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PLT 
Płyta MES 

Program PLT jest przeznaczony 
do analizy konstrukcji płytowych 
w oparciu o metodę elementów 
skończonych. Wydajny interfejs 
graficzny wsparty licznymi funk-
cjami umożliwia szybkie i efek-
tywne opracowanie złożonych 
modeli obliczeniowych. 
 
Normy 

 PN EN 1992 

 DIN EN 1992 

 ÖNORM EN 1992 

 EC2 Italien/UNI EN 1992 / NTC 

 BS EN 1992 

jak również:  

 DIN 1045 / DIN 1045-1 

 ÖNorm B 4700 

 

Funkcjonalności PLT  

Dowolny kontur złożony z pro-
stych lub zakrzywionych kra-
wędzi 

 Obliczenia dowolnej płyty, po-
datnej (lub nie) na skręcanie. 

 Możliwość uwzględnienia  od-
kształceń od ścinania dla gru-
bych płyt 

 Ugięcia w stanie zarysowanym 

 Wymiarowanie ze względu na 
zginanie i ścinanie 

 Analiza szerokości rys 

 Automatyczne generowanie 
siatki MES 

 Dowolna definicja warunków 
podparcia, możliwość automa-
tycznego obliczania sztywności  

 Możliwość automatycznego 
przeliczenia sztywności ele-
mentów pionowych po wpro-
wadzeniu modyfikacji (np. po 
zmianie wysokości kondygna-
cji) 

 Zintegrowane podciągi z moż-
liwością  skalowania sztywności 
zginania 

 Definicja dowolnego obciąże-
nia: skupionego, liniowego, po-
wierzchniowego lub obciążenia 
temperaturą 

Wszechstronne możliwości 
oceny i prezentacji wyników, za 
pomocą izolinii na siatce nieza-
leżnej od elementów skończo-
nych lub na odpowiednich 
przekrojach 

 Sejsmiczna sytuacja oblicze-
niowa 

 
Interfejs graficzny  

 Wprowadzanie obiektowe z 
uwzględnieniem komponentów

 Szybkie wprowadzanie nawet 
zaawansowanych konturów 
oraz niegraniczone opcje edycji 

-  wszechstronne funkcje (prze-
suń, kopiuj, lustro itd.) 

-  funkcje zoom za pomocą my-
szy, podobnie jak w Allplan 

 Bezpośredni import danych 
geometrycznych z aplikacji CAD – 
ALLPLAN oraz GLASER 

 Możliwość użycia danych DXF 
jako folii pomocniczych 

 



Wymiarowanie / materiały 

 Automatyczne wymiarowanie  
płyt i podciągów żelbetowych 

 Jeśli wymiarowanie elementu 
nie jest przeprowadzane, istnie-
je możliwość zastosowania do-
wolnego materiału ortotropo-
wego 

 Przekazywanie danych do pro-
gramu DLT-belka i B6-przebicie 

 
Definicja obszarów 

 Obszary kierunków podparcia 
dla definicji jednoosiowej pracy 
płyty. 

 Obszary podłoża dla podłoża 
sprężystego 

 Obszary zbrojenia, określające 
zbrojenie podstawowe oraz 
domyślne ustawienie kierunków 
zbrojenia  

 Obszary o zróżnicowanych 
grubościach płyty  

 

Generator siatki 

Automatyczny generator siatki 
pozwala na tworzenie trójkątnych, 
prostokątnych oraz mieszanych 
elementów.  

 
Obliczenia MES 

Elementy płytowe uwzględniają 
analizy przemieszczenia i naprę-
żenia. Istotną zaletą tych tzw. 
elementów hybrydowych jest ich 
dokładność w przypadku oblicza-
nia płyt cienkich. Alternatywnie do 
płyt grubych stosowane są ele-
menty zgodne z teorią Reissnera-
Mindlina. 

 
Podpory 

Podpory punktowe lub liniowe są 
tworzone za pośrednictwem 
obiektów: słupów i ścian. Możli-
wość automatycznego obliczenia 
rzeczywistych sztywności podpór. 
Istnieje kilka opcji przedstawiania  
reakcji podporowych – np. w for-
mie różnorodnych wykresów w 
kN na metr bieżący lub w postaci 
punktów wzdłuż osi ściany. 

 

Obciążenia 

Możliwość definiowania obciąże-
nia skupionego, liniowego, po-
wierzchniowego oraz obciążeni 
temperaturą - w dowolnym roz-
kładzie.  

 

Superpozycja 

Program PLT zawiera automa-
tyczną funkcję superpozycji, 
uwzględniającą wymagania wy-
branej normy. Użytkownik może 
wykluczyć poszczególne przy-
padki obciążenia z superpozycji. 

Każdy przypadek obciążenia jest 
przypisany do grupy oddziaływań. 
Na podstawie tego przyporząd-
kowania program wyznacz decy-
dujący przypadek obciążenia, z 
uwzględnieniem oddziaływania 
wiodącego. 

Opcjonalnie można przeprowa-
dzić obliczenia z alternatywnymi 
przypadkami obciążeń. 

 
Belki teowe 

Uwzględnianie belek następuje 
poprzez dodanie sztywności 
wzdłuż osi belki. Ponieważ ele-
menty płytowe nie uwzględniają 
sił normalnych, zakłada się że osi 
ciężkości belek leżą w płaszczyź-
nie płyty. Sztywności obliczane 
są metodą Steinera. Sztywność 
belki może zostać zwiększona 
poprzez wprowadzenie współ-
czynnika. 

 
Wymiarowanie żelbetu ze 
względu na zginanie 

Wymiarowanie zbrojenia nastę-
puje w oparciu o metodę Bau-
mann’a. Jako model przyjęto za-
rysowany element płytowy. Za-
kłada się ortogonalną siatkę zbro-
jenia. Możliwość definicji dowol-
nego kierunku zbrojenia.  

 

Wymiarowanie żelbetu ze 
względu na ścinanie 

Wymiarowanie na ścinanie opiera 
się na modelu kratownicowym z 
uwzględnieniem zbrojenia po-
dłużnego. Użytkownik może zde-
finiować dowolne domyślne zbro-
jenie podłużne w całym obrysie 
płyty w celu przyspieszenia obli-
czeń. Wyniki szybko pokazują 
czy poprzez zwiększenie zbroje-
nie podłużnego można pominąć  
zastosowanie zbrojenia na ścina-
nie. 

 
Prezentacja wyników 

Wszystkie wyniki są pokazane w 
dowolnym punkcie siatki lub 
wzdłuż przekrojów niezależnie od 
wygenerowanych elementów 
MES. Przedstawienie na przekro-
jach zawiera również przegląd 
wszystkich wyników w określo-
nym przekroju. 

Wyniki można również wyświetlić 
w postaci izolinii. 

Eksport wyników zbrojenia 

Dane o zbrojeniu są przekazywa-
ne w otwartym formacie ASF. 
Wykorzystanie niniejszych da-
nych w systemie docelowym jest 
niezależne od dostępnych funkcjo 
systemu.   

Transfer wyników MES 

Format ASF pozwala na transfer 
wszystkich danych uzyskanych w 
obliczeniach MES. Niniejsze da-
ne pozwalają na wizualizację wy-
ników w systemie CAD -
ALLPLAN  

 

 


