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SCN 

Tarcza MES 

Program SCN jest przeznaczo-
ny do analizy dowolnie obcią-
żonych tarcz lub ścian w opar-
ciu. 
SCN korzysta z dobrze zna-
nych elementów 
Wydajny interfejs graficzny 
interfejs, pochodzący z pro-
gramów „GEO” i „PLT”, Liczne 
funkcje umożliwiają szybkie i 
wydajne opracowanie złożo-
nych modeli obliczeniowych. 
 
 
Funkcjonalności SCN  

Dowolny kontur, złożony z 
prostych lub zakrzywionych 
krawędzi 

 Automatyczne generowanie 
siatki MES 

 Dowolna definicja warunków 

podparcia, podpory liniowe i 
punktowe. 

 Dowolne obciążenia skupione 
i liniowe.  

Wszechstronne możliwości 
oceny i prezentacji wyników, 
za pomocą izolinii na siatce 
niezależnej od elementów 
skończonych lub na odpo-
wiednich przekrojach. 

 
Interfejs graficzny  

 Wprowadzanie obiektowe z 
uwzględnieniem komponen-
tów 

 Kontrola za pomocą menu, 
głównego drzewka oraz menu 
kontekstowego 

 Szybkie wprowadzanie nawet 
zaawansowanych konturów 

oraz niegraniczone opcje 
edycji 

Wszechstronne funkcje 
(przesuń, kopiuj, lustro itd.) 

Możliwość użycia danych 
DXF jako folii pomocniczych 

Normy 

 DIN EN 1992 

 ÖNORM EN 1992 

 EC2 / UNI EN 1992 / NTC 

 BS EN 1992 

 PN EN 1992



Definicja obszarów 

 Definicja obszarów zbrojenia 
podstawowego i  kierunków 
zbrojenia  

 Definicja obszarów płyty o 
zróżnicowanych grubościach.  

 
Generator siatki 

Automatyczny generator siatki 
pozwala na tworzenie trójkąt-
nych, prostokątnych oraz mie-
szanych elementów. 

 
Podpory 

Podpory punktowe lub liniowe 
są tworzone za pośrednictwem 
obiektów: słupów lub ścian. 
Edycja reakcji podporowych w 
formie diagramów w kN na metr 
bieżący lub w punktach wzdłuż 
osi ściany. 

Obciążenia 

Możliwe są obciążenia skupio-
ne, liniowe w dowolnym rozkła-
dzie.  

 

 

 

Superpozycja 

Program SCN zawiera automa-
tyczną funkcję superpozycji, 
uwzględniającą wymagania 
wybranej normy. Użytkownik 
może wykluczyć poszczególne 
przypadki obciążenia z super-
pozycji. Każdy przypadek ob-
ciążenia jest przypisany do 
grupy oddziaływań. Na podsta-
wie tego przyporządkowania 
program wyznacza decydujący 
przypadek obciążenia z 
uwzględnieniem oddziaływania 
wiodącego. 

Opcjonalnie można przeprowa-
dzić obliczenia z alternatywny-
mi przypadkami obciążeń. 

 
Wymiarowanie 

Wymiarowanie zbrojenia na-
stępuje w oparciu o metodę 
Baumann’a. Jako model przyję-
to zarysowany element tarczo-
wy. Zakłada się ortogonalną 
siatkę zbrojenia. Możliwość 
definicji dowolnego kierunku 
zbrojenia.  

 

Prezentacja wyników 

Wszystkie wyniki są pokazane 
w dowolnym punkcie siatki lub 
wzdłuż przekrojów niezależnie 
od wygenerowanych elemen-
tów MES. Przedstawienie na 
przekrojach zawiera również 
przegląd wszystkich wyników w 
określonym przekroju. 

Wyniki przekrojowe można 
przedstawić w oddzielnym ok-
nie lub w konturze tarczy. 

Wyniki można również wyświe-
tlić w postaci izolinii. 

 
Eksport wyników zbrojenia 

Dane zbrojenia przekazywane 
są za pomocą otwartego forma-
tu danych ASF. Możliwość wi-
zualizacji wyników w systemie 
CAD - ALLPLAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szybki dostęp do odpowiednich dla danej operacji elementów menu poprzez menu kontekstowe  


