  jego  pomocą  można  zapisać  lub  odczytać  5  różnych  sekcji
odciągowych.

Przycisk  „Wróć”  zamyka  aktualne  okno i  powraca  do poprzedniego  okna (Rys.  11.3).
Wprowadzane dane zostają zapamiętane.
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Rys. 11.4: Okno "Tablica montażowa - Dane wejściowe 2"

Rys. 11.5: Menu podręczne służące do zapisu i odczytu sekcji odciągowych
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W celu wykonania obliczeń należy nacisnąć przycisk „Dalej”, co spowoduje uruchomienie
procedur obliczeniowych i wyświetlenie wyników w postaci tablicy wyników w nowym oknie
(Rys. 11.6).

Ponad tabelami wyników zostały wypisane wybrane parametry obliczeń. 
Na dole okna znajdują się 4 przyciski umożliwiające odpowiednio:

• wydruk wyników,
• podgląd wydruku,
• eksport danych z tabel do pliku CSV
• powrót do poprzedniego okna wprowadzania danych.

11.3. Tablica zwisów i naprężeń – norma PN – EN 50341:2005

„Tablica  zwisów  i  naprężeń”  (liczona  wg  obowiązującej  normy)  wprowadza  zmiany
dotyczące stref klimatycznych oraz uwzględnia obciążenie wiatrem. Tak jak dla poprzednio
opisanych  obliczeń   -  wariant  ten  umożliwia  obliczenie  naprężeń  i  zwisów  dla  przewodu
wybranego z bazy przewodów.

Po uruchomieniu tego rodzaju obliczeń zostanie otwarte nowe okno (Rys. 11.7), w którym
należy wprowadzić następujące parametry:

• rodzaju i typ przewodu zapisanego w bazie przewodów,
• naprężenie obliczeniowe,
• dodatkowy warunek, który będzie sprawdzany (po zaznaczeniu „Tak” za pomocą

przełącznika  wielopozycyjnego)  na  początku  obliczeń:  przekroczenie  podanego
naprężenia  w  danej  temperaturze;  w  razie  wystąpienia  przekroczenia  wpisane
naprężenie oraz temperatura staną się punktem wyjściowym do dalszych obliczeń,

• parametry przęsła: rozpiętość początkowa, końcowa oraz krok; krok jest wartością,
o którą będzie się zmieniać rozpiętość początkowa, dążąc do rozpiętości końcowej,

• strefa klimatyczna (dotoczy stref oblodzenia i wiatru); podgląd stref (Rys. 11.8)
można wyświetlić przez naciśnięcie przycisku „Mapa”,

• dwie  wysokości  związane  z  prędkością  wiatru:  H jako  wysokość  terenu  nad
poziomem  morza  oraz  h jako  wysokość  elementów  linii  napowietrznej  nad
terenem.
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Rys. 11.6: Okno z wynikami obliczeń dla wariantu „Tablica montażowa” +
„PN - E - 05100 - 1:1998"
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Rys. 11.7: Okno "Tablica zwisów i naprężeń - Dane wejściowe"
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Wartości  naprężenia  podaje  się  w  MPa,  temperaturę  w  °C,  a rozpiętości  i  wysokości
w metrach.

Wciśnięcie przycisku „Wróć” powoduje powrót do okna głównego programu (Rys. 7.1),
natomiast  kliknięcie  przycisku  „Dalej”  uruchomia  odpowiednie  procedury  obliczeniowe.  O
stanie zaawansowania obliczeń  informuje pasek postępu, znajdujący się na dole okna. Po
zakończeniu obliczeńa automatycznie zostaje otwarte okno z wynikami (Rys. 11.9). Wyniki te
są  przedstawione  w  dwóch  osobnych  tabelach:  dla  zwisów  i  dla  naprężeń.  Za  pomocą
suwaków  (po  prawej  stronie  tabel)  można  przewijać  zawartość  tabeli.  Ponad  tabelami
wyników zostały wypisane wybrane parametry obliczeń. 

© 2016 by IPC Sp. z o.o. str.31

Rys. 11.8: Okno "Mapa stref obciążenia oblodzeniem"
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Na dole okna znajdują się 4 przyciski umożliwiające odpowiednio:
• wydruk wynikiów,
• podgląd wydruku,
• eksport danych z tabel do pliku CSV
• powrót do poprzedniego okna wprowadzania danych.

Grupa „Drukuj”  pozwala za pomocą przełączników dwupozycyjnych zaznaczyć,  których
tablic ma dotyczyć wydruk/podgląd wydruku.

W  tabeli  oprócz  przedziału  temperatur  znajduje  się  5  przypadków specjalnych,  które
opisano poniżej (Tabela 11.1).

Tabela  11.1:  Przypadki  układów  obciążeń  uwzględniające  naciąg  przewodów  
(Tablica 4.3.10.3/PL.1 z normy PN – EN 50341-3:2005)

Oznaczenie
Temperatura
przewodu °C

Układ obciążenia

-5 + o1 -5
Ciężar własny przewodów + 50% charakterystycznego 
obciążenia oblodzeniem

-5 + o2 -5
Ciężar własny przewodów + charakterystyczne 
obciążenie oblodzeniem

10 + w1 10
Ciężar własny przewodów + maksymalne obciążenie 
wiatrem

-5 + o2/w2 -5
Ciężar własny przewodów z ekstremalnym obciążeniem
oblodzeniem (γI = 1,0)  i z umiarkowanym 
obciążeniem  wiatrem (ψW = 0,4)

-5 + o3/w3 -5
Ciężar własny przewodów z umiarkowanym 
obciążeniem oblodzeniem (γI = 0,35) 
i z umiarkowanym obciążeniem wiatrem (ψW = 0,7)
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Rys. 11.9: Okno z wynikami obliczeń dla wariantu „Tablica zwisów i naprężeń” + 
„PN - EN 50341:2005"
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11.4. Tablica montażowa – norma PN – EN 50341:2005

„Tablica montażowa” (obliczenia oparte na obowiązującej normie) umożliwia wyznaczenie
naprężeń w sekcji i zwisów dla każdego z przęseł, przy podanym naprężeniu obliczeniowym.

Po wyborze tego wariantu obliczeń zostanie wyświetlone okno (Rys. 11.10), w którym
należy wprowadzić:

• rodzaj oraz typ przewodu,
• naprężenie obliczeniowe,
• dodatkowy warunek, który będzie sprawdzany (po zaznaczeniu „Tak” za pomocą

przełącznika  wielopozycyjnego)  na  początku  obliczeń:  przekroczenie  podanego
naprężenia  w  danej  temperaturze;  w  razie  wystąpienia  przekroczenia  wpisane
naprężenie oraz temperatura staną się punktem wyjściowym do dalszych obliczeń,

• informacje w grupie „Sekcja”, takie jak: linia, sekcja, obiekt, napięcie,
• rodzaj oraz wartość przeprężenia,
• strefa  klimatyczna  (dotoczy  stref  oblodzenia  i  wiatru);  podgląd  stref  można

wyświetlić przez naciśnięcie przycisku „Mapa” (Rys. 11.8).
Naciśnięcie przycisku „Wróć” powoduje powrót do okna głównego (Rys. 7.1), jednak z

zachowaniem wprowadzonych danych aż do czasu zamknięcia aplikacji.
Po  kliknięciu  przycisku  „Dalej”  zostaje  wyświetlone  okno  umożliwiające  wprowadzenie

rozpiętości  i  numerów przęseł  sekcji,  dla  których kolejno będą przeprowadzane obliczenia
zwisów (Rys. 11.11).
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Rys. 11.10: Okno "Tablica montażowa - Dane wejściowe"
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Aby wprowadzić numer przęsła oraz jego rozpiętość, należy wpisać dane w pola edycyjne
„Przęsło” i „Rozpiętość”. Po podaniu tych wartości należy kliknąć przycisk „Dodaj” lub klawisz
„Enter”. Aby usunąć błędny wpis do tabeli należy zaznaczyć go lewym przyciskiem myszy i
nacisnąć  przycisk  „Usuń”.  Aby  usunąć  wszystkie  przęsła  należy  kliknąć  przycisk  „Usuń
wszystkie”.

Po  kliknięciu  na  listę  przęseł  prawym przyciskiem myszy  zostenie  wyświetlone  menu
kontekstowe (Rys.  11.12).  Za jego pomocą można zapisać lub odczytać  5 różnych sekcji
odciągowych.
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Rys. 11.11: Okno "Tablica montażowa - Dane wejściowe 2"

Rys. 11.12: Menu podręczne służące do zapisu i odczytu sekcji
odciągowych
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Przycisk „Wróć” zamyka aktualne okno i  powraca do poprzedniego okna (Rys. 11.10).
Wprowadzane dane zostają zapamiętane.

W celu wykonania obliczeń należy nacisnąć przycisk „Dalej”, co spowoduje uruchomienie
procedur obliczeniowych i wyświetlenie wyników w postaci tablicy wyników w nowym oknie
(Rys. 11.13).

Ponad tabelami wyników zostały wypisane wybrane parametry obliczeń. 
Na dole okna znajdują się 4 przyciski umożliwiające odpowiednio:

• wydruk wyników,
• podgląd wydruku,
• eksport danych z tabel do pliku CSV
• powrót do poprzedniego okna wprowadzania danych.

11.5. Tablica zwisów i naprężeń – warunki specjalne

„Tablica  zwisów  i  naprężeń”  (liczona  wg  ręcznie  wpisanych  warunków  specjalnych)
umożliwia  obliczenie  naprężeń  i  zwisów  dla  przewodu  wybranego  z  bazy  przewodów
w dowolnie zadanych warunkach.
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Rys. 11.13: Okno z wynikami obliczeń dla wariantu „Tablica montażowa” +
 „PN - EN 50341:2005"

Rys. 11.14: Okno "Dowolne warunki specjalne"
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Po  uruchomieniu  tego  rodzaju  obliczeń  zostanie  otwarte  okno  z  tabelarycznym
zestawieniem warunków (Rys. 11.14). Należy wprowadzić od jednego do pięciu warunków.
Każdy z warunków posiada 4 parametry, które muszą być uzupełnione:

• temperatura w °C,
• obciążenie oblodzeniem w N/m,
• obciążenie wiatrem w N/m,
• naprężenie dopuszczalne w MPa (dla wartości 0,00 cały wiersz zostanie pominięty).

Zatwierdzenie wpisanych danych odbywa się za pomocą klawisza „Enter”, jednak zalecane
jest zatwierdzanie przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki w sąsiednie pole edycyjne.

Program  podczas  obliczeń  wybiera  z  zadanych  warunków  ten,  który  nie  spowoduje
przekroczenia naprężenia dopuszczalnego w pozostałych warunkach. Staje się on warunkiem
wyjściowym do dalszych obliczeń.

Po naciśnięciu przycisku „Dalej” zostanie wyświetlone okno (Rys. 11.15), w którym należy
wprowadzić następujące parametry:

• rodzaju i typ przewodu zapisanego w bazie przewodów,
• parametry przęsła, takie jak: rozpiętość początkowa, końcowa oraz krok; krok jest

wartością, o którą będzie się zmieniać rozpiętość początkowa, dążąc do rozpiętości
końcowej.

Wciśnięcie  przycisku  „Wróć”  powoduje  powrót  do  poprzedniego  okna  (Rys.  11.14),
natomiast  kliknięcie  przycisku  „Dalej”  uruchomia  odpowiednie  procedury  obliczeniowe.
O stanie zaawansowania obliczeń  informuje pasek postępu, znajdujący się na dole okna. Po
zakończeniu obliczenia automatycznie zostaje otwarte okno z wynikami (Rys. 11.16). Wyniki
te są przedstawione w dwóch osobnych tabelach: dla zwisów i dla naprężeń. W tabeli oprócz
przedziału  temperatur  znajduje  się  5  warunków  specjalnych,  natomiast  ponad  tabelami
wyników zostały wypisane wybrane parametry obliczeń oraz tabela z warunkami specjalnymi.
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Rys. 11.15: Okno "Tablica zwisów i naprężeń - Dane wejściowe"
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Jeżeli w którymś z w wierszy tabeli warunków naprężenie jest równe 0, to wiersz ten nie
jest brany pod uwagę w trakcie obliczeń. W tabeli wyników takie przypadki są przenoszone do
ostatnich kolumn.

Na  (Rys.  11.17)  przedstawiono  sytuację,  w  której  trzeci  wiersz  tabeli  warunków
nie jest brany pod uwagę. Wyniki dotyczące tego warunku pojawiają się w tabeli wyników na
samym końcu w postaci samych zer. Następuje przesunięcie: Lp3 to w tabeli warunków Lp4,
a Lp4 to w tabeli warunków Lp5.

Na dole okna znajdują się 4 przyciski umożliwiające odpowiednio:
• wydruk wynikiów,
• podgląd wydruku,
• eksport danych z tabel do pliku CSV,
• powrót do poprzedniego okna wprowadzania danych. 
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Rys. 11.16: Okno z wynikami obliczeń dla wariantu „Tablica zwisów i naprężeń” +
 „Warunki specjalne"
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11.6. Tablica montażowa – Warunki specjalne

„Tablica  montażowa”  (liczona  wg  ręcznie  wpisanych  warunków specjalnych)  umożliwia
wyznaczenie naprężeń w sekcji i zwisów dla każdego z przęseł.
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Rys. 11.17: Okno przedstawiające przesunięcie warunków, które nie są brane pod uwagę

Rys. 11.18: Okno "Dowolne warunki specjalne"
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Po  uruchomieniu  tego  rodzaju  obliczeń  zostanie  otwarte  okno  z  tabelarycznym
zestawieniem warunków (Rys. 11.18). Należy wprowadzić od jednego do pięciu warunków.
Każdy z warunków posiada 4 parametry, które muszą być uzupełnione.:

• temperatura w °C,
• obciążenie oblodzeniem w N/m,
• obciążenie wiatrem w N/m,
• naprężenie dopuszczalne w MPa (dla wartości 0,00 cały wiersz zostanie pominięty).

Zatwierdzenie wpisanych danych odbywa się za pomocą klawisza „Enter”, jednak zalecane
jest zatwierdzanie przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki w sąsiednie pole edycyjne.

Program  podczas  obliczeń  wybiera  z  zadanych  warunków  ten,  który  nie  spowoduje
przekroczenia naprężenia dopuszczalnego w pozostałych warunkach. Staje się on warunkiem
wyjściowym do dalszych obliczeń.

 Po naciśnięciu przycisku „Dalej” zostaje wyświetlone okno (Rys. 11.19), w którym należy
wprowadzić:

• rodzaj oraz typ przewodu, 
• informacje w grupie „Sekcja”, takie jak: linia, sekcja, obiekt, napięcie,
• rodzaj i wartość przeprężenia.

Naciśnięcie  na  przycisk  „Wróć”  powoduje  powrót  do poprzedniego okna (Rys.  11.18),
jednak z zachowaniem wprowadzonych danych aż do czasu zamknięcia aplikacji.

Po  kliknięciu  przycisku  „Dalej”  zostaje  wyświetlone  okno  umożliwiające  wprowadzenie
rozpiętości i numerów przęseł sekcji (Rys. 11.20), dla których kolejno będą przeprowadzane
obliczenia zwisów.

Aby  prowadzić  numer  przęsła  oraz  jego  rozpiętość,  należy  wprowadzić  dane  w  pola
edycyjne „Przęsło” i „Rozpiętość”. Po wpisaniu tych wartości należy kliknąć przycisk „Dodaj”
lub klawisz „Enter”. Aby usunąć błędny wpis do tabeli należy zaznaczyć go lewym przyciskiem
myszy i nacisnąć przycisk „Usuń”. Aby usunąć wszystkie przęsła należy kliknąć przycisk „Usuń
wszystkie”.
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Rys. 11.19: Okno "Tablica montażowa - Dane wejściowe"
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Po  kliknięciu  na  listę  przęseł  prawym przyciskiem myszy  zostanie  wyświetlone  menu
kontekstowe (Rys.  11.21).  Za jego pomocą można zapisać lub odczytać  5 różnych sekcji
odciągowych.

Przycisk „Wróć” zamyka aktualne okno i  powraca do poprzedniego okna (Rys.  11.19).
Wprowadzane dane zostają zapamiętane.

W celu wykonania obliczeń należy nacisnąć przycisk „Dalej”, co spowoduje uruchomienie
procedur obliczeniowych i wyświetlenie wyników w postaci tablicy wyników w nowym oknie
(Rys. 11.22).
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Rys. 11.20: Okno "Tablica montażowa - Dane wejściowe 2"

Rys. 11.21: Menu podręczne służące do zapisu i odczytu sekcji odciągowych
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Ponad tabelami wyników zostają wypisane wybrane parametry obliczeń i najważniejsze
informacje oraz tabela warunków specjalnych.

Na dole okna znajdują się 4 przyciski umożliwiające odpowiednio:
• wydruk wynikiów,
• podgląd wydruku,
• eksport danych z tabel do pliku CSV
• powrót do poprzedniego okna wprowadzania danych.

11.7. Obliczenia specjalne

Po  zaznaczeniu  w  oknie  głównym  programu  opcji  „Obliczenia  specjalne”  i  kliknięciu
przycisku  „Obliczenia” zostanie wyświetlone okno wyboru wariantów obliczeń (Rys. 11.23).
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Rys. 11.22: Okno z wynikami obliczeń dla wariantu „Tablica montażowa” + 
„Warunki specjalne"
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W obliczeniach specjalnych przewody wybierane są z bazy przewodów specjalnych. Bazę
tą edytuje się w dodatkowym oknie (Rys. 11.24).
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Rys. 11.23: Okno "Obliczenia specjalne"

Rys. 11.24: Okno "Baza przewodów - Obliczenia specjalne"
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11.8. Tablica  zwisów  i  naprężeń  –  Nieliniowa  charakterystyka
rozciągania

„Tablica  zwisów  i  naprężeń”  dla  nieliniowej  charakterystyki  rozciągania  przewodów
umożliwia uzyskanie wyników dla trzech charakterystycznych warunków: 

• początkowego, 
• końcowego po pełzaniu, 
• końcowego po obciążeniu. 

Po  uruchomieniu  tego  rodzaju  obliczeń  zostanie  otwarte  okno  z  tabelarycznym
zestawieniem warunków (Rys. 11.25). Należy wprowadzić od jednego do pięciu warunków.
Każdy z warunków posiada 5 parametry, które muszą być uzupełnione.:

• temperatura w °C,
• obciążenie oblodzeniem w N/m,
• obciążenie wiatrem w N/m,
• naprężenie dopuszczalne w MPa (dla wartości 0,00 cały wiersz zostanie pominięty);

dopuszczalne jest też wprowadzenie stałej katenoidy,
• stan przewodu - określający, na jakiej charakterystyce rozciągania przewodu ma

być  spełniony  warunek  (1  –  warunki  początkowe,  2  –  warunki  końcowe  po
obciążeniu, 3 – warunki końcowe po pełzaniu).

Zatwierdzenie wpisanych danych odbywa się za pomocą klawisza „Enter”, jednak zalecane
jest zatwierdzanie przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki w sąsiednie pole edycyjne.

Program podczas obliczeń wybiera (dla stanu przewodu 2) z zadanych warunków ten,
który  nie  spowoduje  przekroczenia  naprężenia  dopuszczalnego  w  pozostałych  warunkach.
Staje się on warunkiem wyjściowym do dalszych obliczeń.

Stan przewodu 1 i 3 są rozpatrywane oddzielnie. Ponadto należy wprowadzić temperaturę,
przy której następuje pełzanie przewodu.
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Rys. 11.25: Okno "Dowolne warunki specjalne" dla nieliniowej charakterystyki
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Po naciśnięciu przycisku „Dalej” zostaje wyświetlone okno, w którym należy wybrać rodzaj
przeprężenia oraz zakres rozpiętości  równoważną dla jakiej  będą wykonywane obliczenia  
(Rys. 11.26).

Rodzaj przeprężenia wybiera się za pomocą przełącznika wielopozycyjnego. Kliknięcie na
przełącznik  „Wstępne  naprężenie  przewodu”  uaktywnia  przełączniki  „Tak”  i  „Nie”.  Po
zaznaczeniu „Tak” uaktywniają się 2 parametry: naprężenie i temperatura montażu. Algorytm
obliczeniowy będzie sprawdzać, czy w podanej temperaturze montażu wyliczone naprężenie
na charakterystyce początkowej  będzie  większe lub  mniejsze od podanego naprężenia.  W
zależności od wyniku sprawdzenia obliczenia są wykonywane wg jednego z dwóch wariantów.
Kliknięcie przełącznika „Nie” wybiera wariant obliczeń bez przeprężenia.

Z  kolei  kliknięcie  przełącznika  „Przeprężenie  przewodu  (w  ramach  regulacji  zwisów)”
uaktywnia 3 przełączniki z rodzajami przeprężeń. Odpowiedni rodzaj przeprężenia wybierany
jest  przez  kliknięcie  na  przełącznik  i  wpisanie  jego  wartości  w  polu  edycyjnym.  Poniżej
znajduje się pole edycyjne zawierające wartość temperatury regulacji zwisów. 

Po  wciśnięciu  przycisku  „Dalej”  następuje  przejście  nowego  okna,  w  którym  należy
dokonać wyboru przewodu, dla którego będą wykonywane obliczenia (Rys. 11.27). 

Po  wskazaniu  odpowiedniej  pozycji  z  rozwijanej  listy  zostaną  wczytane  aktualne
parametry wybranego przewodu. Aby dokonać zmiany któregoś z parametrów, należy przejść
do okna głównego i nacisnąć przycisk „Przewody”.

Po  wciśnięciu  przycisku  „Dalej”  zostaną  wyświetlone  tabele  wyników  (Rys.  11.28).
Przycisk  „Wróć”  pozwala  na  powrót  do  poprzedniego  okna  (Rys.  11.27)  w  celu  zmiany
wcześniejszych ustawień.
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Rys. 11.26: Okno "Dane wejściowe 1"
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Po przejściu do okna z wynikami (Rys. 11.28), w tabeli zostaną wygenerowane wyniki dla
15 przypadków pogodowych określonych temperaturą przewodu. Ponadto, na początku tabeli
zostanie wygenerowane maksimum 5 warunków specjalnych, które zostały wprowadzone na
początku (Rys. 11.25).
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Rys. 11.27: Okno "Dane wejściowe 2" z bazą przewodów specjalnych
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Kolumny z wynikami zawierają 5 parametrów:
• Naciąg poziomy w N,
• Naprężenie poziome w MPa,
• % RTS (obliczeniowa siła zrywająca),
• Stała katenoidy w metrach,
• Zwis w metrach.

Parametry te są wyznaczone dla 3 charakterystycznych warunków:
• Warunki początkowe,
• Warunki końcowe po pełzaniu,
• Warunki końcowe po obciążeniu.

Ponadto w tablicy znajduje się kolumna z rodzajem obciążenia przewodu.
W  górnej  części  okna  znajduje  się  zestawienie  zadanych  parametrów:  tablica

warunków specjalnych, temperatura pełzania, przęsło równoważne oraz rodzaj przeprężania.
Ponadto zostały przedstawione najważniejsze parametry wyznaczone w trakcie obliczeń.

Na dole okna z znajduje się grupa 5 przycisków, umożliwiających odpowiednio:
• wyświetlenie drugiej części wyników - dotyczących rozkładu naciągu całkowitego,
• wydruk wyników,
• podgląd wydruku,
• eksport danych z tabel do pliku CSV,
• powrót do poprzedniego okna wprowadzania danych.

str.46 © 2016 by IPC Sp. z o.o.

Rys. 11.28: Okno "Tablica wyników - Naciągi i zwisy w przęśle równoważnym"
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Druga  część  wyników  (Rys.  11.29)  przedstawia  rozkład  naciągu  całkowitego  między
oplotem i rdzeniem przewodu. Wyniki te wyznaczone są dla 3 charakterystycznych warunków.
Nad tablicą znajdują się informacje o naprężeniu i temperaturze, przy jakiej zaczyna pracować
tylko rdzeń, dla każdego z 3 warunków.

Okno to nie pozwala na bezpośredni zapis do pliku, ponieważ wyświetlane w nim dane są
zapisywane razem z wynikami przedstawianymi poprzednim oknie. 

11.9. Tablica montażowa – Nieliniowa charakterystyka rozciągania

„Tablica  montażowa”  dla  nieliniowej  charakterystyki  rozciągania  przewodów  umożliwia
wyznaczenie  naprężeń  w  sekcji  i  zwisów  dla  każdego  z  przęseł,  korzystając  ze
skomplikowanych obliczeń wykonanych w „Tablicy zwisów i naprężeń”. 

Po  uruchomieniu  tego  rodzaju  obliczeń  zostanie  otwarte  okno  z  tabelarycznym
zestawieniem warunków (Rys. 11.30). Należy wprowadzić od jednego do pięciu warunków.
Każdy z warunków posiada 5 parametry, które muszą być uzupełnione.:

• temperatura w °C,
• obciążenie oblodzeniem w N/m,
• obciążenie wiatrem w N/m,
• naprężenie dopuszczalne w MPa (dla wartości 0,00 cały wiersz zostanie pominięty);

dopuszczalne jest też wprowadzenie stałej katenoidy,
• stan przewodu - określający, na jakiej charakterystyce rozciągania przewodu ma

być  spełniony  warunek  (1  –  warunki  początkowe,  2  –  warunki  końcowe  po
obciążeniu, 3 – warunki końcowe po pełzaniu).

Zatwierdzenie wpisanych danych odbywa się za pomocą klawisza „Enter”, jednak zalecane
jest zatwierdzanie przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki w sąsiednie pole edycyjne.

© 2016 by IPC Sp. z o.o. str.47

Rys. 11.29: Okno "Tablica wyników 2 - Rozkład naciągu całkowitego między oplotem i
rdzeniem przewodu"
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Rys. 11.30: Okno "Dowolne warunki specjalne" dla nieliniowej charakterystyki

Program podczas obliczeń wybiera (dla stanu przewodu 2) z zadanych warunków ten,
który  nie  spowoduje  przekroczenia  naprężenia  dopuszczalnego  w  pozostałych  warunkach.
Staje się on warunkiem wyjściowym do dalszych obliczeń.

Stan przewodu 1 i 3 są rozpatrywane oddzielnie. Ponadto należy wprowadzić temperaturę,
przy której następuje pełzanie przewodu.
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Rys. 11.31: Okno "Dane wejściowe 2" z bazą przewodów specjalnych



PS-SAG 1.0 Podręcznik Użytkownika

Po wciśnięciu przycisku „Dalej” następuje przejście nowego okna (Rys. 11.31), w którym
należy dokonać wyboru przewodu, dla którego będą wykonywane obliczenia. 

Po  wskazaniu  odpowiedniej  pozycji  z  rozwijanej  listy  zostaną  wczytane  aktualne
parametry wybranego przewodu. Aby dokonać zmiany któregoś z parametrów, należy przejść
do okna głównego i nacisnąć przycisk „Przewody”.

Po wciśnięciu przycisku „Dalej” zostaje wyświetlone okno z danymi o sekcji (Rys. 11.32).

Po  kliknięciu  przycisku  „Dalej”  zostaje  wyświetlone  okno  umożliwiające  wprowadzenie
rozpiętości i numerów przęseł sekcji (Rys. 11.33), dla których kolejno będą przeprowadzane
obliczenia zwisów.

Aby  prowadzić  numer  przęsła  oraz  jego  rozpiętość,  należy  wprowadzić  dane  w  pola
edycyjne „Przęsło” i „Rozpiętość”. Po wpisaniu tych wartości należy kliknąć przycisk „Dodaj”
lub klawisz „Enter”. Aby usunąć błędny wpis do tabeli należy zaznaczyć go lewym przyciskiem
myszy i nacisnąć przycisk „Usuń”. Aby usunąć wszystkie przęsła należy kliknąć przycisk „Usuń
wszystkie”.

Po  kliknięciu  na  listę  przęseł  prawym przyciskiem  myszy  zostanie  wyświetlone  menu
kontekstowe. Za jego pomocą można zapisać lub odczytać 5 różnych sekcji odciągowych.
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Rys. 11.32: Okno "Dane wejściowe 3"

Rys. 11.33: Okno "Tablica montażowa - Dane wejściowe 2"
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Przycisk „Wróć” zamyka aktualne okno i powraca do poprzedniego okna. Wprowadzane
dane zostają zapamiętane.

Po  kliknięciu  przycisku  „Dalej”  zostaje  wyświetlone  okno  wyboru  przeprężenia
(Rys. 11.34)

Po zaznaczeniu „Tak” w sekcji "Wstępne naprężenie przewodów" zostają uaktywnione dwa
parametry:  naprężenie  i  temperatura  montażu.  Algorytm  obliczeniowy  sprawdzi,  czy  w
zadanej temperaturze montażu wyliczone naprężenie na charakterystyce początkowej będzie
większe  lub  mniejsze  od  podanego  naprężenia.  W  zależności  od  wyniku  sprawdzenia,
obliczenia są wykonywane wg jednego z dwóch wariantów. 

Przycisk  „Dalej”  uruchamia  procedury  obliczeniowe  i  powoduje  wyświetlenie  wyników
w postaci tablicy wyników w nowym oknie (Rys. 11.35).
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Rys. 11.34: Okno "Tablica montażowa - przeprężenie"
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Ponad tabelami wyników zostają wypisane wybrane parametry obliczeń i najważniejsze
informacje oraz tabela warunków specjalnych.

Na dole okna znajdują się 4 przyciski umożliwiające odpowiednio:
• wydruk wynikiów,
• podgląd wydruku,
• eksport danych z tabel do pliku CSV,
• powrót do poprzedniego okna wprowadzania danych.
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Rys. 11.35: Okno z wynikami obliczeń dla wariantu „Tablica montażowa" +
„Charakterystyka nieliniowa"
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11.10. Tablica  zwisów  i  naprężeń  –  Liniowa  charakterystyka
rozciągania

„Tablica  zwisów  i  naprężeń”  -  przy  liniowej  charakterystyce  rozciągania  przewodów
obliczenia odbywają się w identyczny sposób, jak dla „Tablicy zwisów i naprężeń – obliczenia
specjalne”.  Wyjątkiem jest  wybór  przewodu,  który  odbywa  się  poprzez  dodatkowe okno  
(Rys. 11.36).

Kliknięcie przycisku „Wróć” powoduje powrót do okna zawierającego dane o przeprężeniu i
rozpiętości  przęsła,  natomiast  przycisk  „Dalej”  powoduje  przejście  do  okna  z  wynikami
końcowymi.

11.11. Tablica montażowa – Liniowa charakterystyka rozciągania

„Tablica  montażowa”  -  przy  liniowej  charakterystyce  rozciągania  przewodów obliczenia
odbywają  się  w identyczny  sposób,  jak  dla  „Tablicy  montażowej  –  obliczenia  specjalne”.
Wyjątkiem jest wybór przewodu, który odbywa się poprzez  dodatkowe okno (Rys. 11.36).

Kliknięcie  przycisku „Wróć”  powoduje  powrót  do okna zawierającego tabelę  warunków
specjalnych, natomiast przycisk „Dalej” powoduje przejście do okna z danymi przeprężenia i
sekcji odciągowej.
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Rys. 11.36: Okno wyboru przewodów specjalnych
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11.12. Zwis dla zadanego naprężenia

Obliczenia zwisu w punkcie D dla zadanego naprężenia wymagają podania następujących
parametrów:

• długości przęsła równoważnego [m],
• naprężenia obliczeniowego [MPa],
• temperatury [°C],
• współrzędnych A(x,y), B(x,y), C(x,y) wg Rys. 11.37.

Kliknięcie przycisku „Dalej powoduje wyświetlenie okna z wynikami obliczeń (Rys. 11.38).
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Rys. 11.37: Zwis dla zadanego naprężenia - okno główne



Podręcznik Użytkownika PS-SAG 1.0

11.13. Naprężenie dla zadanego zwisu

Wyznaczenie  naprężenia  występującego  przy  zadanym  zwisie  w  punkcie  D  wymaga
podania następujących parametrów:

• długości przęsła równoważnego [m],
• temperatury [°C],
• współrzędnych A(x,y), B(x,y), C(x,y), D(x,y) wg Rys. 11.40.
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Rys. 11.38: Zwis dla danego naprężenia - wyniki obliczeń

Rys. 11.39: Naprężenie dla zadanego zwisu - wyniki obliczeń
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Kliknięcie przycisku „Dalej powoduje wyświetlenie okna z wynikami obliczeń (Rys. 11.39).

11.14. Tablica zwisów i naprężeń II

Obliczenie  zwisów dla  danych  rozpiętości  w  zależności  od  typu przeprężenia  wymaga
podania następujących parametrów (Rys. 11.41):

• naprężenia obliczeniowego [MPa],
• temperatury [°C],
• rodzaju przeprężenia (brak, temperaturą, procentowo),
• wszystkich rozpiętości przęseł w sekcji odciągowej.
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Rys. 11.40: Naprężenie dla zadanego zwisu - okno główne
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Rys. 11.41: Tablica zwisów i naprężeń 2 – Dane wejściowe i okno wynikowe
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11.15. Przęsło równoważne

Obliczenie rozpiętości równoważnej dla zadanej ilości przęseł sekcji odciągowej wymaga
podania rozpiętości wszystkich przęseł w sekcji odciągowej [m] (Rys. 11.42).

12. Wydruki

Po  uzyskaniu  wyników dla  każdego rodzaju  obliczeń istnieje  możliwość  wydrukowania
(przycisk „Drukuj”) lub podglądu raportu (Rys. 12.1).
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Rys. 12.1: Podgląd wydruku

Rys. 11.42: Przęsło równoważne - okno główne
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Po  otwarciu  podglądu  drukowanej  strony  może  zaistnieć  konieczność  regulacji
powiększenia za pomocą dwóch pierwszych przycisków na pasku lub za pomocą wcześniej
zdefiniowanych  opcji  w rozwijanej  liście.  W  celu  uzyskania  dobrej  czytelności  wszystkich
szczegółów należy powiększyć raport nawet trzykrotnie.

Okno podglądu umożliwia wysłanie raportu do drukarki oraz zmianę jej ustawień. Służą do
tego przyciski z ikoną drukarki.

Panel nawigacyjny (przyciski z rysunkami „strzałek”) pozwala poruszać się po wydruku
posiadającym więcej stron.

Ostatnim  przyciskiem  jest  zapis  raportu  w  postaci  pliku  obrazu  (plik  JPG).  W  oknie
dialogowym należy  podać  nazwę pliku  i  wskazać  docelowy  katalog.  Jeśli  wydruk  posiada
więcej  stron,  to  do  wpisanej  nazwy  (np.  wydruk)  jest  dodawana  liczba  porządkowa
(wydruk_1.jpg, wydruk_2.jpg itd.)
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