RIBTEC®
RTstabil rahmen
Rozšíření TRIMAS® rahmen
o stabilitní výpočty
RTstabil rahmen

Objednací číslo: 11.11.458

stabilitní analýza komplexních prostorových prutových konstrukcí
všestranně použitelný nástroj jako doplněk
základní statické analýzy
rychlé vyšetření výrobních nepřesností pro
nelineární výpočty
snadné posouzení výsledků, jejich vizualizací a animací

Snadná aplikovatelnost
Pro vyhodnocení vlastních čísel a kritických tvarů k
daným zatěžovacím stavům je zapotřebí v grafickém uživatelském prostředí jen několik málo dodatečných zadání. Jako výsledek jsou pak k dispozici
požadovaná vlastní čísla a příslušné vlastní tvary
systému, které lze dále použít jako deformační
zatěžovací stavy.

Výkonný algoritmus řešení
Řešení uvedeného problému vlastních čísel je možné
pouze pomocí speciálních algoritmů, neboť matice KG a
KU zpravidla nejsou tzv. pozitivně definitní. Je využívaná
metoda iterace poloprostoru (Subspace). Tato technika je
vhodná zejména pro výpočet několika prvních vlastních
čísel a tvarů velkých systémů konečných prvků. Tento
iterativní algoritmus spolehlivě nalézá nejnižší vlastní
číslo.
Analýza prostorových systémů
Vyšetřovány mohou být libovolné rovinné a prostorové
nosné konstrukce sestavené z nosníkových (šikmý ohyb
+ normálová síla) a prostých (pouze normálová síla) konečných prvků. Ve volbách výpočtu vnitřních účinků jednotlivých zatěžovacích stavů se při tom zohledňují vlastnosti prvků jako např. výpadek tahových pružin elastického uložení nebo výpadek prostého tahového prutu.

Z vyšetření nejnižší hodnoty vlastního čísla slouží
např. k úvodním analýzám nelineárních výpočtů.
Kromě toho lze jednoduchým přičtením přenásobených vlastních tvarů ke geometrii nosné konstrukce
zohlednit geometrické náhradní výrobní nepřesnosti.
Teoretické předpoklady
Teoretickým předpokladem výpočtu je lineární
problém vlastních čísel pro zatěžovací parametr λ a
vlastní tvar ϕ: [KL + λ (KG + KU)] ϕ = 0.
Jednotlivé členy tangenciální matice tuhosti KT jsou
při tom závislé pouze na lineárních složkách posuvů. Výsledkem takto formulovaného stabilitního
problému je kritický zatěžovací součinitel λc a tím i
kritické zatížení Pc = λc P. Tato lineární stabilitní
analýza však může poskytovat spolehlivé výsledky
pouze v těch případech, kdy ve statickém systému
převládají vysoké normálové síly vytvářející převážně tlaková napětí. Díky provázání ohybových a
kroutících členů matice tuhosti lze touto metodou
zohlednit i kombinované stabilitní problémy ohybu s
kroucením. Do dosažení kritického bodu stability
systému se předpokládá jeho lineární chování.
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Hodnotné výstupy
Výsledky stabilitní
analýzy ve formě
posuvů lze v systému TRIMAS® vyhodnocovat obvyklým grafickým interaktivním způsobem. Vedle zobrazení vlastních tvarů jako
deformovaný systém jsou k dispozici další textové sestavy. Zobrazením prutů včetně průběhu jejich průřezů lze
spolehlivě analyzovat kritické tvary vyplývající z kombinace ohybu a kroucení. Stanovené vlastní tvary lze dále
zobrazit formou animací nebo využít jako počáteční výrobní nepřesnosti pro následující výpočty.
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stabilitní analýza prostorových kombinovaných plošných a prutových konstrukcí
všestranně použitelný nástroj jako doplněk
základní statické analýzy
rychlé vyšetření výrobních nepřesností pro
nelineární výpočty
snadné posouzení výsledků, jejich vizualizací a animací

Snadná aplikovatelnost
i u komplexních statických modelů
Stabilitní vyšetření komplexních modelů FEM je
stejně snadné jako u prostorových prutových konstrukcí. Díky snadné a spolehlivé obsluze v grafickém uživatelském prostředí je tato stabilitní analýza
použitelná i pro kombinované prutové a plošné
konstrukce.
Aplikované teoretické předpoklady u prutových

Výkonný inženýrský nástroj a špičková technologie FEM
Vyšetření kritických zatížení (vzpěrná stabilita, vyboulení,
sklopení) je díky moderní technologii řešení bezproblémová i u velkých modelů FEM. Současně jsou zohledňovány
vlivy typu vyloučení tahových pružin elastického uložení,
předepsané tuhosti kloubů a pracovních spar, jakož i interakce stavebního objektu s podložím. Zohlednění náhradních výrobních nepřesností je možné jednoduchým
modifikováním geometrie výpočetního modelu s využitím
zjištěných vlastních tvarů, resp. počátečních deformací k
jednotlivým zatěžovacím stavům. Tímto způsobem stanovené deformace geometrie se v dalších výpočtech zohledňují.
Vizualizace
Vyhodnocení výsledků stabilitní analýzy probíhá obvyklými
grafickými metodami. Zobrazení absolutních posuvů formou izolinií napomáhá při odhalování stabilitně ohrožených míst statického systému. Animace posuvů vyšetřených vlastních tvarů (vzpěr, vyboulení) dále usnadňuje
porozumění pro chování nosné konstrukce.

konstrukcí platí stejným způsobem i pro jejich kombinaci s plošnými prvky, neboť je použit jednotný
algoritmus řešení. Pro dosažení spolehlivých výsledků v rámci této lineární stabilitní analýzy je
třeba zajistit převládající tlaková napětí a lineární
chování systému.
Stabilitní analýzy libovolných prostorových
konstrukcí
Implementace algoritmu vyšetření vlastních čísel je
nezávislá na použitých konečných prvcích, což
umožňuje vyšetření výpočetních modelů sestavených z deskových, stěnových, skořepinových, jakož
i nosníkových a prostých prutových prvků. Tímto
způsobem lze rovněž vyšetřovat stabilitní chování
skořepin vyztužených excentricky napojenými žebry
(nosníky).
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