
RSTAB 6Ulepszony raport  
z obliczeń

Synchronizacja danych w czasie 
rzeczywistym pomiędzy programem RSTAB 
a raportem; wydruk zbiorowy; import plików 
PDF, wzorów matematycznych, grafik 3D 
itp.; interaktywna zmiana rozdziałów wraz z 
nową definicją rozdziałów.

Nowoczesny system 
licencjonowania online

Nowoczesny system licencjonowania 
pozwala uruchomić program RSTAB w 
dowolnej lokalizacji - bez ograniczeń, 
jakie wiązały się dotychczas z licencją 
stanowiskową.

Integracja wszystkich  
rozszerzeń

W programie RSTAB 9 wszystkie rozszerzenia są 
bezpośrednio zintegrowane. Umożliwia to pełną 
interakcję między poszczególnymi częściami programu; 
np. określenie momentu krytycznego dla belek 
drewnianych w rozszerzeniu “Skręcanie skrępowane 
(7 stopni swobody)”; czy wykorzystanie, do określenia 
długości efektywnych, mnożników obciążenia 
krytycznego z rozszerzenia “Stateczność konstrukcji” itp.

Oprogramowanie 
nowej generacji

Odkryj

Nowa generacja oprogramowania RSTAB służy  
do analizy i wymiarowania konstrukcji 
szkieletowych w 3D - składających się z 
belek, ram i ustrojów przestrzennych. Dzięki 
unowocześnionemu interfejsowi użytkownika, 
RSTAB 9 stał się programem jeszcze bardziej 
wydajnym, zawierającym ulepszony raport z 
obliczeń, integrację wszystkich rozszerzeń oraz 
wiele innych, nowych funkcji.

Szybsze obliczenia

W modelach, w których oblicza się wiele 
kombinacji obciążeń, uruchamianych jest 
równolegle kilka solwerów (po jednym na każdy 
procesor logiczny). Wówczas każdy solwer 
oblicza inne kombinacje obciążeń, dzięki czemu 
można lepiej wykorzystać potencjał procesora,  
a wyniki uzyskać w krótszym czasie.

Uniwersalny

Intuicyjny

Wydajny

Analizuj i projektuj 
przyszłość z firmą  
Dlubal Software

Bezpłatna 90-DNIOWA licencja “trial”

Odkryj możliwości RSTAB 9

Udoskonal proces analizy statyczno-wytrzymałościowej 
dzięki uniwersalnemu oprogramowaniu firmy Dlubal  
i sprostaj wszystkim wyzwaniom współczesnej inżynierii.

Chcesz wiedzieć więcej o programach Dlubal?  
Wypróbuj sam!

www.dlubal.com
Dlubal Software Sp. z o.o. 
Jesionowa 22
40-158 Katowice, Polska 

Tel: 
Tel: 
E-mail:

+48 (32) 782 46 26 
+48 730 358 225 
info@dlubal.pl

Bezpłatne wsparcie techniczne
Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia technicznego, drogą 
mailową lub poprzez czat. Chętnie pomożemy!

Profesjonalne, niezawodne i szybkie wsparcie klienta 
Bezpłatne materiały na stronie internetowej - FAQ, artykuły  
o tematyce technicznej i nagrania wideo 
Szkolenia online, webinaria i materiały do samodzielnej  
nauki (e-learning) 
Materiały na stronie internetowej dostępne 24/7
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Oprogramowanie do analizy  
statyczno-wytrzymałościowej
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Jasny/ciemny motyw interfejsu użytkownika

RSTAB 9 to intuicyjne modelowanie i zaawansowana technologia 
wprowadzania danych. Wydajny solwer RSTAB pozwala na liniowe i nieliniowe 
obliczenia sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych. Dzięki 
rozszerzeniom można przeprowadzić obliczenia według różnych norm  
(np. konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych, aluminiowych i innych).

Program RSTAB 9 do analizy konstrukcji 
szkieletowych 3D to wydajne narzędzie idealnie 
dostosowane do wymagań współczesnej inżynierii 
konstrukcyjnej. Zaawansowana technologia 
wprowadzania danych i intuicyjna obsługa 
pozwalają na szybkie modelowanie zarówno 
prostych, jak i bardzo złożonych konstrukcji.

Innowacyjny program 
do analizy konstrukcji 
szkieletowych 3D

Rozwiązania dla modelowania 
konstrukcji

Różne typy prętów, takie jak belki, kratownice lub pręty rozciągane
Parametryczne wprowadzanie danych za pomocą tabel i JavaScript
Generatory obciążenia wiatrem i śniegiem zgodnie z normami
Różne typy obciążeń (siła, moment, temperatura)
Definiowanie widoków i widoczności przez użytkownika
Automatyczna zmiana numeracji obiektów

■

■

■

■
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Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika
Szybka adaptacja dla nowych użytkowników 
Efektywne modelowanie i przykładanie obciążeń 
Wprowadzanie danych graficznie lub za pomocą tabel 
Wysoka jakość wydruku

■

■

■
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Uniwersalne zastosowanie
Analiza konstrukcji składających się z kilku materiałów,  
takich jak stal, beton, drewno, aluminium itp.
Aktualne normy krajowe (PN-EN) i zagraniczne 
Analiza statyczna i dynamiczna
Analiza liniowa i nieliniowa
Analiza stateczności
Analiza naprężeniowo-odkształceniowa 
Analiza skręcania skrępowanego

■

■
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Usługa sieciowa i interfejs API
Usługa sieciowa i interfejs API umożliwiają korzystanie z aplikacji 
komputerowych lub internetowych, zdefiniowanych przez 
użytkownika, do zarządzania danymi w programie RSTAB. Dzięki 
bibliotekom i różnym funkcjom, można opracowywać własne warunki 
projektowe, modelować konstrukcje w sposób parametryczny, a 
także optymalizować i automatyzować procesy projektowe przy 
użyciu języków programowania Python i C#.

Przypadki imperfekcji
Symulacja przepływu wiatru (z programem RWIND 
Simulation)
Pręty reprezentatywne 
Sytuacje obliczeniowe 
Ulepszone generatory obciążenia śniegiem i wiatrem
Nowe typy modeli
Synchronizacja danych lokalizacji z generatorami 
obciążeń 
Bryła przycinania
Nowe typy rozkładu przekroju pręta
Przypisywanie obciążeń do nowego przypadku 
obciążenia
Naprężenia jednostkowe w przekrojach
Statystyka przekrojów
Biblioteka przekrojów z funkcją wyszukiwania 
Zarządzanie układami współrzędnych  
zdefiniowanych przez użytkownika
 
i wiele innych ...
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W programie RSTAB 9 zaimplementowano wiele nowych 
funkcji, dzięki którym codzienna praca z programem 
jest łatwiejsza i bardziej efektywna. Poniżej wymieniono 
kilka z nich.

Nowe Centrum Dlubal

Generowanie wzorów do kontroli obliczeń
W przypadku wymiarowania konstrukcji z betonu zbrojonego, 
stali, drewna, aluminium lub innych materiałów wzory do kontroli 
obliczeń są teraz wyświetlane szczegółowo, z odniesieniem do 
odpowiedniego punktu normy. Wzory do kontroli obliczeń można 
również uwzględnić w raporcie.

Centrum Dlubal umożliwia zarządzanie 
projektami i plikami modeli w jednym miejscu. 
Zapewnia szybki dostęp do 
szablonów i bloków, które 
można wykorzystać 
w istniejących lub 
nowych modelach. 
Ponadto, w Centrum 
Dlubal znajdują się 
dane klienta, w tym 
dostępne licencje i 
rozszerzenia.

Funkcje
nowej generacji programu RSTAB 9

Najlepszy wybór dla 
konstrukcji belkowych, 
ramowych i kratowych

OBLICZENIA

DODATKOWA 
ANALIZA

Analiza stateczności 
konstrukcji
Skręcanie skrępowane  
(7 stopni swobody)

■

 

■

ANALIZA  
SEJSMICZNA A  
DYNAMICZNA

Analiza modalna 
Analiza spektrum 
odpowiedzi
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ROZWIĄZANIA 
SPECJALNE

Optymalizacja i koszty | 
Szacowanie emisji CO2

■

Jeszcze prostsza  
inżynieria konstrukcyjna
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Obszerne rozszerzenia
Inżynierowie mogą korzystać z wielu rozszerzeń mających 
zastosowanie w wielu branżach. Dzięki bezpośredniej 
integracji rozszerzeń z programem głównym 
RSTAB, obliczenia mogą być teraz 
przeprowadzane globalnie, a więc 
jeszcze bardziej efektywnie i 
wydajnie.

Odwiedź naszą stronę 
internetową i dowiedz się 

więcej o rozszerzeniach

Analiza naprężeniowo-
odkształceniowa 
Projektowanie konstrukcji 
betonowych 
Projektowanie konstrukcji  
stalowych 
Projektowanie konstrukcji 
drewnianych
Projektowanie konstrukcji 
aluminiowych

© WIEHAG


