27. sz. Mérnöki kézikönyv
Frissítve: 2016. október

Adatok importálása txt formátumból
Program:

Síkalap

GEO5 fájl:

Demo_manual_27_1.gpa

(példa importálás előtt)

Demo_manual_27_2.gpa

(példa importálás után)

Demo_import.txt

(txt fájl importálásra)

Demo_import_re.txt

(txt fájl újraimportálásra)

TXT fájl:

Ennek a mérnöki kézikönyvnek a célja egy txt formátumú teherlista Síkalap programba való
importálásának bemutatása.

Bevezetés
A Txt importálás már korábban szóba került a 9. sz. (Síkalap tervezése) mérnöki kézikönyvben.
Ebben a kézikönyvben a Síkalap program teljes működését is bemutattuk.
Statikai programból történő exportálással hozzájutottunk egy az erőket tartalmazó szövegfájlhoz.
Már a legtöbb kereskedelemben kapható statikai programból (pl.: SCIA, Dlubal, FIN EC…) lehetséges a
terhek exportálása.
Szövegfájlok GEO5 programba való importálásnak fő előnye, annak sokoldalúsága. A felhasználó
választhatja meg, milyen adatokat, milyen formában kíván beilleszteni. A programmal figyelmen kívül
hagyhatjuk a szükségtelen sorokat, megváltoztathatjuk az oszlopok sorrendjét, és megszorozhatjuk
azokat bármilyen tényezővel.
Ezenfelül rendkívül felhasználóbarát, hogy a bemenő adatok különböző változtatásait
ismételhetjük a teljes munkafolyamat során. A program megjegyez minden felhasználói beállítást, és
amikor a felhasználó egy azonos formátumú másik fájlt importál, automatikusan alkalmazza azokat.

Adatgyűjtés a fájlból
A szövegszerkesztő a következő formában jeleníti meg a demo_import.txt fájlt.

Fájl előnézete a szövegszerkesztőben
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A bemenő fájl szerkezete nem egyezik meg a GEO5 által használt teherformátumnak. Első
pillantásra észrevehetjük, hogy van néhány különbség, amit az importálási beállításokkal el kell
távolítanunk.
1)
2)
3)
4)

Szükségtelen oszlopok
Oszlopok sorrendje
Mértékegységek – a programban [kN]-t kell megadni, a txt fájlban [N] van
Ellenkező előjelű függőleges teher

Adat importálása Síkalap programba
A „Síkalap” program „Teher” menüjében megnyomjuk az „Importálás” gombot.

”Teher” menü
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”Teher importálása” párbeszédablak
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A fájl megnyitása után a szövegfájl előnézete megjelenik az importálás párbeszédablakában.
A program általában érzékeli az helyes oszlopkiosztást a bemenő fájlban. Amennyiben az
automatikus kiosztás nem helyes, a felhasználó megadhatja kézi úton a használt elválasztójelek
típusát.

Bemenő fájl előnézete a „Teher importálása” párbeszédablakban
Megnyithatjuk az importált fájl további beállításait a „Tovább” gombra kattintva.
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A felső rész (2) párbeszédablakában módosítás nélkül megjelenik a bemenő fájl előnézete. A
helyes oszlopkiosztás elválasztási jellemzőit a középső részben (3) állíthatjuk be. Az új, helyesen
elrendezett bemenő fájlt az alsó részben (4) láthatjuk.

”Teher importálása” párbeszédablak – bemenő fájl oszlopokba osztása
Módosítások:
A középső részben hozzáadtunk egy adatbeolvasási beállítást.
Kihagytuk a felső sorokat a fájl általános információival, és a megadott adatok fejlécét.
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A „Tovább” gombra kattintva, egy új három részes ablak jelenik meg. A felső rész (4) a felosztott
oszlopokat mutatja. Az egyes oszlopok adatbeállításait a középső részben (5) végezhetjük el, az
legalsó részben (6) láthatjuk az importálás eredményének előnézetét.

”Teher importálása” párbeszédablak – oszlopok hozzárendelése az importált adatokhoz
Módosítások:
Először, a középső részben hozzárendeljük a szövegfájl egyes oszlopaihoz a teher megfelelő
komponenseit. Ezzel megadjuk az importált adatok helyes sorrendjét.
A következő fontos lépés az összes oszlop formátumának 1,00E-03-ra való cseréje. Minden adatot
ezerrel osztunk, hogy a mértékegységeket N-ról kN-ra váltsuk.
Az utolsó módosítás a függőleges teher oszlopának előjel-módosítása. Az adat formátumát -1,00E-03ra változtattuk.
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A „H” oszlop adja meg, hogy az adott teher tervezési teher, vagy sem. Amennyiben az érték „1”, a
válasz „IGEN”, amennyiben „0”, NEM. Ennek az információnak a megadása az ablak középső részében
található „Hozzárendelés” gomb megnyomásával lehetséges.

„Teher importálása” párbeszédablak –bemenő fájl oszlopokra osztása
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Ez volt a txt adatimportálás utolsó lépése. Az „OK” gombbal elfogadunk minden beállítást, és
megtekinthetjük az importálás eredményét a „Teher” menüben.

”Teher” menü – importálás eredménye
Láthatjuk, hogy sikeres volt az importálás. Minden teherkomponens bekerült a GEO5 Síkalap
programba.

Újraimportálás
Abban az esetben, ha gyakran importálunk adatot, szeretjük, ha ez az egész folyamat
automatikus. Minden módosítás automatikusan ismétlődik, ha új fájlt importálunk. A felhasználónak
nem kell többé semmit beállítania. Ennek bemutatására importáljuk a Demo_import_re.txt nevű
fájlt. Ennek a fájlnak a formátuma megegyezik a Demo_import.txt-vel, amit korábban importáltunk.
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Újra kiválasztjuk az „Importálás” lehetőséget. Az importálás teljes beállítási folyamata az alábbi
képen látható utolsó ablakig változatlan marad.

„Teher importálása” párbeszédablak – importált adatok hozzárendelése
Láthatjuk, hogy a program megjegyzett minden beállítást, amit az előző importálásnál
alkalmaztunk (oszlopok sorrendje, mértékegység változtatás, és a függőleges teher előjelének
megváltoztatása).
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Az „Ok” gombbal történő elfogadás után láthatjuk a sikeren importált adatokat a szerkezetre ható
erők táblázatában.

„Teher” menü – újraimportálás eredménye

Következtetés
A GEO5 programok táblázatos adatimportálásának sokoldalúsága egyedülálló. A felhasználó
részletesen választhatja ki, hogy milyen adatot, milyen formában kíván importálni.
Egy másik fontos előny, hogy a tejes folyamat automatizált. Amennyiben a felhasználó ismétlődve
importál azonos formátumú fájlokat, a program megjegyzi a folyamatot, és következő alkalommal
automatikusan beállít mindent.

Megjegyzés: A táblázatos adatimportálást is megtalálhatjuk a program Súgójában (F1 vagy
online: http://www.fine.cz/napoveda/geo5/en/table-data-import-01/)
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