RSTAB 8

Výkonný program s jednoduchým
ovládáním

Statika,
která Vás
bude bavit...

3D program pro statický výpočet
prutových konstrukcí

Software pro navrhování
a výpočty konstrukcí

Betonové konstrukce
Ocelové konstrukce
Hliníkové konstrukce
Dřevěné konstrukce
Dynamika
Průmyslové konstrukce
Strojní konstrukce

Mosty
Jeřáby a jeřábové dráhy
Věže a stožáry
Elektrárny
Lešení a regály
Dopravníky
Vrtné soupravy atp.

RSTAB - Výkonný 3D program pro prutové
konstrukce
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Univerzální použití

Užitečné nástroje pro generování

Výpočet nosných konstrukcí z betonu, oceli, dřeva, hliníku, skla a dalších
materiálů
Současné národní a mnoho mezinárodních norem
Statické a dynamické výpočty
Lineární a nelineární analýza

Konstrukce včetně zatížení (například spojitý nosník, rámy, 3D haly)
Generátory zatížení větrem a sněhem podle Eurokódu
Parametrizace opakujících se konstrukčních systémů

Intuitivní uživatelské prostředí
Rychlé zapracování
Zadání konstrukce včetně zatížení ve velmi
krátkém čase
Grafické nebo tabulkové vytvoření modelu
Vysoká kvalita vizualizace konstrukce
a zatížení

© www.maurer.eu
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Dynamická
analýza

Návrh a posouzení přípojů

Analýza vlastního kmitání
Výpočet zemětřesení
Buzené kmitání
Časová analýza, Multimodální
spektrum odezvy
Nelineární časová analýza
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Modelování komplexních nosných konstrukcí
Rozsáhlá databáze průřezů (válcované průřezy podle různých
mezinárodních norem a výrobců, parametrické průřezy atp.)
Nelinearity podpor, prutů a kloubů
Uložení a excentricity prutů
Různé druhy zatížení
Výpočet nezávislých dílčích konstrukcí

3D vykreslení
výztuže

Vícejazyčný tiskový
protokol
K dispozici 13 jazyků (nezávislé
na jazyku programu)
Ruční nebo automatický tisk
(hromadný tisk) grafiky
Export do souborů RTF nebo PDF
Vytvoření šablony tiskového
protokolu pro různé projekty

Automatické vytváření kombinací
podle různých kombinačních
pravidel

Mnoho typů prutů
Typ prutu
Nosník
Tuhý prut
Příhradový prut
Příhradový prut (pouze N)
Tahový prut
Tlakový prut
Vzpěrný prut
Lano
Definovatelná tuhost
Vazba vetknutí-vetknutí
Vazba vetknutí-kloub

Vazba kloub-kloub
Vazba kloub-vetknutí
Pružina
Nulový prut

Barevné zobrazení výsledků
na generovaném modelu

Kombinace podle Eurokódu a mnoho dalších
mezinárodních norem
Uvažování mimořádných návrhových situací
(například požár, zemětřesení)
Volitelná redukce počtu generovaných kombinací
Kopírování, přidávání a úpravy zatěžovacích stavů
v přehledném dialogu

BIM modelování

Libovolně nastavitelný rozsah hodnot
Animace deformací s možností uložení jako
soubor videa

Přímé rozhraní s programy Tekla Structures,
Autodesk Revit a Bentley ISM
Další formáty pro výměnu dat: DXF, IFC,
STP (například pro Intergraph, Advance
Steel, SEMA, cadwork, hsbcad) a DSTV
(například pro Bocad a Frilo)
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Předběžný návrh

Konstrukční řešení

2
3
Prováděcí dokumentace
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O programu RSTAB
Program RSTAB pro statické výpočty prutových
konstrukcí je základním programem modulárního
systému, ve kterém se provádí modelování
jednoduchých nebo komplexních konstrukcí
prostřednictvím intuitivního zadávání.
Výkonný řešič programu RSTAB provádí lineární
a nelineární výpočty vnitřních sil, deformací
a podporových reakcí. Kromě prutových konstrukcí
vyrobených z oceli, železobetonu, dřeva, hliníku
atp. je také možné počítat konstrukce vytvořené
z několika materiálů.
Pro statické výpočty jsou k dispozici
různé přídavné moduly, které zohledňují
charakteristiky materiálů a norem. Modulární
koncept programu Vám umožňuje vytvořit
programové balíčky přizpůsobené přímo
vašim potřebám. Program můžete kdykoli
rozšířit.
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Protihlukový hangár
pro letadla

Kauffman Center for the
Performing Arts

Zákazník: WTM Engineers GmbH,
Hamburk, Německo

Zákazník: Novum Structures LLC,
Menomonee Falls, Missouri, USA
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Silniční most B 10 v Güsenu
Zákazník: grbv Ingenieure im Bauwesen
GmbH & Co. KG
Hannover, Německo
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90 DENNÍ
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Program, se kterým
Vás bude statika
bavit
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Kromě snadného ovládání programů je společnost Dlubal
Software známá také svou rychlou a odbornou podporou
uživatelů.
Na stránkách Dlubal Software naleznete mnoho užitečných
informací, které Vám pomohou při každodenní práci, například
databázi znalostí, webináře, videa, manuály, FAQ atd.
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Dlubal Software s.r.o.
Anglická 28
120 00 Praha

Telefon: +420 227 203 203
E-mail: info@dlubal.cz

www.dlubal.com

