RFEM 5

Wielofunkcyjny, łatwy i intuicyjny

Statyka,
która
bawi...

Analiza statyczno-wytrzymałościowa
przy użyciu MES dla wszystkich gałęzi
przemysłu

Oprogramowanie do analizy
statyczno-wytrzymałościowej
i dynamicznej

Konstrukcje z betonu zbrojonego
Konstrukcje metalowe
Konstrukcje drewniane
Dynamika
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria przemysłowa
Systemy rurociągów

Mosty
Dźwigi i belki podsuwnicowe
Kratowe konstrukcje wsporcze
Elektrownie
Konstrukcje szklane
Konstrukcje membranowe
Konstrukcje laminowane itd.

RFEM - Wydajne i intuicyjne oprogramowanie
3D oparte na MES
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Uniwersalne zastosowanie

Użyteczne narzędzia generujące

Obliczanie konstrukcji nośnych wykonanych ze stali, betonu, drewna,
aluminium, szkła lub konstrukcji złożonych
Aktualnie obowiązujące normy międzynarodowe i krajowe
Analiza statyczno-wytrzymałościowa i dynamiczna
Analiza liniowa i nieliniowa

Generowanie konstrukcji wraz z obciążeniami (np. belki ciągłe, ramy, hale 3D)
Generowanie obciążeń wiatrem i śniegiem według Eurokodu
Parametryzacja powtarzających się układów konstrukcyjnych

Graficzny interfejs
użytkownika
Szybka i łatwa nauka obsługi programu
Wprowadzanie danych na temat konstrukcji
i obciążeń w bardzo krótkim czasie
Wprowadzanie modelu przy użyciu tabel
lub bezpośrednio w grafice
Wysoka jakość wizualizacji konstrukcji
i obciążeń
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Analiza
dynamiczna

Projektowanie połączeń

Analiza częstotliwości drgań własnych
Analiza sejsmiczna
Drgania wymuszone
Analiza przebiegu czasowego,
multimodalna analiza
spektrum odpowiedzi
Nieliniowa analiza
przebiegu czasowego
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Modelowanie konstrukcji nośnych
Pręty, powierzchnie i elementy bryłowe
Nieliniowości na prętach, podporach i zwolnieniach
Zwolnienia i mimośrody dla prętów i powierzchni
Nieliniowe modele materiałowe (np. plastyczne,
termiczno-sprężyste oraz inne)

Zagadnienie
Form-Finding
i generowanie
szablonów cięcia
dla konstrukcji
membranowych

Wielojęzyczny protokół
wydruku
13 dostępnych wersji językowych
(niezależnych od języka programu)
Ręczny lub automatyczny wydruk grafiki
do protokołu (wydruk masowy)
Opcjonalny eksport protokołu do pliku
RTF lub PDF
Tworzenie szablonów protokołu
wydruku

Różne sposoby pracy prętów
i powierzchni
Typ pręta
Belka
Pręt sztywny
Żebro
Kratownica
Rozciąganie
Ściskanie
Wyboczenie
Kabel
Kabel na bloczkach
Belka wynikowa
Sztywność definiowalna
Połączenie utwierdzenieutwierdzenie itd.

Automatyczne generowanie
kombinacji obciążeń według
wybranych formuł kombinacji

Typ powierzchni
Standardowa
Bez rozciągania
membranowego
Ortotropowa
Szkło
Laminat
Sztywna
Membrana
Membrana ortotropowa
Zero

Wielobarwne mapy wyników
na generowanym modelu

Kombinacje obciążeń według Eurokodu i wielu
innych międzynarodowych norm
Rozważanie wyjątkowych sytuacji obliczeniowych
Możliwości redukowania liczby generowanych
kombinacji
Kopiowanie oraz dodawanie przypadków obciążeń
w przejrzyście ułożonych oknach dialogowych

Modelowanie Informacji
o Budynku (BIM)

Dowolne ustawienia zakresu wartości
Animacja odkształceń, naprężeń powierzchniowych
i sił wewnętrznych

Bezpośrednie interfejsy z Tekla Structures,
Autodesk Revit i Bentley ISM
Różne formaty wymiany danych: DXF, IFC,
STP (np. dla Intergraph, Advance Steel,
SEMA, cadwork, hsbcad) i DSTV (np. dla
Bocad i Frilo)

1
Projekt architektoniczny

2
Wymiarowanie konstrukcji

Projekt wykonawczy

3

O programie
RFEM
Program RFEM jest podstawą
systemu modułowego. Służy
do definiowania konstrukcji,
materiałów i obciążeń dla
przestrzennych i płaskich układów
konstrukcyjnych utworzonych z płyt,
ścian, powłok i prętów. Możliwe jest również
tworzenie konstrukcji mieszanych oraz
modelowanie brył i elementów kontaktowych.
RFEM umożliwia określanie odkształceń, sił
wewnętrznych, naprężeń, sił podporowych
oraz naprężeń kontaktowych. Moduły
dodatkowe pozwalają na wymiarowanie
konstrukcji prętowych, powierzchniowych
oraz połączeń zgodnie z obowiązującymi
normami międzynarodowymi i krajowymi.
System modułowy umożliwia zestawienie
programu głównego RFEM z odpowiednimi
modułami dodatkowymi, w celu elastycznego
dopasowania się do potrzeb użytkownika.
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Dlubal Software
Statyka, która bawi!
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Dlubal Software zapewnia nie tylko łatwe w użytkowaniu
narzędzie pracy, ale również profesjonalne wsparcie
techniczne dla swoich klientów.
Ponadto, strona internetowa Dlubal Software zawiera wiele
informacji, które mogą Państwu pomóc w codziennej pracy:
artykuły w bazie informacji, webinaria, materiały filmowe,
instrukcje obsługi, FAQ (często zadawane pytania) oraz
wiele innych.

Dlubal Software Sp. z o.o.
ul. Jesionowa 22
40-158 Katowice Polska

Telefon: +48 (32) 782 46 26
E-mail: info@dlubal.pl

www.dlubal.com

