
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Snadná a rychlá frekvenční analýza  

Funkční modul RTfrequenz rahmen rozšiřuje základní 
systém FEM TRIMAS® rahmen nebo PONTI® o frek-
venční analýzu. Plně integrovaná grafická obsluha nabí-
zí snadnou obsluhu a rychlé zapracování včetně násle-
dujících funkcí: 
• snadné a rychlé vyšetření vlastních frekvencí a har-

monických tvarů výpočetních modelů 
• možnost využití jak v pozemních stavbách, tak i ve 

stavbách mostů 
• efektivní řešení lineárního problému vlastních čísel i 

pro velké prutové, plošné nebo kombinované výpo-
četní modely 

• rozsah využití pro libovolné prostorové prutové výpo-
četní modely 

• přímá vizualizace vlastních harmonických tvarů 
s možností jejich animace 

 
 

 
Automatické stanovení vlastních čísel 

Vedle vlastní tuhosti konstrukce ovlivňují její frekvenční 
chování prostorové rozložení její hmotnosti. Zohlednění 
vlastních a přídavných hmot probíhá velmi komfortně 
automatickou konverzí stálých statických zatížení ve 
směru vektoru zrychlení na odpovídající hmoty. Tímto 
způsobem lze jednoduše postihnout přesné rozmístění 
hmotností v konstrukci. 
 
 
 
 
 

Přímé zohlednění stavu napjatosti 
Volitelně lze rovněž zohlednit stávající průběhy vnitřních 
účinků a jejich vliv na tuhost systému započtením složek ze 
statických zatěžovacích stavů do tzv. geometrické matice 
tuhosti. Tak např. při převážně tlakovém namáhání dochází 
k poklesu tuhosti a naopak při převážně tahovém namáhání 
dochází k jejímu navýšení, což vede na rozdílné vlastní frek-
vence. 

 
Přehledné vyhodnocení 

Výsledky frekvenční analýzy se ukládají do databanky pro 
každou vlastní frekvenci zvlášť jako samostatný zatěžovací 
stav. Dále se stanovuje rozložení hmot na systémové uzly a 
kinematicky ekvivalentní náhradní hmoty.  
Programová komponenta RTfrequenz rahmen obsahuje 
následující funkce: 
• sestavení konzistentní nebo diagonální matice hmotností 

z prostých a nosníkových prutů 
• konverze statických zatížení zvolených zatěžovacích stavů 

na ekvivalentní bodové a liniové hmoty ve směru vektoru 
zrychlení 

• automatické zohlednění vlastní hmotnosti 
• volitelné zohlednění geometrické matice tuhostí převzetím 

vnitřních účinků ze zvolených statických zatěžovacích 
stavů 

• výpočet vlastních frekvencí a vlastních harmonických tvarů  
• výpočet kinematicky ekvivalentních hmot 
• dokumentace výsledků v textové a grafické formě 
• grafické zobrazení uzlových hmot 
• grafické vyhodnocení a animace zjištěných vlastních frek-

vencí a harmonických tvarů. 
Seizmicita 

Metoda modální spektrální odezvy a seizmická analýza a 
návrh, viz rozšíření RTerdbeben 
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Snadná a rychlá frekvenční analýza  

Funkční modul RTfrequenz fem rozšiřuje základní sys-
tém FEM TRIMAS® fem nebo PONTI® expert o frek-
venční analýzu. Plně integrovaná grafická obsluha nabí-
zí snadnou obsluhu a rychlé zapracování včetně násle-
dujících funkcí: 
• snadné a rychlé vyšetření vlastních frekvencí a har-

monických tvarů výpočetních modelů 
• možnost využití jak v pozemních stavbách, tak i ve 

stavbách mostů 
• efektivní řešení lineárního problému vlastních čísel i 

pro velké prutové, plošné nebo kombinované výpo-
četní modely 

• rozsah využití pro libovolné prostorové výpočetní 
modely 

• přímá vizualizace vlastních harmonických tvarů 
s možností jejich animace 

Automatické stanovení vlastních čísel 
Vedle vlastní tuhosti konstrukce ovlivňují její frekvenční 
chování prostorové rozložení její hmotnosti. Zohlednění 
vlastních a přídavných hmot probíhá velmi komfortně 
automatickou konverzí stálých statických zatížení ve 
směru vektoru zrychlení na odpovídající hmoty. Tímto 
způsobem lze jednoduše postihnout přesné rozmístění 
hmotností v konstrukci. 

Komplexní výpočetní modely ve 3D 
Frekvenční analýza je podporována kompletním mode-
lem FEM. Zohledňují se všechny typy prvků, tj. prosté 
pruty tah/tlak, nosníkové elementy, desky, stěny, skoře-
piny a objemové prvky. V případě potřeby lze tedy zo-
hlednit i spolupůsobení zeminy. 

 
 
 
 
 
 

Přímé zohlednění stavu napjatosti 
růběhy vnitřních 
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tuhosti. Tak např. při převážně tlakovém namáhání dochází 
k poklesu tuhosti a naopak při převážně tahovém namáhání 
dochází k jejímu navýšení, což vede na rozdílné vlastní frek-
vence. 
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stav. Dále se stanovuje rozložení hmot na systémové uzly a 
kinematicky ekvivalentní náhradní hmoty.  
Programová komponenta RTfrequenz fem obsahuje následu
jící funkce: 
• sestavení konzistentní nebo diagonální matice hmotností 

pro následující typy prvků: prosté a nosníkové pruty, ploš-
né a objemové prvky 
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na ekvivalentní bodové, liniové a plošné hmoty ve směru 
vektoru zrychlení 
automatické zohlednění vlastní hmotnosti 

• volitelné zohlednění geometrické matice tu
vnitřních účinků ze zvolených statických zatěžovacích 
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výpočet vlastních frekvencí a vlastních 
harmonických tvarů  
stanovení kinematicky ekvivalentních hmot 
ze stávajících zatížení 
grafické zobrazení a animace harmonic-
kých tvarů 
spektrum využití jak pro pozemní, tak i 
mostní stavby 
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Snadná a rychlá frekvenční analýza 


Funkční modul RTfrequenz rahmen rozšiřuje základní systém FEM TRIMAS® rahmen nebo PONTI® o frekvenční analýzu. Plně integrovaná grafická obsluha nabízí snadnou obsluhu a rychlé zapracování včetně následujících funkcí:


· snadné a rychlé vyšetření vlastních frekvencí a harmonických tvarů výpočetních modelů


· možnost využití jak v pozemních stavbách, tak i ve stavbách mostů


· efektivní řešení lineárního problému vlastních čísel i pro velké prutové, plošné nebo kombinované výpočetní modely


· rozsah využití pro libovolné prostorové prutové výpočetní modely


· přímá vizualizace vlastních harmonických tvarů s možností jejich animace




Automatické stanovení vlastních čísel


Vedle vlastní tuhosti konstrukce ovlivňují její frekvenční chování prostorové rozložení její hmotnosti. Zohlednění vlastních a přídavných hmot probíhá velmi komfortně automatickou konverzí stálých statických zatížení ve směru vektoru zrychlení na odpovídající hmoty. Tímto způsobem lze jednoduše postihnout přesné rozmístění hmotností v konstrukci.


Přímé zohlednění stavu napjatosti


Volitelně lze rovněž zohlednit stávající průběhy vnitřních účinků a jejich vliv na tuhost systému započtením složek ze statických zatěžovacích stavů do tzv. geometrické matice tuhosti. Tak např. při převážně tlakovém namáhání dochází k poklesu tuhosti a naopak při převážně tahovém namáhání dochází k jejímu navýšení, což vede na rozdílné vlastní frekvence.




Přehledné vyhodnocení


Výsledky frekvenční analýzy se ukládají do databanky pro každou vlastní frekvenci zvlášť jako samostatný zatěžovací stav. Dále se stanovuje rozložení hmot na systémové uzly a kinematicky ekvivalentní náhradní hmoty. 


Programová komponenta RTfrequenz rahmen obsahuje následující funkce:


· sestavení konzistentní nebo diagonální matice hmotností z prostých a nosníkových prutů


· konverze statických zatížení zvolených zatěžovacích stavů na ekvivalentní bodové a liniové hmoty ve směru vektoru zrychlení


· automatické zohlednění vlastní hmotnosti


· volitelné zohlednění geometrické matice tuhostí převzetím vnitřních účinků ze zvolených statických zatěžovacích
stavů


· výpočet vlastních frekvencí a vlastních harmonických tvarů 


· výpočet kinematicky ekvivalentních hmot


· dokumentace výsledků v textové a grafické formě


· grafické zobrazení uzlových hmot


· grafické vyhodnocení a animace zjištěných vlastních frekvencí a harmonických tvarů.


Seizmicita


Metoda modální spektrální odezvy a seizmická analýza a návrh, viz rozšíření RTerdbeben

RIBfem RTfrequenz rahmen


frekvenční analýza





Frekvenční analýza�prostorových prutových konstrukcí
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