
GEO5 ver.2016 
 
Nový program - Stabilizační pilota 
 
Program Stabilizační pilota je určen k návrhu pilotových stěn, které stabilizují sesuv svahu resp. 
zpevňují svah. Základem je výpočet konstrukce v programu Stabilita svahu, ze kterého se přenese 
spočtené zatížení do programu Stabilizační pilota. Zde lze dále ověřit navrženou konstrukci - spočítat 
vnitřní síly na pilotách, jejich deformace a posoudit únosnost materiálu a výztuže pilot 
 
Co GEO5 2016 přináší? 
 
Vzhled a ovládání programu: 
Vychází z moderních trendů, kde se snažíme vybírat to nejlepší a zachovat osvědčené postupy. 
Dochází k výraznému zjednodušení ovládání programů. Novinkou je použití pravého tlačítka myši a 
vybírání prvků podle obvyklých standardů. Připravujeme se na ovládání dotykem a pro displeje s 
vysokým rozlišením. 
 
3D zobrazení a nastavení kresby: 
Ve vybraných režimech a programech je umožněno volit mezi 2D a 3D zobrazením konstrukce. 
Způsob nastavení kresby na obrazovce byl zcela přepracován - umožňuje nejen jednodušší a 
přehlednější práci s vykreslováním konstrukce, ale i mnoho nových možností. Novinkou je i sjednocení 
s nastavením kreslení obrázků. 
 
Vylepšení programu MKP 
V programu MKP je několik drobných, ale velice důležitých vylepšení. Které výrazně zjednodušují a 
zpřesňují modelování konstrukce: 
Zadání proměnného deformačního modulu po hloubce 
Jednoduchého definování oblastí, ve kterých nedojde k zplastizování 
Určení oblasti, ve které dochází k redukci hodnot fi,c při výpočtu stability svahu 
Nový generátor konečných prvků 
Geotechnická vylepšení 
Automatický výpočet koeficientu redukce tlaků pro záporová pažení 
Posouzení obecného ocelového průřezu 
Nové typy štětovnic 
Čtvercové piloty v programu Pažení posudek 
 
Podpora polních zkoušek 
V nové verzi je zavedeno několik nových výpočetních postupů z polních zkoušek. 
CPT  - automatické zatřídění zemin podle zkoušky (Robertson 1986, 2010)2, výpočet plošných 
základů 
DMT - výpočet sedání plošných základů, výpočet modulu reakce podloží v Pažení posudek 
PMT - výpočet modulu reakce podloží v programu Pažení posudek 
 
Podpora norem 
Holandská národní příloha NEN-EN 1997-1/NB 
Belgická národní příloha NBN EN 1997-1 ANB 
 Francouzská norma NF P 94-282 (pažicí konstrukce) 
Zatřídění zemin podle čínských norem 
Pružinová metoda podle JJ 120-2012 (Čína) 
Předplatitelé Fine Maintenance mohou novou edici stáhnout a nainstalovat zdarma. Ostatní 
uživatelé si mohou v Obchodu spočítat cenu Jednorázového Upgrade  – stačí se přihlásit do vašeho 
účtu. 
 


