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1 Nové pøídavné moduly

3

3 Nové funkce pøídavných modulù

DYNAM Pro - Nonlinear Time History

Èasový diagram (doèasné vypadnutí tahových prutù pøi kmitání)

Pøídavný modul DYNAM Pro - Nonlinear Time History 
programu RSTAB je rozšíøením pøídavného modulu 
DYNAM Pro - Natural Vibrations. Umožòuje nelineární 
dynamický výpoèet pro vnìjší buzení. Pøídavný modul 
pro RFEM je v souèasné dobì stále jako beta verze 
a bude brzy vydaný. Mezi funkce patøí:
źZadání uživatelsky definovaného èasového diagramu 

jako funkce èasu, tabulkovì nebo jako harmonická 
funkce

źÈasové diagramy lze zkombinovat se zatìžovacími 
stavy nebo kombinacemi zatížení v programu RSTAB 
(to umožòuje stanovení èasovì promìnného zatížení 
na uzel, prut, plochu a generované zatížení)

źMožné kombinace nìkolika nezávislých funkcí 
buzení

RF-/ALUMINUM

źNastavení posouzení interakce s ohledem na 
pøekroèení smykové únosnosti

ź Integrace národní pøílohy Dánska DS / EN 1999-1-1 
DK NA: 2013

źÙprava zohlednìní úèinných prùøezù s natoèenými 
osami na základì vypadlých prvkù

Národní pøílohy pro Eurokód v RF-/FOUNDATION Pro

RF-/FOUNDATION Pro

źOptimalizace stanovení statické výšky protlaèení 
základové desky

ź Integrace národního pøílohy Spojeného království / 
Severního Irska: BS EN 1992-1-1: 2004 / NA: 2005, 
BS EN 1997-1: 2004n

2 Nové funkce hlavních programù

RFEM a RSTAB

źZapracování možnosti zobrazení rozložení zatížení 
na 1D prvcích

I-profil výrobce ArcelorMittal podle EN 10365:2017 v databázi 
prùøezù v programu RFEM/RSTAB

RFEM

źZapracování národních pøíloh Norska do generátoru 
zatížení snìhem (NS-EN 1991-1-3: 2003 / NA: 2008) 
a vìtrem (NS-EN 1991-1-4: 2005 / NA: 2009)

źÚprava výpoètu konstanty K pro stanovení pevnosti 
zdiva v tlaku podle EN 1996-1-1

ź Integrace válcovaných prùøezù ArcelorMittal podle 
normy EN 10365: 2017

źUpdate americké kombinatoriky zatìžovacích stavù 
z ASCE 7-10 na normu ASCE 7-16 

źUpdate americké kombinatoriky zatìžovacích stavù 
z ASCE 7-10 na normu ASCE 7-16 

RF-PIPING, RF-PIPING Design

źUmožnìní definovat pøíruby na koncových uzlech 
potrubního vedení

źRozšíøení zadávacích oken redukcí a kompenzátorù 
o okno pro zpevnìní pøírub

źÚprava následné zmìny délky T-kusu hlavní vìtve

RF-/STEEL EC3: Funkce tisku vlastního tvaru

RF-/STEEL EC3

źZavedení funkce pro tisk vlastního tvaru

RF-/HSS

źZapracování národní pøílohy pro Španìlsko - 
AN/UNE-EN 1993-1-8: 2011-10

RF-/TOWER Loading

źZohlednìní souèinitele navýšení pro koeficienty síly 
c_f,o,c a c_f,0c,sup podle NA.B.2.3.7

RF-PIPING: Okno pro definici pøíruby kompenzátoru
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3 Nové funkce pøídavných modulù

RF-FORM-FINDING

SHAPE-THIN: Souhrnný protokol

źRozšíøení výsledkù plynových tìles o grafické zobrazení 
pøetlaku, poèáteèním tlaku, objemu a teploty

źZapracování vstupních tabulek „1.33 Pruty - Form-
finding" a „1.34 Plochy - Form-finding"

4 Nové funkce samostatných programù

SHAPE-THIN 8

źVolitelný tisk jednostránkového tiskového protokolu
źOptimalizované zobrazení efektivních prùøezových 

charakteristik v programu  a tiskovém protokolu
ź Integrace válcovaných prùøezù ArcelorMittal podle 

normy EN 10365: 2017

Zadávací tabulky „1.33 Prut - Form-finding“ a „01.34 Plochy - 
Form-finding“ v programu RFEM

www.dlubal.cz

Sledujte nás na:

Dlubal Software�s.r.o.
Anglická 28
120 00 Praha
Èeská Republika
Tel: +420 227 203 203
www.dlubal.cz

info@dlubal.cz

Další
informace

Dlubal Software s.r.o.  -  Software pro navrhování a výpoèty konstrukcí

Chcete podrobnìjší informace 
o programech RFEM a RSTAB? 
Jednoduše využijte možnost stažení 
nezávazné a bezplatné zkušební 
verze na www.dlubal.cz.

Je to nejlepší zpùsob, jak se seznámit 
s našimi programy, s jejich funkcemi 
a provést statický výpoèet.

Pøesvìdète se sami, jak snadné je pra-
covat s programy Dlubal.

Navštivte www.dlubal.cz a získejte 
zde rady a tipy pro první kroky s pro-
gramy RFEM a RSTAB. Mùžete zde 
nalézt úvodní pøíklady, tutoriály, 
webináøe, manuály a informace o na-
šich servisních smlouvách. 

Pokud hledáte odpovìï na konkrétní 
problém, projdìte naše èasto kladené 
otázky (FAQ), náš blog nebo strán-
ky na sociálních sítích. Zde nalez-
nete užiteèné tipy a øešení otázek z 
oblasti statiky.

Rádi Vám poskytneme osobní pora-
denství telefonicky nebo prostøednic-
tvím videokonference.

Dále máte možnost úèastnit se našich 
bezplatných webináøù a semináøù. 
Nahlédnìte do užívání našich progra-
mù, poznejte naše nové funkce 
a diskutujte s námi o Vašich dotazech. 
Semináøe jsou dobrou pøíležitostí pro 
setkání s našimi uživateli.

Servisní smlouvy

Chtìli byste se dozvìdìt více?

Upgrady

Fliegende Bauten

Technická podpora

Používáte již programy RFEM nebo 
RSTAB? Pak máte možnost zakoupení 
aktualizací.

Prosím, kontaktujte nás nebo si objed-
nejte on-line na www.dlubal.cz.

Podpora je jedním z klíèových pilíøù 
firemní filozofie firmy Dlubal. 
Zájem o naše zákazníky nekonèí v dobì 
prodeje. Nabízíme Vám veškerou 
podporu, kterou potøebujete pro svou 
každodenní práci.

Pokud máte servisní smlouvu, 
mùžete upgradovat za výhod-
nìjších podmínek.

Naše technická podpora je Vám 
k dispozici kdykoli budete mít dotaz 
týkající se produktù Dlubal Software. 
Nejlepší zpùsob, jak nás kontaktovat, 
je e-mailem nebo telefonicky. Vaše 
dotazy budou zodpovìzeny v poøadí 
jejich pøijetí, ale s ohledem na dotazy 
zákazníkù se servisní smlouvou. 

Chybí vám nìjaká funkce v našich 
programech nebo máte nìjaký návrh 
týkající se dalšího vývoje? Tìšíme se 
na vaše názory. Zvážíme Vaše komen-
táøe pro budoucí vývoj všude, kde je 
to možné.

Vaše zpìtná vazba je pro nás dùležitá! 
Jsme schopni splnit vaše požadavky, 
jen pokud víme, jaké jsou.

Pro podrobnìjší informace nás 
kontaktujte nebo se informujte 
na www.dlubal.cz.

Máte zájem o koupi našich programù? 
Kontaktujte prosím náš prodejní 
tým. Rádi Vám poradíme pøi výbìru 
individuálního programového balíku.
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