
Pentium II, 64 MB RAM (zalecane 128), napêd CD-ROM, stacja dyskietek 3,5”, system Windows 98, Windows NT 4.0, 

Windows 2000 lub Windows XP, co najmniej 150 MB wolnego miejsca na dysku.
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   Program PlaTo to nowoczesny program z zakresu CAE, s³u¿¹cy do kompleksowej analizy statycznej 
i wymiarowania ¿elbetowych uk³adów p³ytowych. Pozwala w sposób szybki i pewny wykonaæ niezbêdne 
obliczenia statyczne oraz przeprowadziæ wymiarowanie ¿elbetowych uk³adów p³ytowych. PlaTo dziêki ³atwej 
obs³udze oraz du¿ej automatyzacji wielu czynnoœci wykorzystuje blisko 1000 u¿ytkowników w ca³ej Polsce.

PlaTo 4.0 - najnowsza wersja ju¿ w sprzeda¿y

Podstawowe mo¿liwoœci programu to:
W zakresie geometrii i zadawania danych:
- definiowanie p³yt o dowolnej geometrii,
- graficzne zadawanie danych,
- import danych z programów typu Cad (format dxf),
- wprowadzanie dowolnych obci¹¿eñ (statyczne, dynamiczne, 
ruchome),

- definiowanie dowolnych kombinacji obci¹¿eñ,
- bogata biblioteka elementów podporowych,
- mo¿liwoœæ definiowania dowolnego po³o¿enia podci¹gów,
- nowy interfejs w wersji 4.0 przyspieszaj¹cy wprowadzenie 
danych.

W zakresie obliczeñ i wymiarowania:
- automatyczna generacja siatek MES,
- automatyczna obwiednia si³ wewnêtrznych,
- obliczanie ¿elbetowych p³yt fundamentowych na sztywnym lub 
sprê¿ystym pod³o¿u,

- obliczenia dynamiczne dla p³yt (okreœlaj¹c kolejne postacie drgañ
w³asnych  i odpowiadaj¹ce im czêstoœc i drgañ w³asnych),

- wymiarowanie p³yty i podci¹gów wg PN-B-03264:2002 
 z uwzglêdnieniem skrêcania,

- graficzna prezentacja wyników wraz z animacj¹ przemieszczeñ 
(mo¿liwoœ æ zapisu jako .avi).

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Tworzenie uk³adu konstrukcyjnego odbywa siê metod¹ pozycyjn¹ na 
graficznie interaktywnej powierzchni. Niew¹tpliwie zalet¹ jest mo¿liwoœæ 
wprowadzania dowolnej geometrii p³yt. P³yty okr¹g³e, trójk¹tne, 
z krawêdziami ³ukowymi, z otworami o dowolnych kszta³tach  itp., nie 
stanowi¹ ¿adnego problemu. Nale¿y dodaæ, i¿ dowolnoœæ dotyczy równie¿ 
gruboœci p³yty, która mo¿e byæ sta³a b¹dŸ zmienna w sposób skokowy lub 
liniowy. PlaTo umo¿liwia równie¿ ca³kowita swobodê w kszta³towaniu 
otworów w p³ycie. Mo¿na równie¿ wybieraæ miêdzy p³ytami izo-
i ortotropowymi. Podczas definiowania geometrii p³yty istnieje mo¿liwoœæ 
skorzystania z gotowych folii podk³adowych wykonanych w dowolnym 
programie typu CAD zapisanych w formacie DXF. Oprócz gotowych folii do 
dyspozycji mamy edytor rastrów, dziêki któremu mo¿na stworzyæ rastry 
w uk³adzie kartezjañskim lub polarnym, sta³ym lub swobodnym. Wszystkie 
typy rastrów mog¹ byæ usytuowane w dowolnym punkcie i pod dowolnym 
k¹tem. W ka¿dej chwili wczeœniej zdefiniowane parametry rastra mo¿na 
dowolnie zmieniaæ.

PlaTo oferuje równie¿ bogat¹ bibliotekê elementów brzegowych takich jak:
- s³upy: prostok¹tne i okr¹g³e, ze skosem lub bez, w dowolny sposób po³¹czone z p³yt¹,
- podpory liniowe: o dowolnym kszta³cie i sposobie po³¹czenia z p³yt¹,
- podci¹gi: dowolne po³o¿enie wzglêdem p³yty,
- pod³o¿e gruntowe: sprê¿yste (model Winklera), sztywne (model Pasternaka) 
opcja ta umo¿liwia obliczanie  i wymiarowanie ¿elbetowych p³y t fundamentowych,

- otwory: dowolny kszta³t otworów, zadawany analogicznie jak obszar p³yty,
- przeguby: umo¿liwiaj¹ce ustalenie odpowiednich stopni swobody dla po³¹czenia z p³yt¹.



OBCI¥¯ENIA

W PlaTo obok obci¹¿eñ typowych, takich jak obci¹¿enia punktowe, liniowe, powierzchniowe lub 
termiczne, mo¿na zdefiniowaæ tak¿e obci¹¿enia wynikaj¹ce z wymuszonych przesuniêæ podparæ, 
np. punktowych lub liniowych oraz obci¹¿enia standardowe i ruchome. Obci¹¿enia standardowe 
stwarzaj¹ mo¿liwoœæ zdefiniowania skomplikowanych, powtarzaj¹cych siê przypadków obci¹¿eñ, 
zaopatrzenia ich w odpowiedni¹ nazwê i zachowania, co umo¿liwia wykorzystanie w innych 
projektach. Obci¹¿enia ruchome, sk³adaj¹ce siê z pewnej liczby obci¹¿eñ standardowych, 
dzia³aj¹ce wzd³u¿ okreœlonego odcinka, pozwalaj¹ zadawaæ w prosty sposób ró¿ne ustawienia si³, 
co jest niezbêdne np. przy obliczaniu mostowych pomostów jezdnych. PlaTo automatycznie 
uwzglêdnia ciê¿ar w³asny elementów oraz zadane obci¹¿enie u¿ytkowe. Mo¿liwe jest tworzenie 
dowolnych kombinacji oraz przypadków obci¹¿eñ. Wszystkim zadanym obci¹¿eniom mo¿na 
przypisaæ charakter sta³y b¹dŸ zmienny.

WYMIAROWANIE

Program wymiaruje wg PN-B-03264:2002. Wymiarowanie odbywa siê zarówno dla p³yt jak i dla podci¹gów, przy wymiarowaniu 
których mo¿na uwzglêdniæ szerokoœæ wspó³pracuj¹c¹ p³yty. W przypadku podpór obliczane s¹ dzia³aj¹ce reakcje. Obliczenia 
iloœci zbrojenia na œcinanie przeprowadzono metod¹ kratownicow¹ zgodnie z PN-B-03264:2002. Program bada równie¿ 
zarysowanie, ugiêcie, si³y przekrojowe oraz momenty g³ówne. W wyniku obliczeñ otrzymuje siê zbrojenie na zginanie 
(w dwóch kierunkach, gór¹ i do³em) oraz œcinanie (o ile naprê¿enia dopuszczalne nie s¹ przekroczone). Sprawdzana jest 
równie¿ noœnoœæ p³yty na przebicie, zarówno wg PN jak równie¿ EC2. U¿ytkownik ma równie¿ mo¿liwoœæ indywidualnego 
zadania zbrojenia, zarówno na zginanie, œcinanie jak i przebicie. PlaTo oblicza wówczas zbrojenie zginane i œcinane, które 
nale¿y ewentualnie dodaæ, jeœli to zadane jest niewystarczaj¹ce.

OBLICZENIA

Obliczenia wykonywane s¹ wed³ug metody elementów skoñczonych (MES). Siatki generowane s¹ automatycznie (program 
nie wymaga wiêc znajomoœci MES). PlaTo automatycznie sprawdza czy prawid³owo zosta³o dokonane przekszta³cenie 
danych dotycz¹cych pozycji w siatkê MES. Kontroluje siê przy tym, czy wszystkie s³upy mog¹ byæ wygenerowane i czy 
wszystkie podci¹gi i podpory liniowe ob³o¿one zosta³y ca³kowicie elementami brzegowymi. Jeœli zostaj¹ znalezione b³êdy, 
pozycje, przy których te b³êdy wyst¹pi³y s¹ sygnalizowane. Podczas generowania siatki MES wykorzystywane s¹ hybrydowe 
elementy p³ytowe z szeœciennym wspó³czynnikiem odkszta³cenia oraz kwadratowym wspó³czynnikiem momentu. 
Zagwarantowane jest tym samym ujêcie si³ i przemieszczeñ z t¹ sam¹ dok³adnoœci¹. Wielkoœci si³ œcinaj¹cych nak³adane s¹ 
automatycznie za pomoc¹ pól.

WYNIKI

Wyniki obliczeñ s¹ przekazywane automatycznie do modu³u raportów PlaTo 
Graf.  Jest to program, który oferowany jest w pakiecie wraz z PlaTo. Jest to 
modu³ s³u¿¹cy do interaktywnego przegl¹dania raportów z projektów 
obliczonych za pomoc¹ PlaTo. Daje on szerokie mo¿liwoœci przedstawienia 
wyników  od przegl¹dania na ekranie monitora do tworzenia tzw. raportu 
osobistego. Dostêpne s¹ takie funkcje jak w³¹czanie i wy³¹czanie czêœci 
konstrukcji, zadawanie przekrojów i eksportowanie wyników w formacie DXF. 
Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ indywidualnego kszta³towania raportu 
i przedstawiania wybranych fragmentów konstrukcji. 
Modu³ raportu posiada taki sam pulpit graficzny jak PlaTo a co za tym idzie 
dostêpne s¹ tu takie funkcje jak powiêkszanie, zadawanie rastra, korzystanie 
z folii. Ró¿ne typy raportów s¹ uporz¹dkowane tematycznie i zgrupowane 
w odpowiednich menu.

PlaTo 4.0 posiada mo¿liwoœæ wykonania obliczeñ nieliniowych. Obliczeniami nieliniowymi w PlaTo 
s¹ obliczenia uwzglêdniaj¹ce elementy wiotkie na œciskanie lub rozci¹ganie.Podczas tych 
obliczeñ równowaga uk³adu tworzona jest na uk³adzie odkszta³conym (obliczenia geometrycznie 
nieliniowe). 
W przypadku dŸwigarów posiadaj¹cych podpory wiotkie na 
œciskanie lub rozci¹ganie przeprowadzane s¹ obliczenia, w trakcie 
których prêty lub sprê¿yny nie przenosz¹ce obci¹¿eñ s¹ 
eliminowane. We wszystkich przypadkach obowi¹zuje nieliniowa 
zale¿noœæ miêdzy obci¹¿eniem a si³ami wewnêtrznymi a PlaTo 
wspiera tak¿e wówczas tworzenie kombinacji obci¹¿eñ 
i obliczanie maksymalnych si³ przekrojowych, reakcji podporowych 
itd. Poniewa¿ nie obowi¹zuje wtedy zasada superpozycji si³ 
wewnêtrznych, tworzenie kombinacji obci¹¿eñ musi zostaæ 
przeprowadzone przed uruchomieniem obliczeñ.  PlaTo 
przeprowadza wtedy obliczenia pojedynczo dla ka¿dej kombinacji 
obci¹¿eñ i zapisuje otrzymane wyniki niezale¿nie od siebie. Dla 
tych wyników mo¿liwe jest póŸniej sporz¹dzenie obwiedni 
MIN/MAX i odczytanie wartoœci ekstremalnych.
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