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Pokročilá analýza a 
posouzení s programy 
Dlubal Software

Bezplatná plná verze k testování na 90 dní

Objevte možnosti programu RFEM 6

Zdokonalte své procesy v oblasti statiky s univerzálními 
programy společnosti Dlubal Software, abyste dostáli 
všem nárokům kladeným na statickou analýzu.

Chcete se dozvědět více o programech Dlubal?
Vyzkoušejte sami!

www.dlubal.com

Vylepšený tiskový 
protokol

Synchronizace dat v reálném čase 
s programem RFEM a tiskovým protokolem. 
Možnost vytisknout několik obrázků 
najednou. Možnost importu PDF souborů, 
vzorců, 3D gra� k atd. Interaktivní úprava 
kapitol včetně zadání nových kapitol.

Rychlejší 
výpočet

U modelů, u kterých je třeba spočítat mnoho 
kombinací zatížení, se spustí několik řešičů 
současně (jeden na jádro). Každý řešič pak 
počítá jednu kombinaci zatížení, což vede k 
lepšímu využití jader a k rychlejšímu výpočtu.

Moderní online 
licenční systém

Moderní online licenční systém umožňuje 
přidělovat licence k programu RFEM 
po celém světě bez omezení a přiřazovat 
je příslušným uživatelům z Dlubal účtu.

Integrace všech 
addonů

Všechny addony jsou integrovány 
do programu RFEM 6. Jednotlivé části 
programu tak mohou interagovat (např. 
zohlednění postupných procesů form-
� ndingu pomocí addonu „Analýza fází 
výstavby (CSA)“ atd.).

Univerzální

Intuitivní

Výkonný

Generace 
softwaru pro 
statické výpočty

3D program RFEM 6 nové generace pro výpočty 
MKP slouží ke statické analýze a návrhu prutů, 
ploch a těles. RFEM 6 nabízí výkonnější výpočet, 
vylepšený tiskový protokol, addony integrované 
přímo do programu a další optimalizované funkce.

Dlubal Software s.r.o.
Anglická 28
120 00 Praha

Tel:
E-mail:

+420 227 203 203
info@dlubal.cz

Bezplatná technická podpora
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu prostřednictvím 
chatu nebo e-mailu. Vždy pro Vás najdeme to správné řešení.

Profesionální a kompetentní zákaznický servis, který rychle 
reaguje na požadavky zákazníků
Volně přístupné FAQ, odborné články a videa
Online školení, webináře, e-learning
Další zdroje jsou k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu 
na našich webových stránkách
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Software pro navrhování 
a výpočty konstrukcí

Nová



666RFEM

Bílé/černé pozadí obrazovky

RFEM umožňuje počítat deformace, vnitřní síly, napětí, podporové síly 
i napětí v základové spáře. Generátory zatížení usnadňují zadávání 
zatížení sněhem a větrem a dalších typů zatížení. Addony integrované 
přímo do programu slouží k posouzení konstrukcí ze železobetonu, oceli, 
dřeva, hliníku a dalších materiálů.

3D program RFEM 6 pro statické výpočty MKP 
poskytuje uživatelům optimální nástroje pro 
analýzu a posouzení, které odpovídají požadavkům 
moderního inženýrství. Díky efektivnímu zadávání 
dat a intuitivnímu ovládání lze snáze modelovat 
jednoduché i složité konstrukce.

© AGICEA

Inovativní 3D 
MKP program

© kunstlin ingenieure

© Naikoon

Řešení pro modelování 
konstrukcí

Prutové, plošné prvky a tělesa
Nelinearity podpor, prutů
Vazby a excentricity prutů a ploch
Nelineární materiálové modely (plastický, poškození atd.)
Liniové klouby, liniové svary
Kontakt mezi plochami
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Intuitivní gra� cké uživatelské prostředí
Noví uživatelé se rychle zorientují
Efektivní modelování a zadávání zatížení
Zadávání dat gra� cky nebo v tabulkách
Vysoká kvalita gra� ckého výstupu
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Univerzální použití
Analýza konstrukcí z různých materiálů, jako je ocel, beton, dřevo, hliník atd.
Aktuální národní a mezinárodní normy
Statická a dynamická analýza
Lineární a nelineární analýza
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Web Services a API
Díky službě Webservice a API lze pro vstupy a výstupy dat 
v programu RFEM používat uživatelem vytvořené desktopové 
nebo webové aplikace. Se stávajícími knihovnami a funkcemi lze 
sestavovat vlastní posouzení, efektivně modelovat parametrické 
konstrukce nebo vyvíjet optimalizační a automatizační procesy 
v programovacích jazycích Python a C#.

Vylepšený tiskový protokol
Rychlejší výpočet
Správce skriptů
Addony integrované přímo do programu
Integrovaná simulace větru
Převzetí polohy staveniště pro stanovení zatížení
Jednotková napětí průřezů
Plocha pro přenos zatížení
Kontakt mezi plochami
Imperfekční stavy
Návrhové situace
Statistika průřezů
Moderní online licenční systém
Optimalizované průběhy výsledků
Zatížení typu hmota

a mnoho dalšího...
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Web Services a API
Díky službě Webservice a API lze pro vstupy a výstupy dat 
v programu RFEM používat uživatelem vytvořené desktopové 
nebo webové aplikace. Se stávajícími knihovnami a funkcemi lze 
sestavovat vlastní posouzení, efektivně modelovat parametrické 

Do programu RFEM 6 byla implementována řada 
nových funkcí, které usnadňují a zefektivňují každodenní 
práci s MKP programem. Zde představujeme vybrané 
nové funkce.

Nové Dlubal centrum

Výstup vzorců pro posouzení
Pro posouzení konstrukcí ze železobetonu, oceli, dřeva, hliníku 
nebo jiných materiálů se nyní podrobně zobrazí příslušné vzorce 
s odkazem na daný článek v normě. Vzorce lze také zařadit 
do tiskového protokolu.

Dlubal centrum slouží ke správě projektů a modelů na jednom 
centrálním místě. Poskytuje rychlý přístup k předlohám a blokům, 
které lze používat pro stávající nebo nové modely. Dále se 
v Dlubal centru spravují zákaznická data, jako jsou licencované 
programy a addony.

Rozsáhlá řada addonů

Další informace o addonech 
najdete na našich webových 

stránkách

Uživatelé mohou používat řadu addonů pro různé oblasti statické 
analýzy. Díky přímé integraci addonů do hlavního 
programu RFEM může nyní kompletní posouzení 
probíhat efektivněji.

6

Základní funkce
nové generace programu RFEM 6

Zjednodušení 
komplexního

návrhu konstrukcí

DALŠÍ 
ANALÝZY

POSOUZENÍ

Nelineární chování materiálu
Stabilita konstrukce
Analýza fází výstavby (CSA)
Časově závislá analýza (TDA)
Form-� nding
Vázané kroucení (7 stupňů volnosti)
Geotechnická analýza

Analýza napětí
Posouzení železobetonu
Posouzení ocelových konstrukcí
Posouzení dřevěných konstrukcí
Posouzení zdiva
Posouzení hliníkových konstrukcí
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DYNAMICKÁ 
ANALÝZA

Modální analýza
Analýza spektra 
odezvy
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PŘÍPOJE

Ocelové přípoje■
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SPECIÁLNÍ 
ŘEŠENÍ

Model budovy
Optimalizace & odhad 
nákladů | Odhad 
emisí CO2

■

■


