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ABEAM OHJELMAN ASENNUS

1.1

Ohjelman lataus Anstarin kotisivulta
Ohjelma kopioidaan Anstarin kotisivulta www.anstar.fi/ohjelmat/ kohdasta A-Palkin
pikamitoitus. Käyttöjärjestelmävaatimus Windows XP, 7, 8 ja 10.
Ohjelman asennuspaketin Abeam400.zip voi tallettaa Save File valinnalla kiintolevylle. Anstarin
mitoitusohjelmia varten kannattaa perustaa oma kansio minne tahansa C:\...\Anstar\ABeam.
HUOM: Ohjelmaa ei kuitenkaan saa asentaa Windowsin C:\Program Files kansioon, koska
käyttöjärjestelmän suojaustaso saattaa estää ohjelman käytön sieltä.
Talletuksen jälkeen asennuspaketti Abeam400.zip puretaan valittuun ohjelmakansioon.

1.2

Ohjelman asennus
Ohjelman asennus käynnistyy Abeam400.exe tiedostosta. Ohjelmasta ei ole vielä verkkoversiota
joten asennnus tehdään aina konekohtaisesti. Asennus kannattaa ajaa Run as administrator
oikeuksilla, koska jotkut suojausjärjestelmät saattavat aiheuttaa ongelmia ohjelman käytössä.

Kuva 1.

Asennusohjelman pääikkunna

Asennuksessa on seuraavat vaiheet:
Asennuskieli

Ohjelma asennuskieleksi voidaan valita joko suomi tai englanti.
Ohjelma nuistaa seuraavalla kerralla asennuskielen.

Lisenssisopimus

Käyttäjän on hyväksyttävä ohjelman käytön lisenssisopimuksen ehdot.
Liitteenä kappaleessa 3.
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Käyttäjän rekisteröinti

Ohjelma kysyy käyttäjän nimen ja organisaation. Nämä tiedot
tulostuvat ohjelman pääikkunaan ja paperitulostuksen otsikkoon.
Anna käyttäjän nimi ja yritys.

Asennushakemisto:

Ohjelma kysyy asennuskansion. Tämän voi vapaasti valita tai käyttää
ohjelman tarjoamaa oletusta C:\Mitoitus\Anstar\ABeam\.
Ohjelmaa ei kuitenkaan saa asentaa Windowsin C:\Program Files
hakemistoon, koska käyttöjärjestelmän suojaustaso saattaa estää
ohjelman käytön.
Varmista vielä asennuspolku Asenna Abeam kohteeseen: ikkunasta,
että valitsemasi kansio on oikein.

Käynnistysvalikko:

Ohjelma pyytää valitsemaan pikakuvakkeen sijainnin.

Asennuksen hyväksyntä:

Ohjelma pyytää hyväksymään asennuksen ja asennus alkaa.

Versiomuutokset:

Ohjelma näyttää tähän versioon tehdyt muutokset.

Ohjelman käynnistys:

Asennus on valmis ja ohjelman voi käynnistää. Ohjelma aloitusikkuna
on seuraava:
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OHJELMAN KÄYTTÖ

2.1

Ohjelman käynnistys
Ohjelma käynnistyy aloitusikkunalla, jossa valitaan laskettava palkkityyppi.
A-Palkin valmistusohjelmaa kuuluu kaksi palkkityyppiä:
- A-Palkki W
Palkin kotelo valetaan konepajalla täyteen betonia.
- A-Palkki S
Palkin kotelo valetaan asennuksen jälkeen työmaalla.

Kuva 2.
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2.2

Ohjelman käyttötarkoitus.
ABeam pikamitoitusohjelmalla rakenteiden pääsuunnittelija voi suorittaa ontelolaattatason kantavana
rakenteen toimivan Anstar Oy:n A-palkin alustavan lujuuslaskennan tuote-osakauppakyselyä varten.
Ohjelmalla ei voi suorittaa A-palkin lopullista lujuuslaskentaa, koska ohjelma ei näytä kaikkia
yksityiskohtaisia tietoja palkin rakenteesta, materiaaleista ja muista mitoitussuureista. Ohjelma
suorittaa myös palkkiin tukeutuvan ontelolaatan pään betonikannaksen leikkauskestävyyden
laskennan yhteis-toiminnassa liittorakenteena A-palkin kanssa.
A-palkeista on laadittu seuraavat suunnittelu- ja asennusohjeet, joista saa lisää täietoa palkin
käyttökohtiesta.
1. A-Palkki S

Suunnitteluohje

2. A-Palkki W

Suunnitteluohje

3. A-Palkki S

Asennusohje

4. A-Palkki W

Asennusohje

Käyttöhjeet voi kopioida Anstarin nettisivuilta.

2.3

Ohjelman käyttämät laskentanormit ja laskentakansio
Laskennan alussa luodaan projektikansio Tiedosto/projektikansio alasvetovalikosta. Projektikansiota
luotaessa sinne valitaan ohjelman tässä kansiossa käyttämä laskentanormi. Projektikansion valinta
ottaa käyttöön automaattisesti seuraavalla laskentakerralla sinne kopioiden laskentanormin. Normin
vaihto tehdään luomalla toinen projektikansio.
Seuraavat laskentanormit ovat käytettävissä:
- EN 1992-1-1:2004 (Perus Eudocode)
- SFS-EN 1992-1-1:2005 +NA 2007
- SS-EN 1992-1-1:2005/AC:2010+A1
- DIN-EN 1992-1-1:2011-01+A1/2014
Laskentanormi näkyy myös pikakuvakkeena ikkunan vasemmassa alakulmassa.
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END USER LICENCE AGREEMENT

Anstar Oy
END USER LICENSE AGREEMENT

IMPORTANT NOTICE: PLEASE READ CAREFULLY BEFORE INSTALLING THE SOFTWARE:
This license agreement ("License Agreement") is a legal agreement between you (both the individual
installing the downloaded Software and any single legal entity for which the individual is acting) ("Licensee"
or "you") and Anstar Oy, Erstantie 2, 15540 Villilähde, Finland, 0434083-8 ("Licensor" or "we") for this
add-on content (“Content”).
By ticking the “I accept the agreement” option and clicking the “Next” button, you agree to the terms and
conditions of this License Agreement which will bind you.
The use of the Content and installation requires expert knowledge in the field of the Content (structural
designer). The Content has been designed in such a way so as to give a specific type of result from the data
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which has been entered. It remains the responsibility of the Licensee to check these results before use and to
assure that these results, which it provides, are suitable for the customer’s specific application. The Content
is only an aid without any guarantee to be faultless or for accuracy of the calculation in a specific
application.
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8.3

GRANT AND SCOPE OF THE LICENSE
In consideration of you agreeing to abide by the terms of this License Agreement, the Licensor hereby
grants to you a non-exclusive, non-transferable license to use the Content on the terms of this License
Agreement.
You may install and use the Content on one device or several devices for your private or business
purposes.
LICENSEE’S UNDERTAKINGS
Except as expressly set out in this License Agreement or as permitted by any local law, you undertake:
not to rent, lease, sub-license, loan, or translate the Content;
not to make alterations to, or modifications of, the whole or any part of the Content nor permit the
Content or any part of it to be combined with, or become incorporated in, any other programs;
not to disassemble, de-compile, reverse engineer or create derivative works based on the whole or any
part of the Content nor attempt to do any such things.
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
You acknowledge that all intellectual property rights in the Content throughout the world belong to the
Licensor and / or its licensors, that rights in the Content are licensed (not sold) to you, and that you
have no rights in, or to, the Content other than the right to use them in accordance with the terms of
this License Agreement.
You acknowledge that you have no right to have access to the Content in source code form.
The integrity of the Content is protected by technical protection measures so that the intellectual
property rights, including copyright, in the Content of the Licensor are not misappropriated. You must
not attempt in any way to remove or circumvent any such technical protection measures.
LIMITED WARRANTY
The Content is provided “as is” without any representations or warranties, and you agree to use the
Content at your sole risk.
To the fullest extent permitted by applicable law, Licensor expressly disclaims all warranties of any
kind with respect to the Content, whether express, implied, statutory or arising out of course of
performance, course of dealing or usage of trade, including any warranties of merchantability, fitness
for a particular purpose, satisfactory quality, accuracy, title or non-infringement.
LIMITATION OF LIABILITY
In no event shall the Licensor or its licensors have any liability for any incidental, consequential,
indirect, special or punitive damages, or damages for lost profits, revenue, data, or business, arising
out of or in connection with this License Agreement, whether in contract, tort, strict product liability
or otherwise, even if any representative of the Licensor has been advised of the possibility of such
damages.
TERMINATION OF THE LICENSE AGREEMENT
The Licensor may terminate this License Agreement with immediate effect if you commit a material
breach of the License Agreement.
ASSIGNMENT
You may not assign this License Agreement or any of your rights or obligations arising under it,
without the Licensor’s prior express consent.
APPLICABLE LAW AND JURISDICTION
This License Agreement is governed by and construed in accordance with Finnish law.
The parties agree that the courts of Finland shall (subject to the clause 8.3 below) have exclusive
jurisdiction to settle any dispute which may arise out of, under, or in connection with this License
Agreement.
For the exclusive benefit of the Licensor, the Licensor shall retain the right to bring proceedings as to
the substance of the matter in the courts of the country of your residence / principal place of business.

If you have any questions about this License Agreement, feel free to contact us at:
anstar@anstar.fi
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