TRIMAS – FEM pro pozemní stavby
 aktuální normy řady EN, včetně národních parametrů
pro CZ≈ SK, DE, AT a UK
 prostorové prutové, plošné a kombinované výpočetní
modely FEM
 univerzální knihovna konečných prvků
 kvalitní formulace konečných prvků
 prutové a plošné konečné prvky s náběhy
 křivočará geometrie konečných prvků
 interakce složek M-N-MT u prutových prvků
 všestranné typy zatížení
 výpočty komplexních modelů
 integrované návrhy a posudky železobetonu, předpjatého
betonu, oceli & dřeva
 přenos dat z a do systémů CAD
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TRIMAS – knihovna konečných prvků
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 kvalitní formulace konečných prvků
 jednotná, nelineární formulace
 vyloučení tzv. zablokování prvku:
shear-locking: metoda DSG
kompatibilní
inplane-locking: metoda EAS tvarové funkce
 implicitní řešení stability konečnými lineární & kvadratické
rotacemi
konečné prvky
 zakřivené tvary bez zlomů a fazet
mezi jednotlivými konečnými prvky
 lineární kontaktní napětí pro řešení
elastického uložení

kompletní sada
konečných prvků

přepnutí jediným
kliknutím
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TRIMAS – knihovna zatížení
 bodová, liniová a plošná zatížení v
globálním nebo lokálním směru
 zatížení zásypem, volitelně se
součinitelem tření
 zrychlení
 excentrická zatížení nosníku
 teplotní zatížení
 poklesy podpor
 zatěžovací makra, např. vozidlo LM1
 pojezdy vozidel
 automatizace kombinací zatížení
přes atributy zatěžovacích
stavů

tunleová zatížení

příčinkové čáry a plochy
excentrická zatížení

excentrické zatížení
vůči profilu
excentrický pozjed
vozidel
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TRIMAS – výpočetní modely FEM
Výpočet s lineárními / kvadratickými konečnými prvky (metoda p)
Velikost modelu
148.143
1.259
973
26.110
32
119.769
651811 / 2.589.319

celkový počet prvků
počet nosníkových prvků
počet prostých prutů
počet stěnových prvků
počet deskových prvků
počet skořepinových prvků
stupňů volnosti (rozdíl 75%)

Parametry výpočtu
3,927 / 17,672 GB
0,692 / 1,530 GB
0,52 / 3,50 h

TRIMAS 64 bit
alokovaná RAM
databanka výsledků
čas řešení soustavy rovnic (rozdíl 85%)

přepnutí
jediným
kliknutím!
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TRIMAS – realistický výpočetní model
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TRIMAS – analýza komplexních stavebních konstrukcí
 64 bitová technologie umožňuje výpočty
velmi velkých modelů
 plné využití celé kapacity disponibilní
operační paměti RAM
 krátké výpočetní časy řešení velkých
modelů s odpovídajícím HW vybavením
 64 bitová podpora všech funkčních modulů

 využití v pozemních stavbách a stavbách
mostů
 64 bit je aktuální standard operačních
systémů (Windows 10)
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TRIMAS – správa projektu a řízení návrhů

PONTI
TRIMAS

 sada praktických demonstračních příkladů
 hodnotné základní uživatelské příručky
a manuály k aplikované teorii a normám
 česká, anglická a německá jazyková verze
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TRIMAS – návrhy betonu s klasickou nebo nekovovou výztuží
betonářská výztuž

nekovová výztuž
vysokopevnostní výztuž
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TRIMAS – možná funkční rozšíření základní verze
 zohlednění fází výstavby pro pozemní
a zejména mostní stavby
 zohlednění interakce více stavebních
objektů a podloží
 předpjaté prutové a plošné konstrukce
 výpočty a návrhy mostů
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TRIMAS – možná funkční rozšíření základní verze

 posudky napětí u ocelových konstrukcí

 posudky napětí u dřevěných konstrukcí

 návrhy a posouzení betonových konstrukcí na MSP
a MS únavy, např. pro vodonepropustné konstrukce,
tunely, mosty, bílé a hnědé vany, střechy, nádrže, …
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TRIMAS – možná funkční rozšíření základní verze

 stabilitní analýza prutových (vzpěr s
klopením) a plošných (boulení) modelů

 geometrická nelinearita, tj. teorie II. řádu

 materiálová nelinearita, tj. efektivní tuhost
betonových konstrukcí se zohledněním
betonářské a předpjaté výztuže, vznikem
trhlin a vlivu dotvarování a smršťování

dz= 4,9 mm

dz=15,5 mm
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TRIMAS – možná funkční rozšíření základní verze

 průhyby nosníků, průvlaků a desek se
zohledněním vzniku trhlin a vlivu dotvarování
a smršťování

bez trhlin
dz,max = 3,6 mm

s trhlinami
dz,max = 14,4 mm

 frekvenční analýza

 seizmická analýza, tj. metoda spektrální
odezvy, vč. návrhů betonu na mimořádnou
seizmickou situaci
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TRIMAS – řešení FEM pro pozemní stavby, mosty a zakládání staveb
 grafické prostředí obsluhy s funkcionalitou
UnDo/ReDo
 optimální inženýrský nástroj na statické
výpočty, návrhy a posuzování stavebních
konstrukcí
 výpočty komplexních rovinných
a prostorových prutových, plošných
a kombinovaných modelů FEM

 obecné použití pro analýzu vnitřních
účinků v nosných konstrukcích z
libovolných materiálů
 paleta funkčních rozšíření pro řešení
specifických praktických případů
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