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1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.1 Ε ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΟΣ
Για την ορθή χρήση του Consteel αναφέρονται παρακάτω οι ελάχιστες απαιτήσεις σε
λογισμικό και εξοπλισμό.
Ελάχιστες προδιαγραφές εξοπλισμού (hardware):
Επεξεργαστής:
Μνήμη:
Σκληρός δίσκος:
Video-card:
Λειτουργικό:

Intel Pentium IV ή ισοδύναμος
2 GB
100 MB
128 MB non-integrated
MS Windows 7, 8, or 10 64-bit

Συνιστώμενες προδιαγραφές:
Επεξεργαστής: Intel Core i7 or equivalent
Μνήμη :
32 GB
Video-card: 1 GB MB non-integrated
Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση σε έναν υπολογιστή χρειάζεται να έχετε τα πλήρη
δικαιώματα του διαχειριστή (administrator) ή του χρήστη τοπικά με αντίστοιχες δυνατότητες.
Χωρίς τα δικαιώματα αυτά, ο οδηγός εγκατάστασης και τα απαραίτητα αρχεία .dll, δεν θα
μπορέσουν να εγκατασταθούν.
To ConSteel μπορεί να εγκατασταθεί από DVD το οποίο παρέχεται από την ERGOCAD ή μέσω
ίντερνετ από το site της εταιρείας www.ergocad.eu κατόπιν σχετικού αιτήματος.
Για την εγκατάσταση του προγράμματος αρκεί να εκτελέσετε το αρχείο
(ConSteel_12_x64_install_xxxx_xx_xx.exe) και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Ως πρώτο βήμα
αρκεί να επιλέξετε τη γλώσσα εγκατάστασης. Το ConSteel θα χρησιμοποιήσει τη γλώσσα αυτή
ως προεπιλεγμένη την πρώτη φορά που θα ανοίξετε το πρόγραμμα αλλά στη συνέχεια
μπορείτε να την αλλάξετε καθορίζοντας μία νέα. Το πρόγραμμα εγκαθιστά όλα τα στοιχεία
που χρειάζονται στο φάκελο που ορίσατε νωρίτερα (C:\Program Files\ConSteel 12.0), και στη
συνέχεια δημιουργεί ένα εικονίδιο στην μενού της «Έναρξης» ενώ άλλο ένα εικονίδιοσυντόμευση δημιουργείται και στην επιφάνεια εργασίας. Το τελευταίο βήμα είναι η
εγκατάσταση του οδηγού του κλειδιού USB. Αυτή η διαδικασία δεν έχει μπάρα προόδου
οπότε θα χρειαστεί να περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί.
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1.2 Κ ΥΡΙΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2
3

2

1

5

6

2

5

Το κύριο παράθυρο εργασίας αποτελείται από 6 τμήματα με διαφορετικές λειτουργίες.
Το γραφικό πεδίο είναι η περιοχή που περιγράφουμε το 3D μοντέλο της κατασκευής (#1).
To μενού στην κορυφή του παραθύρου περιλαμβάνει τις πιο σημαντικές εντολές (#2).
Το πεδίο που βρίσκεται στη δεύτερα σειρά εντολών καθοδηγεί το χρήστη βήμα προς βήμα
να ολοκληρώσει το σχεδιασμό του μοντέλου (#3)
Η μπάρα εικονιδίων στα αριστερά έχει εντολές για τον κάναβο, τις απόψεις του φορέα, και
εντολές για την επιλογή και την μετατροπή αντικειμένων που χρησιμοποιούνται πιο συχνά
(#4).
Η σειρά εντολών που βρίσκεται στο κάτω μέρος περιλαμβάνει εντολές για τη σχεδίαση (#5)
Τέλος, το πεδίο στα δεξιά περιλαμβάνει πίνακες και φίλτρα για την εύκολη ανεύρεση και
τροποποίηση παραμέτρων των στοιχείων του μοντέλου, ιδανικά τοποθετημένες ώστε να
κάνουν την εργασία στο Consteel εύκολη και γρήγορη (#6)
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1.2.1 TΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΝΑΡΞΗΣ
Κλικάροντας το εικονίδιο του ConSteel εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου το οποίο
επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργήσει ένα νέο μοντέλο ή να ανοίξει ένα υφιστάμενο. Τα
τελευταία αρχεία μπορούν να ανοίξουν από τη λίστα χωρίς να χρειάζεται η αναζήτηση σε
άλλους φακέλους. Τα αρχεία αυτά είναι ταξινομημένα σύμφωνα με την ημερομηνία
τροποποίησης αλλά ο χρήστης μπορεί να επιλέξει διαφορετική ταξινόμηση.

1

Το πρώτο πεδίο (#1) αφορά τη δημιουργία νέου μοντέλου, ενώ μέσω του δευτέρου (#2)
ανοίγουν υφιστάμενα μοντέλα.

1.2.2 TΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)
To μοντέλο προσομοίωσης εμφανίζεται πάντα στο παράθυρο σχεδίασης. Αναφέρεται ότι δεν
υπάρχει δυνατότητα ανοίγματος άλλου παραθύρου. Εντούτοις, υπάρχει η δυνατότητα
εμφάνισης του μοντέλου σε διάφορες μορφές και θέσεις μέσα από αυτό το παράθυρο
σχεδίασης στο οποίο μάλιστα μπορεί με βάση το καθολικό σύστημα συντεταγμένων (ΚΣΣ GCS) να χρησιμοποιηθεί ένα πλήρως προσαρμόσιμο σε μέγεθος κάναβο ο οποίος μπορεί να
μετακινηθεί, να περιστραφεί κ.α. Το πεδίο με το καθολικό σύστημα συντεταγμένων στα κάτω
αριστερά μέρος της οθόνης υποδηλώνει πάντα το αμετάβλητο ΚΣΣ- GCS. Η αρχή των αξόνων
του συστήματος συντεταγμένων του χρήστη (User CS) λαμβάνεται στο μεσαίο σημείο του
13
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κανάβου το οποίο πάντα είναι το επίπεδο “XY” του UCS. Αναφέρονται παρακάτω οι
δυνατότητες μετακίνησης και η τροποποίηση των παραμέτρων θέασης του μοντέλου κατά τη
διάρκεια εργασίας:
Μετακίνηση:
Πατήστε και κρατήστε το μεσαίο πλήκτρο του ποντικιού ή χρησιμοποιήστε τα βελάκια
του πληκτρολογίου για να μετακινηθείτε στο μοντέλο που εμφανίζεται στην οθόνη
Περιστροφή:
Κρατήστε το πλήκτρο A L T κάνοντας παράλληλα αριστερό κλικ στο ποντίκι. Το κέντρο
περιστροφής του μοντέλου προσαρμόζεται συνέχεια με βάση την άποψη που έχετε
επιλέξει
Αλλαγή Κλίμακας:
Πατώντας το μεσαίο πλήκτρο του ποντικιού προς τα εμπρός και προς τα πίσω ή με τη
χρήση των πλήκτρων + και – στο πληκτρολόγιο ή πατώντας το πλήκτρο A L T και
κάνοντας ταυτόχρονα δεξί κλικ
Zoom με παράθυρο:
Σχεδιάζετε γραφικά ένα παράθυρο με αριστερό κλικ, ενώ παράλληλα πιέζετε τα
πλήκτρα S H I FT +A L T
Συντομεύσεις απόψεων:
o Ctrl+1: Ενεργοποίηση της κάτοψης (θέαση από επάνω)
o Ctrl+2: Ενεργοποίηση της μπροστά όψης
o Ctrl+3: Ενεργοποίηση της πλάγιας όψης
o Ctrl+4: Ενεργοποίηση της αξονομετρικής άποψης
o Ctrl+5: Ενεργοποίηση της όψης που είναι κάθετα στο τρέχων επίπεδο
o Ctrl+0: Γρήγορο zoom all

1.2.3 ΜΕΝΟΥ ΕΝΤΟΛΩΝ
Το μενού εντολών του ConSteel δεν περιλαμβάνει μεγάλο πλήθος εντολών αφού οι
περισσότερες λειτουργίες βρίσκονται στα πεδία των δομικών στοιχείων και στις στήλες στα
πλάγια της οθόνης ώστε να υπάρχει ταχύτατη επιλογή και ελάχιστος χρόνος εύρεσης τους
από τους χρήστες. Παρόλα αυτά υπάρχουν έξι κύριες ομάδες εντολών/λειτουργιών : Το πεδίο
χειρισμού για κάθε Α Ρ Χ ΕΙ Ο , εντολές για E Π ΕΞ Ε ΡΓ Α Σ Ι Α (αναίρεση-επαναφορά), Π ΡΟ Β ΟΛ Η
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και διαγνωστικά, Ε Π Ι Λ ΟΓ ΕΣ για ρυθμίσεις (για την αποθήκευση, ενημέρωση, επιλογή
γλώσσας, και διαγνωστικά του μοντέλου), ΚΑ ΝΟ Ν Ι Σ Μ ΟΙ για τον καθορισμό και την
τροποποίηση των παραμέτρων σχεδιασμού και η ΒΟΗ Θ ΕΙ Α .
Α Ρ Χ ΕΙ Ο μενού:

Νέο μοντέλο
Δημιουργία νέου μοντέλου.
Χαρακτηριστικά μοντέλου
Περιγραφή του μοντέλου και καθορισμός των εθνικών προσαρτημάτων των ευρωκωδίκων
η γενικότερα των προτύπων σχεδιασμού (Αυτές οι παράμετροι εφαρμόζονται στην αρχή
όταν δημιουργείται για πρώτη φορά το μοντέλο.)

Άνοιγμα, Αποθήκευση, Αποθήκευση ως
Οι λειτουργίες αυτές είναι αντίστοιχες με τις ονομασίες των εντολών.
15
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Εισαγωγή
Το μενού της εισαγωγής περιλαμβάνει μία σειρά δυνατοτήτων εισαγωγής αρχείων άλλων
προγραμμάτων, από αρχεία μορφής DXF μέχρι και αρχεία μορφής IFC, ενώ επιπλέον
υπάρχει και η δυνατότητα εισαγωγής σύνθετων μοντέλων από τα προγράμματα Dlubal και
SAP2000 στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται και τα φορτία.

Εξαγωγή
Το επιλεγμένο τμήμα ενός μοντέλου ή ολόκληρη η κατασκευή μπορεί να εξαχθεί στο
πρόγραμμα TEKLA Structures ή μέσω αρχείου IFC σε άλλα προγράμματα. Στην περίπτωση
χρήσης των αποτελεσμάτων οπλισμού των πλακών μπορεί να γίνει επίσης εξαγωγή του
αρχείου με την χρωματική διαβάθμιση των ισοοπλιστικών γραμμών μέσω αρχείου DXF.
Aνανέωση
Στην περίπτωση σύνδεσης με το πρόγραμμα ΤΕKLA (αφού έχει γίνει προηγουμένως
εισαγωγή ή εξαγωγή του αρχείου ΤΕΚLA στο Consteel), το μοντέλο του TEKLA μπορεί να
ανανεώνεται αυτόματα ή να τροποποιείται μετά από κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται
στο μοντέλο του ConSteel.
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Στο μενού Ε Π ΕΞ ΕΡΓ Α Σ Ι Α υπάρχουν εντολές για την αναίρεση, επαναφορά κ.α.:

Μενού Π ΡΟ Β ΟΛ Η :

Μέσω των πρώτων εντολών εμφανίζονται ή αποκρύπτονται επιμέρους παράθυρα του
προγράμματος στα δεξιά της οθόνης. Με την εντολή Μ ΕΓ Ε Θ ΟΣ Α ΝΤ Ι Κ ΕΙ Μ Ε ΝΩ Ν … μπορεί να
αλλάξει το μέγεθος των φορτίων, των αρθρώσεων, του τοπικού συστήματος κ.α.
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Μενού ΕΠΙΛΟΓΕΣ:
Περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις:
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ.

Α Π Ο Θ Η ΚΕ ΥΣ Η ,

ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΓΛΩΣΣΑ, ΣΤΥΛ, και

Αποθήκευση

Στην περίπτωση που η Αυτόματη αποθήκευση είναι επιλεγμένη, το πρόγραμμα
καταχωρεί με βάση το βήμα αποθήκευσης (σε λεπτά της ώρας) το αρχείο στο οποίο
εργάζεστε. Αν είναι επιλεγμένο το Backup το ConSteel δημιουργεί ένα αντίγραφο μετά από
κάθε καταχώρηση που κάνει ο χρήστης. Το αρχείο backup με το μοντέλο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί όπως και ένα κανονικό αρχείο αν αφαιρεθεί η κατάληξη του .bak
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Ανανέωση (ενημέρωση εκδόσεων)
Το ConSteel μέσω αυτής της λειτουργία αναζητά αν είναι διαθέσιμες νέες εκδόσεις σε
κάθε έναρξη του προγράμματος. Μπορεί όμως αυτό να απενεργοποιηθεί. Επίσης ο
έλεγχος για την αναζήτηση μπορεί να γίνει αν κλικάρουμε στο αντίστοιχο εικονίδιο
Αναζήτηση για ενημερώσεις τώρα (

)

Βελτίωση των χαρακτηριστικών του προγράμματος με τη βοήθεια των χρηστών
Με σκοπό την βελτίωση των προϊόντων και την πλήρη κάλυψη των αναγκών των
χρηστών, συλλέγονται πληροφορίες και χρήσιμα στοιχεία από τους ίδιους τους
πελάτες. H εταιρεία KÉSZ Holding cPlc χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες ώστε να
βελτιώσει τα προϊόντα και τα χαρακτηριστικά τους και να δώσει λύσεις σε δυσκολίες
που συναντούν οι χρήστες.
Μέσω αυτής της λειτουργίας συλλέγονται πληροφορίες για: την έκδοση του
λογισμικού, χρησιμοποιούμενες λειτουργίες, χρόνος εκτέλεσης, τοποθεσία
Οι πληροφορίες που αποστέλλονται δεν περιλαμβάνουν κανένα προσωπικό στοιχείο
(όπως το όνομα, η διεύθυνση ή ο τηλεφωνικός αριθμός) και δεν χρησιμοποιούνται σε
καμία περίπτωση για την ταυτοποίηση του χρήστη.
Στην περίπτωση εμπορικής έκδοσης, η συνέχιση της συλλογής αυτών των πληροφορίων
μπορεί να διακοπεί απλά κλικάροντας την αντίστοιχη επιλογή. Αντίστοιχα στις
δοκιμαστικές ή ενημερωτικές εκδόσεις η συλλογή αυτή των πληροφοριών είναι
συνεχής.
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Γλώσσα
Η γλώσσα της επιφάνειας εργασίας και όλων των παραθύρων του προγράμματος μπορεί
να καθοριστεί από το χρήστη. Οι διατιθέμενες γλώσσες είναι : Αγγλική, Γερμανική,
Ισπανική, Ιταλική, Ελληνική, Πορτογαλική, Ρωσική, Κινεζική, Τουρκική, Ουγγρική,
Πολωνική, Σλοβακική, Σλοβενική, Ρουμάνικη, Βουλγαρική, και Σέρβικη.
Για να ενεργοποιηθεί η γλώσσα στο ConSteel χρειάζεται να γίνει επανεκκίνηση του
προγράμματος.

ΣΤΥΛ
Αλλαγή του χρώματος των αντικειμένων.

20
www.ergocad.eu

12.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Διαγνωστικά

Πριν από την ανάλυση το πρόγραμμα ελέγχει αν υπάρχουν πιθανά σφάλματα στο
μοντέλο.
Υπάρχουν δύο διαφορετικά επίπεδα μηνυμάτων ελέγχων από το μοντέλο:
Σφάλμα: αν η απόσταση μεταξύ των άκρων δύο διαφορετικών μελών είναι
μεγαλύτερη από 0 αλλά μικρότερη από την ελάχιστη αποδεκτή τιμή στο πεδίο
«λάθος», το πρόγραμμα παράγει ένα μήνυμα σφάλματος και εμφανίζει με ένα
κόκκινο σημάδι τα σχετικά μέλη στο παράθυρο των διαγνωστικών ενώ παράλληλα δεν
προχωρά στην εκτέλεση της ανάλυσης.
Προειδοποίηση: αν η απόσταση μεταξύ των άκρων δύο διαφορετικών μελών είναι
μεγαλύτερη από την τιμή του λάθους αλλά μικρότερη από την ελάχιστη αποδεκτή
τιμή «προειδοποίηση», το πρόγραμμα παράγει μήνυμα προειδοποίησης και
εμφανίζει με ένα κίτρινο σημάδι τα σχετικά μέλη στο παράθυρο των διαγνωστικών.
Εξαγωγή
Υπάρχουν προγράμματα τρίτων εταιρειών τα οποία χρειάζονται ρυθμίσεις για την
σύνδεση με το ConSteel (π.χ. το IDEA StatiCA) κατά τη διάρκεια της εξαγωγής.
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Στο μενού αυτό χρειάζεται να καθοριστούν όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις.

Μενού ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ:
Tο μενού αυτό παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να τροποποιήσει παραμέτρους από
υφιστάμενα πρότυπα κανονισμών ή να δημιουργήσει νέα μέσα από μία απλή διαδικασία. Τα
πρότυπα χρήστη μπορούν να επιλεγούν και να εφαρμοστούν στο μοντέλο και από το πεδίο
ΑΡΧΕΙΟ >χαρακτηριστικά μοντέλου.
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Η πρώτη σειρά της δεντροειδούς διάταξης των προτύπων εμφανίζει το ενεργό πρότυπο που
έχει επιλεγεί από το χρήστη για το συγκεκριμένο μοντέλο.
Για τη δημιουργία νέου προτύπου από το χρήστη, αρκεί να ακολουθηθεί η παρακάτω σειρά
εντολών:
Επιλέγετε το κουμπί ΝΕ Ο
Επιλέγετε ένα από τα υφιστάμενα πρότυπα που εμφανίζονται στη λίστα

Ορίζετε το όνομα
Και τις παραμέτρους για το νέο πρότυπο
Τα πρότυπα του χρήστη καταχωρούνται στο φάκελο:
\Documents\ConSteel\UserStκαιard.xml

1.2.4 ΠΕΔΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ
Τα πεδία αυτά περιλαμβάνουν τις λειτουργίες της μοντελοποίησης, της ανάλυσης και του
σχεδιασμού, καθοδηγώντας το μηχανικό να ολοκληρώσει μία μελέτη μέσα από λογικά
βήματα σχεδιασμού.
Πλησιάζοντας το δείκτη του ποντικιού σε κάθε εικονίδιο εμφανίζονται σύντομες ονομασίες
με τις λειτουργίες κάθε εντολής.
Π Ε ΔΙ Ο

«ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ»

Περιλαμβάνει όλες τις εντολές σχεδίασης CAD, τις εντολές επεξεργασίας γραμμών καθώς
επίσης και εντολές για την εισαγωγή διαστάσεων και μετρήσεων.
Π Ε ΔΙ Ο

« Μ ΕΛ Η »
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Εδώ περιλαμβάνονται οι εντολές που σχετίζονται με τις διατομές και τα στοιχεία του
μοντέλου όπως υποστυλώματα, δοκοί, πλάκες, τοίχοι, ο οδηγός εισαγωγής γωνιών, τα
διαφράγματα, στηρίξεις και συνδέσεις. Στο ίδιο πεδίο περιλαμβάνεται και η εντολή για την
αυτόματη μετατροπή μελών σε στοιχεία πλακών.
Π Ε ΔΙ Ο Φ ΟΡΤ Ι Ω Ν

Όλοι οι τύποι που σχετίζονται με τα φορτία περιλαμβάνονται στο πεδίο των ΦΟΡΤΙΩΝ
όπως οι φορτίσεις, οι ομάδες φορτίων, οι συνδυασμοί φορτίων και η εισαγωγή φορτίων στην
κατασκευή. Η εντολή για τη γεννήτρια των μετεωρολογικών φορτίων, τα φορτία από γερανό
και συρμό και τα φορτία από πυρκαγιά (με προστασία ή χωρίς) μπορούν επίσης να εισαχθούν
στην κατασκευή από αυτό το πεδίο.
Π Ε ΔΙ Ο ΜΑΖΕΣ
Στο πεδίο αυτό μπορούν να καθοριστούν οι περιπτώσεις μαζών, οι ομάδες μαζών, οι
σημειακές μάζες, τα φάσματα απόκρισης και οι σεσμικές δράσεις.

Π Ε ΔΙ Ο Π ΕΠ Ε ΡΑ Σ Μ ΕΝ Ω Ν Σ Τ ΟΙ Χ ΕΙ ΩΝ

Περιλαμβάνει λειτουργίες που αφορούν τη γεννήτρια των πεπερασμένων στοιχείων και την
τροποποίηση αυτών, ενώ παράλληλα υπάρχει στο πεδίο αυτό και ο εντοπισμός και έλεγχος
πιθανών λαθών στο μοντέλο.
Π Ε ΔΙ Ο Α ΝΑ Λ ΥΣ Η Σ
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Εδώ μπορούν να καθοριστούν οι τύποι της ανάλυσης, να εκτελεστούν και να παραχθούν τα
αποτελέσματα με ετικέτες σε διάφορες μορφές.
Π Ε ΔΙ Ο Κ Α ΘΟΛ Ι Κ ΟΙ ΕΛ Ε Γ ΧΟ Ι

Το πεδίο Κ Α ΘΟΛ Ι Κ Ο Ι ΕΛ ΕΓ Χ Ο Ι περιλαμβάνει τις επιλογές παραμέτρων και τα αποτελέσματα
των ελέγχων των διατομών του μοντέλου καθώς επίσης και τους βασικούς ελέγχους των
μελών σε λυγισμό.
Π Ε ΔΙ Ο ΕΛ ΕΓ Χ ΟΙ Μ ΕΛ Ω Ν

Οι σχετικές εντολές με τον αναλυτικό έλεγχο των μελών σε λυγισμό (λυγισμός,
στρεπτοκαμπτικός λυγισμός και ευστάθεια σε αλληλεπίδραση) και με τον σχεδιασμό
σύνθετων διατομών δοκών βρίσκονται στο πεδίο ΕΛ ΕΓ Χ ΟΙ Μ ΕΛ Ω Ν .

Π Ε ΔΙ Ο ΕΛ ΕΓ Χ ΟΙ Λ ΕΙ Τ Ο Υ ΡΓ Ι Κ ΟΤ Η Τ Α Σ

Στο πεδίο ΕΛ ΕΓ Χ ΟΙ Λ Ε Ι Τ ΟΥ ΡΓ Ι Κ ΟΤ Η Τ Α Σ περιλαμβάνονται οι εντολές για τους ελέγχους
λειτουργικότητας (καθολικών οριζόντιων ή κατακόρυφων και σχετικών μετακινήσεων).

Π Ε ΔΙ Ο

L A Y ER S

Μέσω αυτού του πεδίου γίνεται ο καθορισμός των ιδιοτήτων κάθε layer.
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Π Ε ΔΙ Ο Τ ΕΥ Χ ΟΣ

Με τις λειτουργίες που περιλαμβάνονται στο πεδίο ΤΕΥΧΟΣ μπορεί να γίνει εύκολα η
παραγωγή του αναλυτικού τεύχους υπολογισμών ενώ περιλαμβάνονται και διάφορες
πληροφορίες για το ίδιο το μοντέλο όπως το συνολικό βάρος της κατασκευής, οι επιφάνειες
βαφής κ.α.

1.2.5 ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΜΠΑΡΑ/ΣΤΗΛΗ
Η πλευρική στήλη που βρίσκεται στα αριστερά της επιφάνειας εργασίας περιλαμβάνει τις
πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εντολές για την μοντελοποίηση.
Αποθήκευση μοντέλου
Αναίρεση/Επαναφορά
Ρυθμίσεις για το σύστημα συντεταγμένων και τις έλξεις του κανάβου
Απόψεις του μοντέλου: Κάτοψη, Πρόσοψη, Πλάγια, Ισομετρική, // στον κάναβο
Προβολή γραμμικού μοντέλου
Προβολή φυσικού μοντέλου με εμφάνιση των γραμμών των επιφανειών
Προβολή μοντέλου ως στερεό με κρυφές γραμμές
Προβολή μοντέλου ως στερεό
Μετακίνηση σημείου και πλευράς
Μετακίνηση/αντιγραφή των επιλεγμένων στοιχείων
Δημιουργία αντιγράφου με καθρέπτισμα του επιλεγμένου στοιχείου
Περιστροφή των επιλεγμένων στοιχείων
Δημιουργία τομής (λειτουργεί μόνο σε μοντέλα επιφανειακών)
Επιλογή όλων των στοιχείων
Αποεπιλογή όλων των στοιχείων
Αντιστροφή επιλογής
Επιλογή με φίλτρα και βάσει των ιδιοτήτων
Προσαρμογή άποψης ώστε να περιέχει όλα τα στοιχεία (Ctrl+0)
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1.2.6 CSPI ΠΕΔΙΟ
Στην αριστερή κάτω πλευρά της οθόνης, περιλαμβάνεται το περιβάλλον προγραμματισμού
csPI το οποίο αποτελεί μία εφαρμογή που δημιουργήθηκε ειδικά για το ConSteel, μέσω της
οποίας μπορούν να δημιουργηθούν παραμετρικά μοντέλα. Όλα τα αντικείμενα που μπορούν
να δημιουργηθούν στο γραφικό περιβάλλον του ConSteel μπορούν επίσης να
κατασκευαστούν και στο csPI (γραμμές κώδικα), ενώ ταυτόχρονα όλες οι παράμετροι των
αντικειμένων αυτών είναι διαθέσιμες και μπορούν να καθοριστούν στο csPI. Για
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Κ ΕΦ Α Λ Α Ι Ο 15 C S PI-C O N S T E EL P R O G R A M M I N
I NT ER FA C E !

1.2.7 ΜΠΑΡΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Tο πρώτο πεδίο αποτελεί μία μπάρα διεργασιών που δείχνει την πρόοδο κάθε ενέργειας.
Τα επόμενα 3 εικονίδια σε αυτή τη μπάρα (
) καθορίζουν το σύστημα
συντεταγμένων που σχετίζεται με τις εντολές σχεδίασης και προσομοίωσης, καθώς
πληκτρολογούνται χειροκίνητα από το χρήστη οι τιμές για κάθε άξονα (“X, Y, Z, L” για τον
άξονα συντεταγμένων ή ως μήκος προς μία διεύθυνση ή “a, b, L” για πολικές συντεταγμένες).
Ο χρήστης μπορεί να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα εισάγονται οι τιμές επιλέγοντας
ένα από τα παρακάτω εικονίδια/συστήματα:
Καθολικό

Χρήστη

Απόλυτο

Σχετικό

Καρτεσιανό

Πολικό

Ακόμα και όταν εκτελούνται εργασίες στο καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων, αν ο χρήστης
κλικάρει ένα πρώτο σημείο σε μία δοκό, και κατόπιν πλησιάσει ένα δεύτερο σημείο με το
ποντίκι στο χωρικό μοντέλο, μπορεί να επιλέξει μέσω του πληκτρολογίου το χαρακτήρα “L”
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(lowercase), και να εισάγει το μήκος της δοκού χειροκίνητα στο πεδίο του μήκους L που
βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Πατώντας στη συνέχεια το πλήκτρο Enter από το
πληκτρολόγιο η δοκός εισάγεται στο μοντέλο στη διεύθυνση που έχει επιλεγεί και με το
συγκεκριμένο μήκος L.
Μετακινώντας την μπάρα με το διπλανό σχήμα (
) ή κάνοντας δεξί κλικ επάνω,
μπορεί να γίνει αλλαγή στα μεγέθη με τα οποία παρουσιάζονται διάφορα στοιχεία. Τα
τέσσερα επόμενα εικονίδια (
) επιτρέπουν μία έξυπνη διαχείριση της εμφάνισης
όλων των βασικών στοιχείων. Επιλέγοντας καθένα από αυτά τα εικονίδια με το ποντίκι, μία
ομάδα από γραφικά σύμβολα εμφανίζονται σε μορφή πίνακα.
Κλικάροντας στο πρώτο από τα παραπάνω εικονίδια (εμφάνιση γραφικών συμβόλων) και στη
συνέχεια επιλέγοντας το εικονίδιο

/

μπορεί να καθοριστεί αν οι τροποποιήσεις που

θα γίνουν μέσα από τον εν λόγω πίνακα θα αφορούν στο καθολικό σύστημα
(κατάλληλο για όλα τα πεδία), ή αν είναι κατάλληλες μόνο για το τοπικό. (

(

)

).

Καθορίζοντας αυτή την επιλογή σε έναν από αυτούς τους 4 πίνακες, θα αλλάξουν ταυτόχρονα
και οι λειτουργίες στους άλλους τρεις πίνακες αντίστοιχα.
Αλλάζοντας επίσης αυτό το εικονίδιο θα αλλάξουν παράλληλα και τα χαρακτηριστικά
εμφάνισης ανάμεσα στο καθολικό και στο τρέχων πεδίο παραμέτρων εμφάνισης.

Παράμετροι εμφάνισης των γραφικών συμβόλων (

)

Εμφάνιση/απόκρυψη των γραμμών, στοιχείων από γραμμές, κύκλων και τόξων που
έχουν δημιουργηθεί από το πεδίο Γ ΕΩΜ ΕΤ ΡΙ Α
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Εμφάνιση/απόκρυψη των ραβδωτών στοιχείων που έχουν δημιουργηθεί με την
εντολή της δοκού ή του υποστυλώματος από το πεδίο Μ ΕΛ Η . Κλικάροντας στην
επιλογή μη εμφάνισης αυτών των στοιχείων, τα στοιχεία εξαφανίζονται αλλά
παρόλα αυτά οι κεντροβαρικοί άξονες (γραμμές) αυτών παραμένουν ορατοί
(ακολουθώντας την κατάσταση που ορίζεται στην προηγούμενη εντολή (

)

Εμφάνιση/απόκρυψη των αρθρώσεων (ελευθερίες στα άκρα)
Εμφάνιση/απόκρυψη των επιφανειών/σχημάτων δύο διαστάσεων: επιλέγοντας τη
μη-εμφάνιση αυτών των δισδιάστατων σχημάτων, οι εξωτερικές γραμμές που
περικλείουν τα σχήματα παραμένουν ορατές, σύμφωνα και με την επιλογή της
εντολής που περιγράφεται με το αντίστοιχο εικονίδιο (

)

Εμφάνιση/απόκρυψη των 3D αντικειμένων (κελύφη, πλάκες, τοίχοι); επιλέγοντας τη
μη-εμφάνιση αυτών των 3D αντικειμένων, οι εξωτερικές γραμμές και τα 2D σχήματα
που τις συνθέτουν παραμένουν ορατά, σύμφωνα και με την επιλογή των εντολών που
περιγράφονται από το εικονίδιο των γραμμών (

) και των 2d σχημάτων (

)

Εμφάνιση/απόκρυψη των στηρίξεων
Εμφάνιση/απόκρυψη των συνδετικών στοιχείων
Εμφάνιση/απόκρυψη των συμβόλων των συνδέσεων
Εμφάνιση/απόκρυψη των αρχικών ατελειών των μελών
Εμφάνιση/απόκρυψη των σημειακών, γραμμικών και των επιφανειακών φορτίων
Εμφάνιση/απόκρυψη των επιφανειών διανομής των φορτίων: επιλέγοντας
επιλέγοντας τη μη-εμφάνιση αυτών των επιφανειών, οι εξωτερικές γραμμές τους
παραμένουν ορατές, σύμφωνα και με την επιλογή της εντολής που περιγράφεται
από το εικονίδιο των γραμμών (

)

Εμφάνιση/απόκρυψη των κατανεμημένων φορτίων επιφάνειας
Εμφάνιση/απόκρυψη των μαζών
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Επιλογές εμφάνισης του κανάβου και του τοπικού συστήματος συντεταγμένων (

)

Εμφάνιση/απόκρυψη του κανάβου
Εμφάνιση/απόκρυψη του τοπικού συστήματος συντεταγμένων των στοιχείων του
μοντέλου (δοκοί και υποστυλώματα)
Εμφάνιση/απόκρυψη του τοπικού συστήματος των στοιχείων τριών διαστάσεων
(κελύφη, πλάκες, τοίχοι)
Εμφάνιση/απόκρυψη του τοπικού συστήματος των στηρίξεων
Εμφάνιση/απόκρυψη του τοπικού συστήματος των συνδετικών στοιχείων
Εμφάνιση/απόκρυψη του τοπικού συστήματος των επιφανειών διανομής των
φορτίων
Όταν έχει επιλεγεί η μη-εμφάνιση των αντικειμένων, οι άξονες αυτών των αντικειμένων
θα είναι μη ορατοί επίσης!

Επιλογές εμφάνισης των ονομάτων των αντικειμένων (

)

Εμφάνιση/απόκρυψη των αριθμών των αριθμών των επιφανειακών στοιχείων
(ορατό μόνο στα πεδία Π Ε Π Ε ΡΑ Σ Μ Ε ΝΑ Σ Τ ΟΙ ΧΕ Ι Α και Α ΝΑ Λ ΥΣ Η )
Εμφάνιση/απόκρυψη των ονομάτων των ραβδωτών στοιχείων
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Εμφάνιση/απόκρυψη των ονομάτων 3D αντικειμένων (κελύφη, πλάκες, τοίχοι)
Εμφάνιση/απόκρυψη των ονομάτων των στηρίξεων
Εμφάνιση/απόκρυψη των ονομάτων των αρθρώσεων (ελευθερίες άκρων)
Εμφάνιση/απόκρυψη των ονομάτων των συνδετικών στοιχείων
Εμφάνιση/απόκρυψη των ονομάτων των συμβόλων των τοποθετημένων συνδέσεων
Εμφάνιση/απόκρυψη των ονομάτων των επιφανειών διανομής των φορτίων
Εμφάνιση/απόκρυψη των ονομάτων των διατμητικών πάνελς
Εμφάνιση/απόκρυψη των ονομάτων των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος

Όταν έχει επιλεγεί η μη-εμφάνιση των αντικειμένων, τα ονόματα αυτών θα είναι επίσης
μη ορατά!

Επιλογές εμφάνισης των ετικετών (

)

Εμφάνιση της ποιότητας των υλικών
Εμφάνιση των τύπων των διατομώνShow shapenames
Εμφάνιση του πάχους των πλακών σε mm
Εμφάνιση της τιμής των φορτίων
Εμφάνιση των αρχικών ατελειών των μελών
Εμφάνιση των μονάδων
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Εμφάνιση των ετικετών του τοπικού συστήματος αξόνων
Εμφάνιση των ετικετών των ζωνών γωνιών πλαισίων
Εμφάνιση των ετικετών των μαζών

Καθορισμός ενεργών σημείων (έλξεων) (

)

Τα Ενεργά σημεία προσφέρουν μία μεγάλη ποικιλία στις λειτουργίες των σημείων έλξεων:

Έλξη των σημείων άκρων των σχεδιαστικών στοιχείων (γραμμές, τόξα) και των
στατικών στοιχείων (δοκοί, υποστυλώματα)
Εμφάνιση της λειτουργίας των σημείων κατάτμησης ON / OFF
ON:
Όταν η λειτουργία των έλξεων των σημείων κατάτμησης είναι ON, ένα νέο
πεδίο εμφανίζεται στην μπάρα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
Υπάρχουν 3 επιλογές για το καθορισμό αυτών των σημείων. Ο χρήστης μπορεί
να ενεργοποιήσει αυτά τα σημεία επιλέγοντας τα από το εικονίδιο που
βρίσκεται πριν από το πεδίο πληκτρολόγησης για τα νούμερα:
, κλικάροντας στο εικονίδιο
, εμφανίζεται το
σύμβολο του ποσοστού. Το ποσοστό αυτό αποτελεί τμήμα στην
ουσία του μήκους ενός μέλους και υπολογίζεται αυτόματα (καθώς
πλησιάζουμε αυτό το μέλος) από το άκρο του μέλους που
δείχνουμε. Συνήθως περισσεύει και ένα τμήμα στο τέλος του
μέλους που δείξαμε.
, κλικάροντας στο εικονίδιο
, μπορεί να καθοριστεί
μία συγκεκριμένη απόσταση. Με βάση αυτό το μήκος θα
εμφανιστεί για παράδειγμα ένα σημείο έλξης σε απόσταση =d από
το άκρο του μέλους που θα δείξουμε. Συνήθως περισσεύει και ένα
τμήμα στο τέλος του μέλους που δείξαμε.
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, κλικάροντας στο εικονίδιο
, μπορεί να καθοριστεί
ένας συγκεκριμένος αριθμός κατατμήσεων σε ένα μέλος ώστε να
εμφανιστούν στα αντίστοιχα σημεία κατάτμησης τα σημεία έλξης.
Με τον τρόπο αυτό δεν περισσεύουν τμήματα μήκους στα άκρα
των μελών.
OFF: Το πεδίο των κατατμήσεων δε θα εμφανίζεται πλέον στην μπάρα που
βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
Έλξεις στο σημείο τομής των σχεδιαστικών στοιχείων (γραμμές, κύκλοι, τόξα) και των
στατικών στοιχείων (δοκών, υποστυλωμάτων)
Έλξεις σε σημεία που βρίσκονται παράλληλα σε ένα γραμμικό στοιχείο
Έλξεις στο πλησιέστερο σημείο ενός αντικειμένου.
Έλξεις σε σημείο το οποίο βρίσκεται στην προέκταση ενός γραμμικού στοιχείου. Το
σύστημα εμφανίζει με την ενεργοποίηση αυτής της εντολής ένα σημείο έλξης σε
συγκεκριμένη απόσταση από το άκρο ενός γραμμικού στοιχείου σε [mm].
Εμφάνιση/Απόκρυψη ON/OFF των σημείων έλξης του κανάβου.
Σημείο έλξης που δημιουργείται σε εφαπτομένη ενός τόξου ή κύκλου από ένα σημείο.
Σημείο έλξης που δημιουργείται σε σημείο το οποίο βρίσκεται κάθετα σε ένα αντικείμενο
(γραμμή ή τόξο/κύκλο)
Σημείο έλξης που δημιουργείται σε κέντρο τόξου/κύκλου.

Για τη δημιουργία έλξεων στο κέντρο γραμμικών στοιχείων, χρειάζεται να καθορίζονται
κατάλληλες παράμετροι των έλξεων σημείων κατάτμησης, όπως εμφανίζεται παρακάτω!
Το τελευταίο πεδίο στη μπάρα εντολών αφορά το βήμα απόστασης. Εδώ ο αριθμός που
εισάγεται είναι σε mm και αποτελεί το βήμα της απόστασης το οποίο ακολουθεί το
πρόγραμμα και εμφανίζεται στην οθόνη όταν ενεργοποιούμε (ΟΝ) την εντολή σημείου έλξης
το οποίο βρίσκεται στην προέκταση ενός γραμμικού στοιχείου.
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1.2.8 ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΔΕΝΤΡΟΥ, ΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Η εμφάνιση/απόκρυψη των παραθύρων στην κύρια
οθόνη μπορεί να διαχειριστεί (ON/OFF) από το μενού
Π Ρ ΟΒ ΟΛ Η .

Παράθυρο διαχείρισης αντικειμένων σε δεντροειδή μορφή
Αυτό το παράθυρο αντικειμένων περιλαμβάνει δύο πεδία:
Πεδίο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΟΝΤΈΛΟΥ

Εξ αρχής στο πεδίο Π Ε ΡΙ ΕΧ ΟΜ Ε ΝΑ Τ ΟΥ Μ ΟΝ Τ ΕΛ ΟΥ
περιλαμβάνονται όλοι οι προκαθορισμένα βασικοί
τύποι στοιχείων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να
κατασκευαστεί ένα μοντέλο στο Consteel.
Καθώς γίνεται η προσομοίωση του μοντέλου, κάθε νέο
στοιχείο (υλικά, διατομές, φορτία, μέλη, στηρίξεις κλπ)
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προστίθεται στη λίστα αυτή των περιεχομένων του μοντέλου και μάλιστα σε
συγκεκριμένη ομάδα.
Επιλέγοντας κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία, αυτά εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα στο
μοντέλο στο γραφικό περιβάλλον. Η πολλαπλή επιλογή είναι επίσης δυνατή στο πεδίο
αυτό.

Πεδίο Δ Ι Α Χ ΕΙ ΡΙ Σ Η Σ

ΟΜ Α ΔΩ Ν

Η περιγραφή της λειτουργίας αυτού του πεδίου βρίσκεται παρακάτω στα κεφάλαια
για την Δ Ι Α Χ ΕΙ Ρ Ι Σ Η ΟΜ Α ΔΩ Ν δηλαδή στο κεφάλαιο 3.2 Π Ρ Ο Β ΟΛ ΕΣ Μ Ο Ν Τ ΕΛ ΟΥ , και
στο 3.4 Δ Ι Α Χ ΕΙ ΡΙ Σ Η Ο Μ Α Δ ΩΝ !
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Πεδίο διαγνωστικών ελέγχων
Στην περίπτωση ύπαρξης γεωμετρικών σφαλμάτων ή σφαλμάτων προσομοίωσης (όπως η
επικάλυψη δύο ή περισσότερων στοιχείων, απουσία στηρίξεων, κλπ..), το παράθυρο των
διαγνωστικών μηνυμάτων ανοίγει αυτόματα, εμφανίζοντας σε μία λίστα το όνομα των
στοιχείων στα οποία οφείλονται τα σφάλματα.

Ο πρώτος τύπος των διαγνωστικών ελέγχων/αποτελεσμάτων αντιστοιχεί στα μηνύματα
σφαλμάτων και εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.
Ο δεύτερος τύπος των διαγνωστικών ελέγχων/αποτελεσμάτων αφορά τα πιθανά σφάλματα
(ή προειδοποιητικά μηνύματα) και εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα.
Κλικάροντας σε οποιοδήποτε από τα ονόματα των αντικειμένων στη λίστα και στη συνέχεια
πατώντας στην εντολή ΕΠ Ι Λ ΟΓ Η , το επιλεγμένο αντικείμενο εμφανίζεται με χρώμα (κίτρινο)
στο γραφικό μοντέλο. Μπορούν να επιλεγούν περισσότερα αντικείμενα την ίδια φορά
κλικάροντας τα αντίστοιχα ονόματά τους καθώς επιλέγετε τα πλήκτρα S H I FT ή C T R L από το
πληκτρολόγιο.
Το επιλεγμένο αντικείμενο μπορεί να διαγραφεί επιλέγοντας την εντολή ΔΙ Α Γ ΡΑ Φ Η στο κάτω
μέρος του παραθύρου των διαγνωστικών μηνυμάτων ή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο
D EL ET E από το πληκτρολόγιο.
Παράθυρο ιδιοτήτων αντικειμένων
Επιλέγοντας ένα αντικείμενο στο μοντέλο όλες οι ιδιότητες που σχετίζονται με αυτό
εμφανίζονται στο παράθυρο (#1). Οι τιμές των αντίστοιχων παραμέτρων εμφανίζονται
συγκεντρωτικά ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούν να τροποποιηθούν επίσης στο
ίδιο πεδίο.
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Όλα τα επιλεγμένα στοιχεία (και υπο-στοιχεία) εμφανίζονται στο πίνακα. Στο αναδυόμενο
παράθυρο εμφανίζονται όλες οι παράμετροι και μπορεί να γίνει επίσης και η επεξεργασία
αυτών. Στην περίπτωση επιλογής πολλών στοιχείων, εμφανίζονται μόνο οι όμοιες/ίδιες
παράμετροι των στοιχείων, ενώ επίσης μπορούν και όσες είναι διαφορετικές να αλλάξουν σε
όμοιες.
Με το πλήκτρο της αποεπιλογής (
προηγουμένως έχουν επιλεγεί.

) μπορούν να φύγουν από τη λίστα στοιχεία τα οποία
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1.3 ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
Διάφορα παράθυρα διαλόγων – ειδικότερα τα πιο σημαντικά στο πεδίο Μ ΕΛ Η και ΦΟΡΤΙΑ
– έχουν την ίδια λογική στις λειτουργίες, ώστε να γίνονται απλές και κατανοητές οι εντολές.
Τα πιο συνηθισμένα τμήματα αυτών των παραθύρων περιγράφονται παρακάτω:

1

2

3

4

5

6

#1
σημείο σε άλλο)

η μέθοδος της εισαγωγής (απόδοση σε στοιχείο ή σχεδίαση από ένα

#2
εξαγωγή δεδομένων από ένα προηγουμένως τοποθετημένο στοιχείο. Όλες οι
παράμετροι αντιγράφονται από το επιλεγμένο στοιχείο

#3

-

#4

-

το σύστημα συντεταγμένων το οποίο λαμβάνεται υπόψη
πρόσθετες σχεδιαστικές λειτουργίες αν η τοποθέτηση έχει επιλεγεί

μέσω σχεδίασης (

)
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Οι κύριες παράμετροι ενός στοιχείου (#5) τοποθετούνται στο μεσαίο τμήμα του παραθύρου
διαλόγου.

Το πεδίο πληροφοριών (#6) δίνει πάντα πληροφορίες σχετικά με το επόμενο απαραίτητο
βήμα της διαδικασίας τοποθέτησης.

Κάθε εικονίδιο σε αυτά τα παράθυρα διαλόγων έχει ένα αναδυόμενο μήνυμα με το όνομα
κάθε εντολής. Το κείμενο εμφανίζεται όταν το πλησιάσουμε το ποντίκι.

1.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ
Βασικά υπάρχουν δύο τύποι πινάκων στο ConSteel: οι πίνακες εισαγωγής και εξαγωγής. Οι
πίνακες γενικά περιλαμβάνουν ένα μεγάλο πλήθος πληροφοριών και για το λόγο αυτό
περιλαμβάνουν ειδικά χαρακτηριστικά ώστε να γίνεται αυτή η διαχείριση πολύ πιο εύκολη.
Οι Πίνακες εισαγωγής χρησιμοποιούνται στα παράθυρα διαλόγων Σ ΥΝ ΔΥΑ Σ Μ ΟΙ
Φ ΟΡ Τ Ι Σ Ε ΩΝ και ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Κλικάροντας στο κελί που βρίσκεται στην κορυφή (τίτλος) τότε επιλέγεται ολόκληρη
η στήλη
Αν υπάρχει η δυνατότητα «τσεκαρίσματος» στο πίνακα μπορεί να γίνει πολλαπλή
επιλογή και τσεκάρισμα όλων των κελιών με το πάτημα του δεξιού κλικ του ποντικιού
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Αν υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής στα κελιά του πίνακα, μπορεί να γίνει πολλαπλή
εισαγωγή στα επιλεγμένα κελιά με το πάτημα του δεξιού κλικ και καθορίζοντας την
κοινή τιμή
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Στην περίπτωση των επεξεργάσιμων πινάκων, τα περιεχόμενα των κελιών μπορούν
να αντιγραφούν επιλέγοντας τα πλήκτρα C T R L +C και κάνοντας επικόλληση με τα
πλήκτρα C T R L +V στο πίνακα ή μέσω πίνακα το MS Excel ή άλλης αντίστοιχης
εφαρμογής
Οι πίνακες εξαγωγής (χρησιμοποιούνται συνήθως στα πεδία της ΑΝΑΛΥΣΗΣ και
Κ Α Θ ΟΛ Ι Κ ΩΝ ΕΛ ΕΓ Χ Ω Ν καθώς και στα παράθυρα διαλόγου Κ ΡΙ Σ Ι Μ ΕΣ Τ Ι Μ ΕΣ και Φ ΥΛ Λ Ο
Δ ΕΔ ΟΜ Ε ΝΩ Ν Τ ΟΥ Μ Ο Ν Τ ΕΛ ΟΥ ) έχουν τα ακόλουθα κοινά χαρακτηριστικά:
Οι γραμμές του πίνακα μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με την τιμή μία
συγκεκριμένης στήλης (αύξουσα σειρά, φθίνουσα ή αλφαβητικά) κλικάροντας το κελί
που βρίσκεται στην επικεφαλίδα/κορυφή
Ο ενεργός πίνακας μπορεί να αποθηκευτεί ως αρχείο Excel
Ο ενεργός πίνακας μπορεί να αποθηκευτεί με ένα δικό μας όνομα σαν αρχείο ώστε
να επισυναφθεί στο τελικό τεύχος υπολογισμών του μοντέλου (βλ. κεφάλαιο 13)
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1.5 Σ ΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
Οι συντομεύσεις πλήκτρων μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην επιτάχυνση της
εργασίας σε ένα μοντέλο. Το ConSteel περιλαμβάνει τα παρακάτω πλήκτρα συντομεύσεων:
CTRL+N: νέο μοντέλο
CTRL+O: άνοιγμα μοντέλου
CTRL+S: αποθήκευση μοντέλου
CTRL+Z: αναίρεση τελευταίας εντολής
CTRL+Y: επαναφορά
CTRL+A: επιλογή όλων
CTRL+I: αντιστροφή επιλογής
CTRL+1: επιλογή της XY άποψης
CTRL+2: επιλογή της XZ άποψης
CTRL+3: επιλογή της YZ άποψης
CTRL+4: επιλογή της XYZ άποψης
CTRL+5: επιλογή της άποψης που είναι κάθετη στο κάναβο
CTRL+C: αντιγραφή των περιεχομένων των επιλεγμένων κελιών από τους
επεξεργάσιμους πίνακες
CTRL+V: επικόλληση των αντιγραμμένων περιεχομένων των κελιών
ESC: αποεπιλογή όλων ή τερματισμός (ακύρωση) της τελευταίας εντολής
Delete: διαγραφή επιλεγμένων στοιχείων
F1: άνοιγμα αρχείου βοήθειας
F3: εκτελεί την ανάλυση με τις τρέχουσες ρυθμίσεις
X: χειροκίνητος καθορισμός της τιμής της X συντεταγμένης
Υ: χειροκίνητος καθορισμός της τιμής της Y συντεταγμένης
Z: χειροκίνητος καθορισμός της τιμής της Z συντεταγμένης
a: χειροκίνητος καθορισμός της τιμής της άλφα πολικής συντεταγμένης
42
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b: χειροκίνητος καθορισμός της τιμής της βήτα πολικής συντεταγμένης
L: χειροκίνητος καθορισμός του μήκους από το προηγούμενο σημείο προς μία
καθορισμένη κατεύθυνση
R: αλλαγή μεταξύ καθολικού και του τελευταίου (χρήστη) συστήματος συντεταγμένων
Μεσαίο πλήκτρο του ποντικιού: μετακίνηση μοντέλου
ALT+left πλήκτρο του ποντικιού: περιστροφή μοντέλου
ALT+right κλικ του ποντικιού: μεγέθυνση του μοντέλου
↑: μεταφορά μοντέλου προς το επάνω
↓: μεταφορά μοντέλου προς το κάτω
→: μεταφορά μοντέλου προς τα δεξιά
←: μεταφορά μοντέλου προς τα αριστερά
Μεσαίο πλήκτρο ποντικιού: Κλίμακα μοντέλου
+: μεγέθυνση μοντέλου
-: σμίκρυνση μοντέλου
SHIFT+αριστερό κλικ στο ποντίκι: αποεπιλογή
SHIFT+ALT+αριστερό κλικ στο ποντίκι: κλίμακα παραθύρου
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2 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
2.1 B ΑΣΙΚΑ
Ο χειρισμός των αρχείων του ConSteel ακολουθεί τον ίδιο, συνηθισμένο και απλό τρόπο των
προτύπων των MS Windows. Τα αποθηκευμένα αρχεία περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες
σχετικά με το μοντέλο, ενώ μπορούν επίσης να καταχωρηθούν σε άλλο φάκελο και να
ανοιχτούν εκ νέου. Εξ αρχής τα αρχεία με κατάληξη .csm συνεργάζονται με το ConSteel και
αυτά τα αρχεία μπορούν να ανοιχτούν με διπλό κλικ.

2.2 ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
Οι διάφοροι τύποι αρχείων που αναφέρονται παρακάτω συνεργάζονται με το ConSteel:
.csm: το αρχείο ConSteelModel, είναι το φυσικό/πρωτότυπο αρχείο του Consteel. Μπορεί να
ανοιχτεί με τα αποτελέσματα ή χωρίς αυτά. Το αρχείο των αποτελεσμάτων αποθηκεύεται σε
ξεχωριστό αρχείο με κατάληξη .csr (ConSteelResult), αλλά αυτό το αρχείο δεν μπορεί να
καταχωρηθεί μεμονωμένα για άνοιγμα ή καταχώρηση.
.csm~: το ConSteelModel αρχείο δημιουργείται από τη λειτουργία της αυτόματης
καταχώρησης. Οι ρυθμίσεις της αυτόματης αποθήκευσης μπορούν να καθοριστούν από το
μενού ΕΠ Ι Λ ΟΓ ΕΣ .
.csm.bak: το ConSteelModel backup αρχείο. Οι ρυθμίσεις της αυτόματης αποθήκευσης
μπορούν να καθοριστούν στο μενού ΕΠ Ι Λ ΟΓ ΕΣ . Το αρχείο Backup δημιουργείται σε κάθε
χειροκίνητη καταχώρηση και αποθηκεύεται πάνω στο τελευταίο μοντέλο. Εάν χρειαστεί
μπορεί να γίνει διαγραφή της κατάληξης του αρχείου .bak και να χρησιμοποιηθεί το αρχείο
backup του μοντέλου ως κανονικό αρχείο.
.anf: StruCad τύπος αρχείου text. Μόνο για άνοιγμα.
.csf: παλαιότερης έκδοσης/μορφής βασικό αρχείο ConSteel (ConSteel 2.x, 3.x). Μόνο για
άνοιγμα.
.asc: Tekla Structures ASCII αρχείο. Μόνο για άνοιγμα.
.dxf: AutoCad text τύπος αρχείου. Για άνοιγμα και καταχώρηση.
.sc1: BoCad text τύπος αρχείου. Για άνοιγμα και καταχώρηση (χρειάζεται ειδικό module για
το Bocad!)
.snf: StruCad text τύπος αρχείου. Για άνοιγμα και καταχώρηση.
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2.3 Ε ΞΑΓΩΓΗ /Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΟ TEKLA & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
H εύκολη και ταχεία εξαγωγή ολόκληρου του στατικού μοντέλου σε ένα σχεδιαστικό
πρόγραμμα στο οποίο θα παραχθούν όλες τις λεπτομέρειες μιας μεταλλικής κατασκευής
βελτιώνει σημαντικά την εργασία και εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο στο μελετητή. Στο Consteel
περιλαμβάνεται ένα πολύ υψηλού επιπέδου περιβάλλον επικοινωνίας μεταξύ του
προγράμματος και του Tekla Structures 64-bit όπου με ειδικές εντολές γίνεται πλήρης
εξαγωγή ενός μοντέλου στο Tekla, μαζί μάλιστα με τις υπολογισμένες συνδέσεις (όχι μόνο οι
δοκοί και τα γραμμικά μέλη). Με τον τρόπο αυτό, αν μία σύνδεση έχει τοποθετηθεί στο
στατικό μοντέλο, η διαδικασία εξαγωγής αναγνωρίζει αυτή τη σύνδεση και το μοντέλο
εμφανίζεται στο χώρο μαζί με συνδέσεις με πλήρεις λεπτομέρειες στο Tekla.

Το ConSteel χρησιμοποιεί το Tekla Open API (Application Programming Interface), το οποίο
είναι γνωστό ως το .NET API. Η εφαρμογή αυτή παρέχει ένα περιβάλλον εργασίας το οποίο
χρησιμοποιείται από τρίτες εφαρμογές με σκοπό την άμεσα επικοινωνία με το Tekla
Structures. Για το λόγο αυτό και για την εξαγωγή αρχείων από το ConSteel στο Tekla
Structures χρειάζεται να είναι εγκαταστημένα και τα δύο πρόγράμματα.

2.3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕKLA STRUCTURES
Kατά την διάρκεια της διαδικασίας, έχουμε την δυνατότητα να εισάγουμε μέλη στο ConSteel
που έχουν προηγουμένως καθοριστεί στο Tekla Structures. Από το στατικό μοντέλο του Tekla
Structures μπορούν να εισαχθούν ραβδωτά μέλη (δοκοί, υποστυλώματα, τοξωτά μέλη κ.α.).
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Η λειτουργία της εισαγωγής είναι συμβατή με τις ακόλουθες εκδόσεις του Tekla Structures:
19.0, 19.1 64 bit
20.0, 20.1 64 bit
21.0, 21.1 64 bit
2016, 2016i 64 bit
2017, 2017i
Για την διαδικασία της εισαγωγής από το Τekla Structures, είναι απαραίτητο να εκτελούνται
παράλληλα το Tekla και το ConSteel. Στο Tekla Structures, πρέπει να είναι ανοικτο το αρχείο
από το μοντέλο του οποίου θέλουμε να εξάγουμε μέλη, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουμε
ανοίξει και ένα κενό αρχείο στο ConSteel. Για την σωστή εισαγωγή του μοντέλου, συνιστάται
να γίνεται χρήση των προκαθορισμένων ρυθμίσεων (Default environment) του Tekla
Structures. Για να ξεκινήσει η διαδικασία εισαγωγής, επιλέξτε από το μενού Α ΡΧ ΕΙ Ο την
εντολή Ε Ι Σ Α Γ ΩΓ Η και κλικάρετε στο T EK L A S T R U C T U R ES .

Στο πλαίσιο διαλόγου εισαγωγής που ανοίγει, δίνεται η δυνατότητα να επιλεγεί για
εισαγωγή ολόκληρη η κατασκευή ή συγκεκριμένα μέλη τα οποία μπορεί να επιλέξει ο
μελετητής και να τα εισάγει στο ConSteel από το μοντέλο του Tekla Structures που εκτελείται
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παράλληλα. Στην περίπτωση που θέλουμε να εισάγουμε στο ConSteel μερικά μόνο μέλη τότε
χρειάζεται αυτά να τα επιλέξουμε στο Tekla Structures.
Επιπλέον, χρειάζεται να επιλεγεί ο χειρισμός των layers. Ως προκαθορισμένη επιλογή είναι η
χρήση των layers του ConSteel, αλλά ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα layers που
καθορίζονται από τις κατηγορίες (classes) στο Tekla Structures. Στην περίπτωση αυτή, τα μέλη
από τις κατηγορίες του Tekla Structure μπορούν να εισαχθούν σε ένα νέο layer στο ConSteel,
με το χρώμα της αντίστοιχης κατηγορίας.
Με την εντολή I M POR T - ΕΙ Σ Α Γ ΩΓ Η , η διαδικασία εισαγωγής μπορεί να ξεκινήσει.

Στο επόμενο βήμα, χρειάζεται να κλικάρουμε το σημείο αναφοράς στο Tekla Structures.
Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι σημαντικό να ελέγχουμε την αντιστοιχία του συστήματος
συντεταγμένων του Tekla Structures. Μετά την επιλογή του σημείου αναφοράς στο Tekla
εμφανίζεται το παράθυρο διαχείρισης διατομών - S EC T I O N I M P OR T M A N A G ER . Εκεί μπορεί
να γίνουν οι όποιες μετατροπές τόσο για την ποιότητα των υλικών όσο και για τις ίδιες τις
διατομές ή το όνομά τους (χειροκίνητα).
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Οι δύο κύριες περιπτώσεις μετατροπών είναι:
Αυτόματη μετατροπή:
o Μετατροπή της βιβλιοθήκης με τις πρότυπες διατομές: Με βάση τα αρχεία
μετατροπής, οι διατομές που προέρχονται από το Τekla structures μπορούν
αυτόματα να αντιστοιχηθούν σε διατομές της βιβλιοθήκης με τις πρότυπες
διατομές του ConSteel
o Μετατροπή της βιβλιοθήκης με τις μάκρο-διατομές: Για εκείνες τις διατομές,
για τις οποίες δεν μπορεί να γίνει αντιστοίχιση απευθείας σε πρότυπη διατομή
του ConSteel, γίνεται πρόσπάθεια από το πρόγραμμα για να βρεθεί μία
«Standard macro – Πρότυπη μακροδιατομή” με βάση τις παραμέτρους της
εισαγόμενης διατομής.
Χειροκίνητη μετατροπή: Αν με βάση το εισαγόμενο μοντέλο μετατροπών, το ConSteel
δεν μπορεί να αντιστοιχίσει καμία πρότυπη διατομή στην εισαγόμενη, και οι
παράμετροι δεν ταιριάζουν με καμία από αυτές των προτύπων, τότε η αντίστοιχίση
μπορεί να γίνει χειροκίνητα. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με την επιλογή προηγουμένως
της εισαγόμενης διατομής από το μενού-λίστα των διατομών είτε κλικάροντας στο
εικονίδιο (…) και επιλέγοντας την κατάλληλη διατομή από την βιβλιοθήκη. Οι
διατομές που δεν μετατράπησαν αυτόματα εμφανίζονται με τα σχήματα τους στο
σχετικό τμήμα ιδιοτήτων του παραθύρου διαλόγου-C ON VE R S I O N D I A L O G U E .
Aν έχουν πραγματοποηθεί μετατροπές, η λίστα με τις αλλαγές μπορεί να καταχωρηθεί και να
χρησιμοποιηθεί το αρχείο μετατροπών σε επόμενη εξαγωγή. Με το κλικάρισμα της εντολής
OK το μοντέλο μπορεί να εξαχθεί.

48
www.ergocad.eu

12.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

2.3.1.1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Ραβδωτά μέλη
I και H διατομές:
Θερμής έλασης
Συμμετρικές συγκολητές διατομές με σταθερό και μεταβλητό ύψος
Μη Συμμετρικές συγκολητές διατομές με σταθερό και μεταβλητό ύψος
L διατομές:
Θερμής έλασης, με ίσα ή άνισα ελάσματα
Ψυχρής έλασης, με ίσα ή άνισα ελάσματα
U διατομές:
Θερμής έλασης
T διατομές:
Θερμής έλασης
Βox διατομές:
Συμμετρικές συγκολητές διατομές με σταθερό ύψος (η διατομή μπορεί να
καθοριστεί με το πάχος του ελάσματος που έχει το μεγαλύτερο πάχος)
WQ διατομές δεν μπορούν να εισαχθούν
Κυκλικές διατομές:
Σταθερού ύψους
Διατομές με διαφορετική διάμετρο στον κύριο και στους επιμέρους άξονες δεν
περιλαμβάνονται
Κοίλες διατομές:
Θερμής έλασης κοίλες τετραγωγικές και ορθογωνικές διατομές με σταθερό ύψος
Στην περίπτωση μεταβλητών διατομών, χρειάζεται να καθοριστούν χειροκίνητα οι
παράμετροι
Σωληνωτές διατομές:
Θερμής έλασης διατομές με σταθερό και μεταβλητό ύψος
Ελλειψοειδής διατομές δεν μπορούν να εισαχθούν
Z διατομές
Ψυχρής έλασης, με αναδιπλούμενα άκρα
Ψυχρής έλασης,χωρίς αναδιπλούμενα άκρα δεν μπορούν να εισαχθούν
C διατομές
Ψυχρής έλασης, με αναδιπλούμενα άκρα
Ψυχρής έλασης,χωρίς αναδιπλούμενα άκρα δεν μπορούν να εισαχθούν
Πολυγραμμικές, συνεχόμενων δοκών δεν μπορούν να εισαχθούν
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Ελάσματα
Ελάσματα με τυχαίο περίγραμμα δεν μπορούν να εισαχθούν

Συνδέσεις
Macros συνδέσεις οι οποίες έχουν καθοριστεί στο Tekla Structures δεν μπορούν να
εισαχθούν

2.3.2 ΕΞΑΓΩΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΟ TEKLA STRUCTURES
Εκτός από την εξαγωγή ολόκληρου του στατικού μοντέλου (π.χ. δοκοί, υποστυλώματα,
πλάκες, τοίχοι) εξάγονται παράλληλα στο Tekla και όλες οι συνδέσεις του ConSteel. Το
μοντέλο του ConSteel με τις τοποθετημένες συνδέσεις μπορεί να μετατραπεί σε ένα
ολοκληρωμένο μοντέλο με κατασκευαστικές λεπτομέρειες στο Tekla χωρίς ιδιαίτερη
προσπάθεια καθώς όλες οι πληροφορίες εξάγονται από το αρχείο του ConSteel. Μέσα από
αυτή την καινοτόμο διαδικασία εξοικονομούμε πολύτιμο χρόνο για την παραγωγή των
σχεδίων ενώ μειώνεται ταυτόχρονα και το συνολικό κόστο το έργου.

Η εξαγωγή από το ConSteel στο Tekla Structures μπορεί να χρησιμοποοιηθεί από την έκδοση
19 και μετά.
Για να γίνει εξαγωγή μοντέλου από το ConSteel είναι σημαντικό να εκτελούνται και τα δύο
προγράμματα την ίδια στιγμή και να υπάρχει και ένα ανοικτό αρχείο στο Tekla Structures.
Κλικάροντας στην εντολή Α ΡΧ ΕΙ Ο και επιλέγοντας το Ε Ξ Α Γ ΩΓ Η και T EK L A S T R U C T U R ES
ξεκινά η διαδικασία της εξαγωγής του αρχείου.
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Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου στο οποίο χρειάζεται να επιλεγούν τα μέλη
του μοντέλου τα οποία θα εξαχθούν. Να σημειωθεί ότι μόνο οι συνδέσεις που έχουν
τοποθετηθεί στο μοντέλο προηγουμένως μπορούν να εξαχθούν. Επίσης μπορεί να εξαχθεί
και ο κατασκευαστικός κάναβος, από την στιγμή που έχει επιλεγεί το αντίστοιχο πεδίο. Το
επόμενο βήμα είναι να επιλεγεί το σημείο αναφοράς και να κλικάρουμε την εντολή E XPO R T Ε Ξ Α Γ ΩΓ Η .

Μετά την επιλογή του σημείου αναφοράς στο ΤEKLA εμφανίζεται το πεδίο διαλόγου
S EC T I O N C ON V ER S I O N -Μ ΕΤ Α Τ ΡΟ Π Η ΔΙ Α Τ ΟΜ Ω Ν . Εδώ είναι δυνατή η αλλαγή της ποιότητας
των υλικών, των διατομών ή των ονομάτων αυτών χειροκίνητα.
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Αν έχουν γίνει χειροκίνητα κάποιες αλλαγές τότε η λίστα με αυτές μπορεί να καταχωρηθεί
(
) και να χρησιμοποιηθεί το αρχείο μετατροπών στο μέλλον. Στο τμήμα του
παραθύρου αυτού που περιλαμβάνει τις Ι ΔΙ ΟΤ Η Τ ΕΣ -P R O PE R T I E S εμφανίζονται οι
παράμετροι των επιλεγμένων μελών. Κάνοντας κλικ στην εντολή OK το μοντέλο εξάγεται.

2.3.2.1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Ραβδωτά μέλη
Τα τοξωτά μέλη δεν εξάγονται
Σύνθετες διατομές
Ημιάκαμπτη ή αρθρωτή σύνδεση έδρασης με έλασμα  Έλασμα έδρασης (1042)
Η ενίσχυση δεν εξάγεται
Ο τύπος των αγκυρίων πρέπει να καθοριστεί χειροκίνητα στο Tekla (Οι ρυθμίσεις του
ConSteel δεν επιδρούν στην εξαγωγή)
Οι ιδιότητες των αγκυρίων που επηρεάζουν την εξαγωγή είναι οι εξής: διάμετρος,
ποιότητα
Η θεμελίωση δεν εξάγεται
Το πάχος συγκόλησης το άνω και κάτω ελάσματος θα πρέπει να είναι το ίδιο στο
μοντέλο του Tekla (διαφορετικές ρυθμίσεις στο ConSteel δεν επηρεάζουν την εξαγωγή)
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Δοκός σε υποστύλωμα, σύνδεση ροπής ελάσματος με ενίσχυση  Ενίσχυση (40)
Η διάσταση της άνω και κάτω ενίσχυσης πρέπει να είναι ίδιες (οι διαστάσεις της άνω
ενίσχυσης προέρχονται από την αντίστοιχη κάτω)
Δεν εξάγονται διατμητικές νευρώσεις στο Tekla, παρά μόνο βοηθητικά ελάσματα του
κορμού
Νευρώσεις των πελμάτων δεν εξάγονται στο Tekla

Δοκός σε υποστύλωμα, απλό μετωπικό έλασμα  Ενίσχυση (144)
Η τροποποίηση του άνω ύψους του υποστυλώματος πρέπει να καθοριστεί χειροκίνητα

Δοκός σε υποστύλωμα, απλό μετωπικό έλασμα  Ενίσχυση (146)

Αποκατάσταση δοκού με σύνδεση μέσω απλού ελάσματος ή μετωπικού ελάσματος ροπής
χωρίς ενίσχυση  Ενίσχυση (40)
Τα αριστερά και δεξιά πλευρικά macros εξάγονται ξεχωριστά, και χρειάζεται
αποσυναρμολόγηση των συστατικών και επανακαθορισμός των κοχλιών στο Tekla
Αποκατάσταση δοκού συνευθειακά, με σύνδεση μέσω απλού ελάσματος ή μετωπικού
ελάσματος ροπής χωρίς ενίσχυση  Συνδετικά ελάσματα (14)
Αποκατάσταση δοκού, με σύνδεση μέσω μετωπικού ελάσματος ροπής με ενίσχυση  Apex
haunch (106)
Χωρίς άνω ενίσχυση
Αποκατάσταση ελάσματος δοκού → Σύνδεση αποκατάστασης (77)
Κοχλιωτό κυκλικό έλασμα πέλματος → Κυκλικά ελάσματα σύνδεσης (124)
Ενισχυμένο μετωπικό έλασμα (27)
Δεν υπάρχει έλασμα νεύρωσης κορμού στο Tekla
Δοκός σε δοκό, απλό μετωπικό έλασμα → Μετωπικό έλασμα (144)
Δοκός σε δοκό, έλασμα κορμού → Fin plate (146)
Έλασμα για κοίλες και σωληνωτές διατομές διαγώνιων συνδέσμων → Tube gusset (20)
Κοχλιωτό έλασμα για διαγώνιους συνδέσμους με γωνιακά → Bolted gusset (11)
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2.3.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΜΕΤΑΞΥ TEKLA ΚΑΙ CONSTEEL: ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ TEKLA
Εκτός από την εισαγωγή και την εξαγωγή μοντέλων το ConSteel μπορεί να ελέγξει και να
ενημερώσει το μοντέλο του Tekla Structures κατά τη διάρκεια της σχεδίασης των
λεπτομερειών. Η ενημέρωση των μοντέλων του Tekla Structures από το μοντέλο του ConSteel,
βασίζεται πάντα στα εξής χαρακτηριστικά:
Όνομα στοιχείου
Όνομα υλικού
Όνομα διατομής
Παράμετροι διατομής
Γεωμετρία στοιχείου και θέση
Για να γίνει η ενημέρωση ενός μοντέλου χρειάζεται προηγουμένως να έχει ολοκληρωθεί η
εισαγωγή (ή εξαγωγή) του.
Για να ενημερωθεί το μοντέλο του Tekla είναι σημαντικό να εκτελούνται ταυτόχρονα και τα
δύο προγράμματα την ίδια στιγμή και να έχουμε ανοίξει ένα αρχεί στο Tekla Structures. Στη
συνέχεια επιλέγουμε την εντολή Α ΡΧ ΕΙ Ο μετά την εντολή E Ξ Α Γ ΩΓ Η και τέλος το T EK L A
S T R U C T U R ES U PD A T E -Ε ΝΗ Μ Ε ΡΩ Σ Η .

Ανοίγει τότε ένα παράθυρο διαλόγου και έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε αν θα
εξαχθεί ολόκληρο το μοντέλο ή κάποια μόνο τμήματα της κατασκευής. Στη συνέχεια
κλικάρουμε στην εντολή C O NT I NU E -Σ ΥΝ Ε Χ ΕΙ Α .
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής το μοντέλο του Tekla Structures καθώς και τα
τμήματά του ενημερώνονται. Στην περίπτωση που υπάρχει κάποια αστοχία στην διαδικασία,
εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο από όπου ο χρήστης μπορεί να αποφασίσει τις αλλαγές
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που είναι απαραίτητο να γίνουν καθώς και ποια τμήματα της κατασκευής θα
χρησιμοποιηθούν.

Κλικάροντας στην εντολή U PD A T E -Ε ΝΗ Μ Ε ΡΩΣ Η η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται. Τα νέα
στοιχεία που δημιουργούνται στο ConSteel εξάγονται αυτόματα στο Tekla Structures. Ο
πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει τις περιπτώσεις που γίνεται συγχώνευση (MERGE) των
μοντέλων.

UPDATE / MERGE

MERGE
MERGE
UPDATE
MERGE
MERGE
MERGE
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MERGE
-

►Συνοπτική παρουσίαση για την αμφίδρομη επικοινωνία του ConSteel με το ΤEKLA, μπορείτε
να παρακολουθήσετε από το επίσημο κανάλι της ERGOCAD στο youtube, εδώ.

2.4 IFC ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ
Το IFC αποτελεί ένα παγκόσμιο πρότυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών στον
κατασκευαστικό τομέα. Το IFC είναι ταυτόχρονα ένα κοινό μοντέλο πληροφοριών καθώς και
ένα ανοικτού τύπου αρχείο. Οι επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τα αρχεία μορφής IFC για να μοιραστούν δεδομένα μεταξύ τους
ανεξάρτητα από το ποιο είδος λογισμικού έχουν χρησιμοποιήσει για να ολοκληρώσουν τα
έργα τους.
Οι προδιαγραφές για το IFC αναπτύσσονται και συντηρούνται από τον διεθνή οργανισμό
«buildingSMART International» ως το βασικό πρότυπο αρχείο δεδομένων "Data standard".

2.4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΟΡΦΗΣ IFC
Η εντολή εισαγωγής αρχείου IFC του ConSteel υποστηρίζει την εισαγωγή εκείνων των
αρχείων ifc τα οποία, έχουν εξαγχθεί στην εξής μορφή:
IFC 2x3
H εισαγωγή αρχείου IFC μπορεί να ξεκινήσει από την μενού Α ΡΧ ΕΙ Ο , εντολή Ε Ι Σ Α Γ ΩΓ Η και
μετά την εντολή IFC:
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Μετά την επιλογή της εντολής IFC, εμφανίζεται το πεδίο διαλόγου της εισαγωγής. Ο φάκελος
του αρχείου ifc το οποίο θα εισαχθεί μπορεί να δοθεί απευθείας από τον χρήστη ή να γίνει
εύρεση από το αντίστοιχο πεδίο. Στις επιλογές της κλίμακας, μπορεί επίσης να καθοριστεί η
κλίμακα εισαγωγής. Η θέση τοποθέτησης μπορεί να καθοριστεί από τον χρήστη αλλά αν αυτό
δεν γίνει τότε το ConSteel θα τοποθετήσει το εισαγόμενο μοντέλο με βάση το καθολικό
σύστημα (στην αρχή των αξόνων). Σχετικά με το επίπεδο τοποθέτησης, τονίζεται ότι μπορεί
να γίνει χρήση και ενός αυθαίρετου συστήματος συντεταγμένων (χρήστη).

Κλικάροντας στην εντολή I M POR T -Ε Ι Σ Α Γ ΩΓ Η , εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου S EC T I O N
C O NV ER S I O N - Μ ΕΤ Α Τ Ρ Ο Π Η ΔΙ Α Τ ΟΜ Η Σ , όπου τα δεδομένα για την διατομή και το υλικό της
όπως έχουν δηλωθεί στο αρχείο ifc αποδίδονται αυτόματα στο ConSteel. Το ConSteel
προσπαθεί αυτόματα να αντιστοιχίσει διατομές σε όλα τα μέλη, χρησιμοποιώντας τον πίνακα
μετατροπής διατομών και υλικών (βρίσκεται στον φακελο εγκατάστασης του ConSteel), αλλά
αυτό μπορεί επίσης να καθοριστεί χειροκίνητα και από τον χρήστη. Στην αριστερή στήλη του
πίνακα, εμφανίζονται τα ονόματα των διατομών όπως αυτά υπάρχουν στο αρχείο ifc, και
ακολουθούν τα ονόματα των υλικών που προέρχονται από το αρχείο ifc. Η επόμενη στήλη
εμφανίζει τις διατομές και τα υλικά του ConSteel.
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Υπάρχουν δύο πιθανοί τρόποι αντιστοίχισης των διατομών:
Απευθείας αντιστοίχιση: Στην περίπτωση αυτή οι διατομές του αρχείου ifc μπορούν
να βρεθούν στον πίνακα μετατροπών, και το ConSteel κάνει αυτόματα την
αντιστοίχιση των κατάλληλων διατομών
Μερικώς απευθείας αντιστοίχιση:
o Περίπτωση πρότυπων μακρο-διατομών „Standard macro sections”: Αν η
διατομή δεν μπορεί να βρεθεί στον πίνακα μετατροπής του αρχείου, αλλά οι
παράμετροι της ταιριάζουν με μία από τις πρότυπες διατομές (για παράδειγμα
- ΙPE), το ConSteel θα δημιουργήσει μία «πρότυπη μακρο-διατομή», όπως
ονομάζεται “Standard macro section”, και θα την αντιστοιχίσει σε μία διατομή
από το αρχείο ifc.
Αν το ConSteel δεν μπορεί να το κάνει αυτό με καμία διατομή τότε,
χρησιμοποιώντας το εικονίδιο με τις τρεις τελείες (…), μπορεί να γίνει η
φόρτωση οποιασδήποτε διατομής από τον ίδιο τον χρήστη
o Αντιστοίχιση μακρο-διατομών: Στην περίπτωση των διατομών, που η
αντιστοίχιση δεν μπορεί να γίνει, το ConSteel θα αναζητήσει την μορφή της
διατομής μέσω του πεδίου των ιδιοτήτων PR O P ER T I ES -Ι Δ Ι ΟΤ Η Τ ΕΣ ,
παρέχοντας μερικώς οδηγίες σχετικά με τον τύπο της διατομής, ώστε να
φορτωθεί η κατάλληλη μακρο-διατομή από την σχετική βιβλιοθήκη, με τη
χρήση του εικονιδίου με τις τρεις τελείες (…).
Μετά την εκτέλεση της αντιστοίχισης των διατομών, ο πίνακας μπορεί να καταχωρηθεί από
τον χρήστη σε ένα αρχείο μετατροπής με την εντολή (

) και να χρησιμοποιηθεί
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στο μέλλον οποιαδήπτοε στιγμή. Κλικάροντας στην εντολή C ONT I NU E - Σ Υ Ν ΕΧ ΕΙ Α , εκτελείται
η διαδικασίας εισαγωγής.

2.4.1.1 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Μεταλλικά μέλη:
I διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, θερμής έλασης με σταθερό πάχος
πέλματος συμμετρικής Ι διατομής
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, συγκολητής με σταθερό πάχος
πέλματος συμμετρικής Ι διατομής
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, θερμής έλασης με σταθερό πάχος
πέλματος μη συμμετρικής Ι διατομής
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, θερμής έλασης με κεκλιμένα
πέλματα συμμετρικής Ι διατομής
H διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, θερμής έλασης με σταθερό πάχος
πέλματος συμμετρικής Η διατομής
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, συγκολητής με σταθερό πάχος
πέλματος συμμετρικής Η διατομής
T διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, θερμής έλασης T διατομής
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, συγκολητής T διατομής
U διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, θερμής έλασης U διατομής
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, συγκολητής U διατομής
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, θερμής έλασης U διατομής με
κεκλιμένα πέλματα
Θερμής έλασης κοίλες διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα θερμής έλασης κοίλης διατομής
Ψυχρής έλασης κοίλες διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα ψυχρής έλασης κοίλης διατομής
Θερμής έλασης σωληνωτές διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα θερμής έλασης σωληνωτής
διατομής
Ψυχρής έλασης σωληνωτές διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα ψυχρής έλασης σωληνωτής
διατομής
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Θερμής έλασης L διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα θερμής έλασης, με ίσα ή άνισα
μήκη πέλματος διατομής L
Ψυχρής έλασης L διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα ψυχρής έλασης, με ίσα ή άνισα
μήκη πέλματος διατομής L
Ψυχρής έλασης C διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα ψυχρής έλασης διατομής C με
πλευρικά τμήματα
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα ψυχρής έλασης διατομής C χωρίς
πλευρικά τμήματα
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα ψυχρής έλασης διατομής C με
πλευρικά τμήματα και κεκλιμένα πέλματα
Lindab C διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα ψυχρής έλασης μη συμμετρικής
διατομής C με πλευρικά τμήματα
Συγκολητές C διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα συγκολητής διατομής C χωρίς
πλευρικά τμήματα
Ψυχρής έλασης J διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, Ψυχρής έλασης J διατομής
Ψυχρής έλασης U διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, ψυχρής έλασης U διατομής
Ψυχρής έλασης Z διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, ψυχρής έλασης Z διατομής με
πλευρικά τμήματα
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, ψυχρής έλασης Z διατομής χωρίς
πλευρικά τμήματα
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, ψυχρής έλασης Z διατομής με
πλευρικά τμήματα και κεκλιμένα πέλματα
Διατομές ελασμάτων:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, διατομής ελάσματος
Box διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα συγκολητής διατομής μορφής box
Σταυρού/Μισού σταυρού διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα συγκολητής διατομής μορφής
σταυρού/μισού σταυρού
WQ διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα συγκολητής διατομής μορφής WQ
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Μέλη οπλισμένου σκυροδέματος:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα, μορφής T
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα, κυκλικής μορφής
Μέλη σε γενικές θέσεις ευθύγραμμα, κοίλης κυκλικής μορφής
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα, τετραγωνικής μορφής
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα, κοίλης ορθογωνικής μορφής
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα, τραπεζοειδούς μορφής
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα, μορφής I

Ελάσματα
Οριζόντια τοποθετημένα ελάσματα χωρίς οπές, με ή χωρίς λοξότμηση ή στρογγύλευση
Οριζόντια τοποθετημένα πολυγωνικού σχήματος ελάσματα χωρίς οπές, με ή χωρίς
λοξότμηση ή στρογγύλευση
Οριζόντια τοποθετημένα κυκλικά ελάσματα χωρίς οπές, με ή χωρίς λοξότμηση ή
στρογγύλευση
Οριζόντια τοποθετημένα ορθογωνικά ελάσματα με γενικές οπές (εντός του ελάσματος),
με ή χωρίς λοξότμηση ή στρογγύλευση
Οριζόντια τοποθετημένα πολυγωνικά ελάσματα με γενικές (εντός του ελάσματος) οπές,
με ή χωρίς λοξότμηση ή στρογγύλευση
Οριζόντια τοποθετημένα κυκλικά ελάσματα με γενικές (εντός του ελάσματος) οπές, με
ή χωρίς λοξότμηση ή στρογγύλευση

Ελάσματα τοίχων
Κατακόρυφα τοποθετημένα ελάσματα χωρίς οπές, με ή χωρίς λοξότμηση ή
στρογγύλευση

2.4.2 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ IFC
Μέλη από το ConSteel μπορούν επίσης να εξαχθούν σε αρχείο μορφής ifc. Η διαδικασία
εξαγωγής χρησιμοποιεί το παρακάτω πρότυπο:
IFC 2x3
Για να εξαχθεί ένα μοντέλο σε αρχείο μορφής IFC, αρκεί να επιέξουμε την εντολή IFC στο
μενού Ε Ξ Α Γ ΩΓ Η που βρίσκεται στο μενού Α ΡΧ Ε Ι Ο .
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Επιλέγοντας το εικονίδιο Ε Ξ Α Γ ΩΓ Η , εμφανίζεται το πεδίο διαλόγου IFC, όπου καθορίζουμε
το φάκελο στον οποίο θα καταχωρηθεί το αρχείο, καθώς και τις παραμέτρους της κλίμακας
αλλά
και
του
επιπέδου
αναφοράς
για
το
εξαγόμενο
μοντέλο.
Κλικάροντας την εντολή E XP O R T -Ε Ξ Α Γ ΩΓ Η , αρχικοποιείται και πάλι η διαδικασία και
ολόκληρο το μοντέλο μπορεί να εξαχθεί.

2.4.2.1 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
Μεταλλικά μέλη:
I διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, θερμής έλασης με σταθερό πάχος
πέλματος συμμετρικής Ι διατομής
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Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, συγκολητής με σταθερό πάχος
πέλματος συμμετρικής Ι διατομής
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, συγκολητής με σταθερό πάχος
πέλματος μη συμμετρικής Ι διατομής
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, θερμής έλασης με κεκλιμένα
πέλματα συμμετρικής Ι διατομής
H διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, θερμής έλασης με σταθερό πάχος
πέλματος Η διατομής
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, συγκολητής με σταθερό πάχος
πέλματος Η διατομής
T διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα θερμής έλασης T διατομής
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα θερμής έλασης συγκολητής T
U διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα θερμής έλασης U διατομής
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα συγκολητής U διατομής
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα θερμής έλασης, με κεκλιμένα
πέλματα U διατομής
Θερμής έλασης κοίλες διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, θερμής έλασης κοίλης διατομής
Ψυχρής έλασης κοίλες διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, ψυχρής έλασης κοίλης διατομής
Θερμής έλασης σωληνωτές διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα θερμής έλασης σωληνωτής
διατομής
Ψυχρής έλασης σωληνωτές διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα ψυχρής έλασης σωληνωτής
διατομής
Θερμής έλασης L διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, θερμής έλασης, με ίσου ή άνισου
μήκους πελμάτων L διατομής
Ψυχρής έλασης L διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, ψυχρής έλασης, με ίσου ή άνισου
μήκους πελμάτων L διατομής
Ψυχρής έλασης C διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα ψυχρής έλασης C διατομής με
πλευρικά τμήματα
63
www.ergocad.eu

12.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα ψυχρής έλασης C διατομής χωρίς
πλευρικά τμήματα
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα ψυχρής έλασης C διατομής, με
πλευρικά τμήματα και κεκλιμένα πέλματα
Lindab C διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα ψυχρής έλασης μη συμμετρικές
διατομές C με πλευρικά τμήματα
Συγκολητές C διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα συγκολητής C διατομής χωρίς
πλευρικά τμήματα
Ψυχρής έλασης J διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, ψυχρής έλασης J διατομής
Ψυχρής έλασης U διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, ψυχρής έλασης U διατομής
Ψυχρής έλασης Z διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, ψυχρής έλασης Z διατομής με
πλευρικά τμήματα
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, ψυχρής έλασης Z διατομής χωρίς
πλευρικά τμήματα
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, ψυχρής έλασης Z διατομής με
πλευρικά τμήματα και κεκλιμένα πέλματα
Διατομές ελασμάτων:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα ελάσματα
Box διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα ελάσματα συγκολητής διατομής
μορφής box
Σταυρού/Μισού σταυρού διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα συγκολητής σταυρού/μισού
σταυρού διατομής
WQ διατομές:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα ή καμπύλα, συγκολητής WQ διατομής
Μέλη οπλισμένου σκυροδέματος:
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα, μορφής T
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα, κυκλικής μορφής
Μέλη σε γενικές θέσεις ευθύγραμμα, κοίλης κυκλικής μορφής
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα, τετραγωνικής μορφής
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα, κοίλης ορθογωνικής μορφής
Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα, τραπεζοειδούς μορφής
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Μέλη σε γενικές θέσεις, ευθύγραμμα, μορφής I

Ελάσματα
Οριζόντια τοποθετημένα ελάσματα χωρίς οπές, με ή χωρίς λοξότμηση ή στρογγύλευση
Οριζόντια τοποθετημένα πολυγωνικού σχήματος ελάσματα χωρίς οπές, με ή χωρίς
λοξότμηση ή στρογγύλευση
Οριζόντια τοποθετημένα κυκλικά ελάσματα χωρίς οπές, με ή χωρίς λοξότμηση ή
στρογγύλευση
Οριζόντια τοποθετημένα ορθογωνικά ελάσματα με γενικές οπές (εντός του ελάσματος),
με ή χωρίς λοξότμηση ή στρογγύλευση
Οριζόντια τοποθετημένα πολυγωνικά ελάσματα με γενικές (εντός του ελάσματος) οπές,
με ή χωρίς λοξότμηση ή στρογγύλευση
Οριζόντια τοποθετημένα κυκλικά ελάσματα με γενικές (εντός του ελάσματος) οπές, με
ή χωρίς λοξότμηση ή στρογγύλευση

Ελάσματα τοίχων
Κατακόρυφα τοποθετημένα ελάσματα χωρίς οπές, με ή χωρίς λοξότμηση ή
στρογγύλευση

2.5 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ DXF
Για την εισαγωγή ενός αρχείου dxf, αρκεί να κλικάρουμε στο μενού A Ρ ΧE I Ο , ΕΙ Σ Α Γ ΩΓ Η και
να επιλέξουμε την εντολή DXF.
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Ανοίγει τότε ένα παράθυρο διαλόγου, όπου μπορούμε να επιλέξουμε το αρχείο dxf από τον
υπολογιστή μας. Κλικάρουμε στο OK, οπότε και θα εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας του
ConSteel, ενώ θα ανοίξει αυτόματα και το πεδίο διαλόγου για την εισαγωγή του dxf αρχείου.

Στο παράθυρο διαλόγου εισαγωγής του DXF μπορούν να γίνουν οι παρακάτω
τροποποιήσεις:
Μονάδες του dx μοντέλου (mm/cm/m)
Κλίμακα του DXF μοντέλου με ορισμό του συντελεστή κλίμακας
Μετακίνηση του σημείου τοποθέτησης (αρχή αξόνων του dxf αρχείου)
Επίπεδο τοποθέτησης
X-Y, X-Z, Y-Z του καθολικού συστήματος συντεταγμένων, ή του αντίστοιχου
συστήματος του χρήστη)
Διαχείριση του Layer
Τα Layers/στρώσεις του αρχείου dxf μπορούν να εισαχθούν στο ConSteel με τις
ιδιότητες τους, ή ολόκληρο το dxf μπορεί να εισαχθεί σε ένα ήδη καθορισμένο layer
του ConSteel
Με την εντολή OK, εφαρμόζονται οι τροποποιήσεις, και το σχέδιο dxf τοποθετείται στην
περιοχή μοντελοποίησης του ConSteel.

►Συνοπτική

παρουσίαση 3D μοντελοποίησης κατασκευής με χρήση αρχείου 3D DXF,

μπορείτε να παρακολουθήσετε από το επίσημο κανάλι της ERGOCAD στο youtube, εδώ.
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2.6 Ε ΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ DXF

Με την εντολή της εξαγωγής, οι ισοοπλιστικές καμπύλες με τους απαραίτητους οπλισμούς
μπορούν να εξαχθούν σε αρχείο μορφής dxf, και μάλιστα με χρωματική διαβάθμιση, για να
αναγνωρίζουμε εύκολα και γρήγορα τις επιφάνειες με τους ίδιους οπλισμούς.
Κατά τη διάρκεια της εξαγωγής, οι ισοοπλιστικές καμπύλες για κάθε διεύθυνση (+x, -x, +y, y) και οι αντίστοιχες χρωματικές παλέτες τοποθετούνται σε διαφορετικές στρώσεις/layers.
Τα αντικείμενα που μπορούν να εξαχθούν με την εντολή αυτή είναι τα εξής:
Κάναβος: Γραμμή, διακεκομμένη ή με τελείες με τους αντίστοιχους δείκτες
Ελάσματα με τα περιγράμματά τους
Η διακριτοποίηση των επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων
Ετικέτες για τα ονόματα, το πάχος των πλακών/ελασμάτων και την ποιότητα του
υλικού, αν όλα αυτά είναι ενεργά στο ConSteel
Στήλη με την χρωματική διαβάθμιση και την αντιστοιχία των χρωμάτων
Η εντολή αυτή αρχικοποιείται αν κλικάρουμε στο μενού Α ΡΧΕ Ι Ο και μετά στο Ε Ξ Ο ΔΟ Σ :
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Μετά την επιλογή της εντολής Ε Ξ Α Γ ΩΓ Η
διαλόγου για την εξαγωγή οπλισμού:

1

ΟΠΛΙΣΜΟΥ

DXF, εμφανίζεται το παράθυρο

2

Στην δεξιά πλευρά (#2) του παραθύρου, εμφανίζονται τα τμήματα (ομάδες) του μοντέλου
ενώ στην αριστερή πλευρά (#1), περιλαμβάνεται μία λίστα με τις ρυθμίσεις που
απαιτούνται για την εξαγωγή όπως:
Ρυθμίσεις εξαγωγής:
○ Εξαγωγή σε ένα αρχείο
○ Εξαγωγή τμημάτων ξεχωριστά, μέσα σε διαφορετικά μεμονωμένα αρχεία dxf
Σύστημα συντεταγμένων:
○ Καθολικό σύστημα συντεταγμένων
○ Σύστημα χρήστη
Ρυθμίσεις μονάδων αρχείου dxf [mm, cm, m]
Μονάδες της χρωνατικής παλέτας οπλισμών [cm2/m, mm2/m]
Κλίμακα του dxf μοντέλου (κλάσμα)
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Στο πεδίο με τα τμήματα του μοντέλου (#2), μπορούν να επιλεγούν εκείνα τα
τμήματα/ομάδες που θα εξαχθούν.
Κλικάροντας στο εικονίδιο ΕΞ Α Γ ΩΓ Η , εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου
όπου καθορίζεται ο φάκελος που θα καταχωρηθεί το αρχείο dxf.

Κ Α Τ Α ΧΩΡΗ Σ Η ,

2.7 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ DLUBAL R STAB ΚΑΙ ΤΟ
SAP2000 (. XLSX )
Στο ConSteel μπορεί να γίνει εισαγωγή δεδομένων μοντέλων, που περιλαμβάνονται σε
αρχείο μορφής Excel (.xlsx), όπου διαφορετικά δεδομένα είναι καταχωρημένα σε διάφορα
φύλλα εργασίας. Αυτά τα αρχεία πινάκων μπορούν να εξαχθούν από προγράμματα που
αναφέρονται παρακάτω.
Για την εισαγωγή δεδομένων μοντέλου, αρκεί να επιλέξουμε από το μενού Α ΡΧ ΕΙ Ο , το
εργαλείο ΕΙ Σ Α Γ ΩΓ Η . Στη συνέχεια μπορούμε να επιλέξουμε από τα διαθέσιμα προγράμματα
το DLUBAL( X L S X ) ή το SAP2000( XL S X ). Οι ρυθμίσεις εισαγωγής και για τα δύο
προγράμματα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Μετά την επιλογή της εισαγωγής, εμφανίζεται
το παράθυρο διαλόγου Ε Ι Σ Α Γ ΩΓ Η :
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Για την διαδικασία εισαγωγής, απαιτούνται οι παρακάτω ρυθμίσεις:
Καθορισμός του φακέλου του αρχείου με το σύστημα συντεταγμένων χρήστη,
επιλέγοντας το εικονίδιο
Καθορισμός των μονάδων του αρχικού μοντέλου από το άλλο πρόγραμμα (mm/cm/m)
Καθορισμός της κατεύθυνσης του μοντέλου στον άξονα Z, από τη στιγμή που είναι
διαφορετική στο άλλο πρόγραμμα
Τα παρακάτω δεδομένα μοντέλου μπορούν να εισαχθούν
o Διατομές (παράμετροι διατομής, στροφή, εκκεντρότητες)
o Επικόμβιες στηρίξεις (στροφή, εκκεντρότητες)
o Περιπτώσεις φορτίων
o Επικόμβιες δυνάμεις
o Επικόμβιες δνάμεις στα μέλη
o Δυνάμεις μελών
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε για την ορθή λειτουργία της διαδικασίας εισαγωγής ότι
πρέπει να επιλέγονται μόνο εκείνα τα πεδία ελέγχου, των οποίων τα δεδομένα είναι
διαθέσιμα στο αρχείο xlsx, ή με άλλα λόγια μόνο εκείνα τα οποία το μοντέλο περιέχει.
Μετά τον καθορισμό των ρυθμίσεων, και αφού κλικάρουμε στο εικονίδιο ΟΚ, η διαδικασία
εισαγωγής αρχικοποιείται, και εμφανίζεται ο διαχειριστής διατομών S EC T I O N I M P OR T
M A NA G ER . Είναι δυνατή η αλλαγή, μέσω του αρχείου μετατροπών, της ποιότητας υλικού,
των διατομών ή ακόμα και η επεξεργασία των ονομάτων των διατομών και του υλικού τους
χειροκίνητα.
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Από τη στιγμή που γίνονται οι αλλαγές, καταχωρείται η λίστα (
) και το αρχείο
μετατροπών μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το χρήστη στο μέλλον για την εισαγωγή σε άλλα
μοντέλα ή αρχεία. Μετά την επιλογή του εικονιδίου OK εξάγεται το μοντέλο.
Μετά το OK στο πεδίο εισαγωγής διατομής, το μοντέλο εμφανίζεται στο γραφικό
περιβάλλον του ConSteel. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αρχείο εξαγωγής του μοντέλου μορφής
xlsx πρέπει να δημιουργείται χρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα, διαφορετικά η
εισαγωγή δεν θα πραγματοποιηθεί.

2.8 E ΞΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝ ΤΕΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ D LUBAL R STAB ΣΕ
ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΡΦΗΣ XLSX
Για να γίνει εξαγωγή δεδομένων από ένα μοντέλο σε αρχείο μορφής .xslx, απαιτούνται τα
παρακάτω βήματα στο λογισμικό Dlubal Rstab:
Κλικάρουμε στο μενού F I L E -Α ΡΧ Ε Ι Ο , εργαλεία E X PO R T -Ε Ξ Α Γ ΩΓ Η , και επιλέγουμε την
μορφή M I C R OS OFT E XC EL (* XL S X ) από τις διαθέσιμες επιλογές:
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Μετά την επιλογή του εικονιδίου OK, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου με τις ρυθμίσεις
της εξαγωγής. Στο τμήμα με τον πίνακα εξαγωγής E XP OR T OF T A B L ES , επιλέγουμε τα
δεδομένα τα οποία θα εξάγουμε. Στους πίνακες T A B L ES , χρειάζεται να είναι επιλεγμένο το
“With table headers” και το “Only filled rows”. Στον τύπο εξαγωγής E XP OR T T Y P E ,
προτείνεται να είναι επιλεγμένο το “rewrite existing worksheet” .

Μετά την επιλογή του εικονιδίου της εξαγωγής, θα αναπαραχθεί και θα ανοίξει το αρχείο του
Excel (xlsx). Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αν έχουμε επιλέξει και την εξαγωγή των
φορτίων τότε το αρχείο excel δεν θα πρέπει να κλείσει ακόμα.
Για την εξαγωγή των φορτίων από το μοντέλο, χρειάζεται να εξαχθούν μία προς μία οι
περιπτώσεις φόρτισης στο υφιστάμενο αρχείο excel. Η εξαγωγή των επικόμβιων φορτίων και
των φορτίων των μελών μπορεί να εκτελεστεί από το κάτω δεξιά τμήμα το κύριου
παραθύρου του Dlubal:
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Επιλέγοντας μία περίπτωση φόρτισης στα επικόμβια φορτία ή στα φορτία μελών, και
κλικάροντας στο εικονίδιο εξαγωγής του excel (

), εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Στο πεδίο διαλόγου με τον πίνακα εξαγωγής δεδομένων E XP OR T T A BL E πρέπει να επιλεγεί
η μορφή του “Microsoft Excel”. Επίσης, πρέπει να έχει επιλεγεί η έξοδος του πίνακα σε
ενεργό βιβλίο εργασιών “Export table to active workbook”, ώστε τα δεδομένα να εξαχθούν
απευθείας στο ήδη ανοικτό μοντέλο δεδομένων. Στον πίνακα παραμέτρων T A BL E
PA R A M ET ER S , πρέπει επίσης να είναι επιλεγμένα τα “With table headers” και “Only filled
rows”
Αφού κλικάρουμε στο εικονίδιο OK, μπορεί να γίνει εισαγωγή του αρχείου xlsx στο ConSteel.
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3 ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
3.1 ΒΑΣΙΚΑ
Οι διάφανες και πολυχρηστικές απόψεις του μοντέλου είναι πολύ σημαντικές για το χρήστη
αφού αυτές οι απόψεις παρέχουν τις πρώτες πληροφορίες για τη γεωμετρία του μοντέλου.
Από τα πρώτα και πιο σημαντικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη τρισδιάστατη
άποψη του μοντέλου είναι ότι ο χρήστης ελέγχει άμεσα αν έχουν τοποθετηθεί τα σωστά
αντικείμενα στη σωστή θέση.

3.2 Α ΠΟΨΕΙΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Οι επιλογές για τις διάφορες απόψεις του μοντέλου βρίσκονται στην αριστερή στήλη/μπάρα
της επιφάνειας εργασίας του προγράμματος.

Εκτός από τις συνήθεις απόψεις του μοντέλου (κάτοψη, πρόσοψη, πλάγια όψη,
αξονομετρικό, κάθετη στο κάναβο) υπάρχουν και τέσσερις πρόσθετες απόψεις που
σχετίζονται με την οπτικοποίηση του μοντέλου (φυσικές διατομές ή γραμμές):
Γραμμική άποψη
: η πιο απλή μορφή άποψης του μοντέλου, όπου τα στοιχεία
αναπαρίστανται με απλές γραμμές, οι επιφάνειες με δισδιάστατα σχήματα χωρίς πάχος
και οι στηρίξεις με γραμμές επίσης. Αυτή η άποψη συνιστάται να χρησιμοποιείται στη
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διάρκεια δημιουργίας του μοντέλου, αφού μέσα από τα σημεία έλξεων που εμφανίζονται
στο γραμμικό μοντέλο μπορεί να γίνει πιο εύκολα η εισαγωγή στηρίξεων και φορτίων.

Προβολή φυσικού μοντέλου με εμφάνιση των επιφανειών με απλές γραμμές

:

Στην άποψη αυτή εμφανίζονται οι γραμμές των διατομών και τα πάχη των ελασμάτων,
ενώ οι στηρίξεις εμφανίζονται ως απλές γραμμές.

Προβολή μοντέλου ως στερεό με κρυφές γραμμές
: οι διατομές και τα πάχη των
ελασμάτων εμφανίζονται με τη μορφή στερεών χωρίς σκιάσεις ή άλλα εφέ. Οι στηρίξεις
εμφανίζονται επίσης ως στερεά αντικείμενα.
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Προβολή μοντέλου ως στερεό
: οι διατομές και τα πάχη των ελασμάτων
εμφανίζονται ως στερεά με σκιάσεις και άλλα εφέ, ενώ ο στηρίξεις εμφανίζονται επίσης
ως στερεά αντικείμενα.

Όταν το συνολικό μοντέλο είναι αρκετά περίπλοκο και υπάρχει ανάγκη να απομονωθούν
επιμέρους τμήματα τότε μπορεί να επιλεγεί η Π ΡΟ Β ΟΛ Η Τ ΟΥ ΥΠ ΟΜ ΟΝΤ ΕΛ ΟΥ .

Αυτή η επιλογή εμφανίζει μόνο τα επιλεγμένα (γραφικά) τμήματα του μοντέλου,
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ή τα τσεκαρισμένα τμήματα που έχουν νωρίτερα επιλεγεί στο κάτω μέρος της ΔΙ Α ΧΕ Ι Ρ Ι Σ Η Σ
ΟΜ Α ΔΩ Ν .

Από το πεδίο της ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ μέχρι και το πεδίο των
επιλεγμένο υπομοντέλο μπορεί να είναι ορατό.

Κ Α ΘΟΛ Ι Κ Ω Ν ΕΛ ΕΓ ΧΩ Ν

το

Για να ξαναεμφανιστεί ολόκληρο το μοντέλο χρειάζεται να γίνει κλικ στο εικονίδιο Π Ρ Ο ΒΟΛ Η
Μ Ο ΝΤ ΕΛ Ο Υ .

3.3 ΕΠΙΛΟΓΗ
Αντικείμενα μπορούν να επιλεγούν και στο γραφικό παράθυρο, μέσω της αντίστοιχης λίστας
(δεντροειδή μορφή) ή με πρόσθετες ρυθμίσεις επιλογής. Ως γενικός κανόνας είναι ότι μόνο
τα ορατά στοιχεία μπορούν να επιλεγούν γραφικά, ενώ αντίστοιχα ισχύει το ίδιο και για
επιλογή στοιχείων από διάφορα πεδία ή άλλες απόψεις. Ένα επιλεγμένο στοιχείο
μετατρέπεται σε μη επιλεγμένο (αποεπιλέγεται) αν κλικάρουμε σε αυτό και πατήσουμε το
πλήκτρο SHIFT. Το πλήκτρο ESC πάντα αποεπιλέγει όλα τα αντικείμενα.
Οι βασικές μορφές επιλογής και οι λειτουργίες του είναι οι ακόλουθες:
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Απλή γραφική επιλογή: κλικάρετε σε ένα αντικείμενο στο παράθυρο γραφικών με το
αριστερό ποντίκι. Τα αντικείμενα που θα επιλεγούν είναι αυτά που θα έχουν την ιδεατή
γραμμή του άξονά τους κάθετα στην άποψη (κάμερα) στο σημείο επιλογής. Αυτό
σημαίνει ότι η επιλογή των στοιχείων εξαρτάται από το μέγεθος του γραφικού συμβόλου
των αντικειμένων, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι θα επιλεγούν και τα επικαλυμμένα
αντικείμενα!
Επιλογή με παράθυρο: κρατώντας το αριστερό ποντίκι και μετακινώντας το ποντίκι
δημιουργείτε ένα παράθυρο. Η εντολή ολοκληρώνεται όταν ελευθερωθεί το πλήκτρο του
ποντικιού. Το μέγεθος του παραθύρου εμφανίζεται συνέχεια στην οθόνη. Όταν γίνεται ο
σχεδιασμός του παραθύρου από αριστερά στα δεξιά, επιλέγονται μόνο αυτά τα στοιχεία
τα οποία βρίσκονται στο σύνολό του μέσα στο παράθυρο (επιλογή εντός παραθύρου).
Όταν γίνεται σχεδιασμός του παραθύρου από δεξιά στα αριστερά, τότε επιλέγονται όλα
τα στοιχεία ανεξάρτητα του αν έχουν συμπεριληφθεί στο σύνολό τους εντός του
παραθύρου (ταυτόχρονη επιλογή με τομή και επιλογή εντός παραθύρου).
Επιλογή ανά ιδιότητα: αυτή η επιλογή βρίσκεται στην αριστερή στήλη της επιφάνειας
εργασίας του προγράμματος, ενώ εμφανίζεται παράλληλα και με δεξί κλικ του ποντικιού.
Η επιλογή μπορεί να γίνει με βάση τα αντικείμενα που επιθυμεί ο χρήστης (ραβδωτό
μέλος, ενίσχυση, στήριξη κλπ) αλλά και τις επιμέρους παραμέτρους.

Επιλογή με βάση τη λίστα περιεχομένων του μοντέλου: επιλέγονται τα αντικείμενα που
κλικάρουμε στη λίστα με τη δεντροειδή μορφή που βρίσκεται στα δεξιά του παραθύρου.
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Κλικάροντας στα ονόματα των αντικειμένων στη λίστα αυτή και πατώντας ταυτόχρονα
τα πλήκτρα C T R L ή S H I FT μπορεί να γίνει μαζική επιλογή. Για να αποεπιλεγούν αυτά τα
αντικείμενα πατάμε το πλήκτρο C T R L και παράλληλα κλικάρουμε στο όνομα του
αντικειμένου από τη λίστα στα δεξιά.
Οι πρόσθετες γενικές εντολές επιλογής στοιχείων βρίσκονται στην αριστερή στήλη της
οθόνης (επιλογή όλων, αποεπιλογή όλων, αντιστροφή επιλογής) ή αν γίνει δεξί κλικ στο
ποντίκι εντός της παραθύρου σχεδίασης του προγράμματος.

3.4 Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Η καρτέλα ΔΙ Α Χ ΕΙ ΡΙ Σ Η ΟΜ Α ΔΩ Ν αποτελεί ένα σπουδαίο εργαλείο για τη διαχείριση των
διαφορετικών αλλά σχετικών τμημάτων ενός μοντέλου όπως π.χ. δάπεδα, υποστυλώματα,
αντιανέμεια, δοκοί κλπ. Αυτή η λειτουργία βρίσκεται στο πεδίο που βρίσκεται στα δεξιά της
οθόνης στην αντίστοιχη εντολή.
Νέα τμήματα (ομάδες) μπορούν να προστεθούν αν κλικάρουμε στο εικονίδιο ΝΕΑ
ΟΜ Α ΔΑ (#2). Πριν γίνει όμως αυτό, επιλέγονται πρώτα τα τμήματα του μοντέλου (μέλη –
στοιχεία) που επιθυμούμε να μετέχουν σε αυτή την ομάδα.
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Οι ομάδες μπορούν να τακτοποιηθούν σε διάφορους φακέλους. Για την δημιουργία
επιμέρους νέων φακέλων κλικάρουμε στο εικονίδιο N Ε ΟΣ Φ Α Κ ΕΛ ΟΣ (#1).

1

2

3

4

5

6
Για να ενεργοποιηθεί μία ομάδα, τσεκάρουμε το αντίστοιχο πεδίο (check-box) μπροστά από
το όνομα της ομάδας. Μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα περισσότερες ομάδες αν
κλικάρουμε αντίστοιχα.
Αν στο πεδίο ΔΙ Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Ο Μ Α Δ Ω Ν έχει τσεκαριστεί μέσω του εικονιδίου (#6) η εντολή
«Εμφάνιση κρυμμένων τμημάτων της κατασκευής ως διαφανή» τότε τα κρυμμένα τμήματα
του μοντέλου θα εμφανίζονται αντίστοιχα ως διαφανή.
Κάθε αντικείμενο από το μοντέλο μπορεί να αποτελεί μέρος διαφόρων ομάδων την ίδια
στιγμή.
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Για να τροποποιηθεί μία υπάρχουσα ομάδα αρκεί πρώτα να επιλεγούν τα σχετικά τμήματα
του μοντέλου που θέλουμε να αλλάξουμε, στη συνέχεια κλικάρουμε στο όνομα της ομάδας
που πρόκειται να τροποποιηθεί και τέλος στο εικονίδιο Τ Ρ ΟΠ ΟΠ ΟΙ Η Σ Η (#3).

Κατόπιν εμφανίζεται το παράθυρο ΕΠ ΕΞ Ε ΡΓ Α Σ Ι Α
ακόλουθες επιλογές:

ΟΜ Α ΔΑ Σ

στο οποίο περιλαμβάνονται οι

Προσθήκη επιλεγμένων στοιχείων στην ομάδα: Κλικάροντας στο εικονίδιο OK,
τα επιλεγμένα μέλη θα προστεθούν στην ενεργή ομάδα. Όταν τα επιλεγμένα μέλη
βρίσκονται ήδη στην ενεργή ομάδα που θέλουμε να τροποποιήσουμε τότε με την
εντολή αυτή δεν θα επέλθει καμία απολύτως αλλαγή στην ομάδα.
Αφαίρεση επιλεγμένων στοιχείων από την ομάδα: Τα επιλεγμένα στοιχεία δεν
θα ανήκουν πλέον στην ομάδα που επεξεργαζόμαστε.
Καταχώρηση μόνο των επιλεγμένων στοιχείων στην ομάδα: Η ομάδα που
επεξεργαζόμαστε θα περιλαμβάνει μόνο τα στοιχεία που έχουμε επιλέξει.
Η μετονομασία της ομάδας μπορεί να γίνει αν κλικάρουμε στο εικονίδιο Μ ΕΤ Ο Ν ΟΜ Α Σ Ι Α
(#5).
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Η ομάδα μπορεί να διαγραφεί αν κλικάρουμε στο όνομα της και στη συνέχεια στο εικονίδιο
ΔΙ Α Γ ΡΑ Φ Η (#4).

3.5 ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΡΙΘΜΙΣΗ
Για την καλύτερη οργάνωση των διαφόρων αντικειμένων αλλά και την εποπτεία στο τεύχος
υπολογισμών χρησιμοποιούνται ονόματα και ετικέτες στο μοντέλο. Τα ονόματα και οι
αριθμοί των αντικειμένων παράγονται αυτόματα καθώς εργαζόμαστε στο μοντέλο. Σε
κάποιες όμως περιπτώσεις (για παράδειγμα στη δημιουργία συνδέσεων), ο χρήστης έχει την
ευκαιρία να ονομάσει μόνος του τα διάφορα στοιχεία.
Οι παρακάτω επιλογές ονοματολογίας και επαναρίθμησης είναι διαθέσιμες στο Consteel:
Αρίθμηση σημείων των επιφανειακών στοιχείων – παράγονται πλήρως αυτόματα από
το πρόγραμμα και ο χρήστης δεν μπορεί να επέμβει στη διαδικασία.
Ονόματα στατικών στοιχείων – αυτά παράγονται αυτόματα καθώς ο χρήστης δημιουργεί
ή αντιγράφει στατικά αντικείμενα (δοκοί, υποστυλώματα, πλάκες, τοίχοι). Τα ονόματα
περιλαμβάνουν ένα πρόθεμα και έναν αριθμό (για παράδειγμα: “B1” για ένα στοιχείο
ράβδου). Αυτά τα ονόματα εμφανίζονται στη λίστα των αντικειμένων που βρίσκεται στα
δεξιά της οθόνης. Τα ονόματα μπορούν να τροποποιηθούν με το εργαλείο
ΕΠ Α ΝΑ Ρ Ι ΘΜ Ι Σ Η ΕΠ Ι Λ Ε Γ Μ Ε ΝΩ Ν Α ΝΤ Ι Κ ΕΙ Μ Ε Ν ΩΝ στο πεδίο Μ ΕΛ Η . Χρησιμοποιώντας
αυτή τη λειτουργία μπορεί να οριστεί ειδικό πρόθεμα, ένας αριθμό έναρξης και να
εκτελεστεί η διαδικασία της επαναρίθμισης. Από την άποψη των πεπερασμένων
στοιχείων αυτά τα ονόματα υποδηλώνουν την αρίθμηση των πεπερασμένων στοιχείων
των μελών.
Ονόματα των στηρίξεων των μελών, ελευθεριών των μελών και των συνδέσεων – αυτά
τα ονόματα δείχνουν τον τύπο της τοποθετημένης στήριξης, ελευθερίας ή σύνδεσης
αντίστοιχα (για παράδειγμα: “πάκτωση” ή “yy,zz,w”)
Ονόματα συνδέσεων – αυτά τα ονόματα δείχνουν τα ονόματα που έχουν οριστεί από τον
ίδιο το χρήστη για μία ήδη τοποθετημένη σύνδεση (για παράδειγμα: “Δοκός σε
Υποστύλωμα 01”)
Επαναριθμώντας τα στοιχεία
Για να επαναριθμήσουμε τα αντικείμενα πρώτα επιλέγουμε τα σχετικά στοιχεία, μετά
κλικάρουμε στο εικονίδιο Ε Π Α ΝΑ Ρ Ι Θ Μ Η Σ Η Ε Π Ι Λ ΕΓ Μ Ε Ν ΩΝ Α ΝΤ Ι Κ ΕΙ Μ Ε ΝΩ Ν στο πεδίο
Μ ΕΛ Η .
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Στη συνέχεια εμφανίζεται το παράθυρο ΕΠ Α ΝΑ ΡΙ Θ Μ Ι Σ Η ΕΠ Ι Λ ΕΓ Μ Ε ΝΩ Ν Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ω Ν , όπου
έχουν αναγνωριστεί αυτόματα οι διάφοροι τύποι στοιχείων οι οποίοι περιλαμβάνονται στην
επιλογή που έχουμε κάνει. Τσεκάροντας τα αντίστοιχα πεδία μπορούν να επιλεγούν οι
διάφοροι τύποι στοιχείων που θα επαναριθμήσουμε.
Οι παρακάτω λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαδικασία της
επαναρίθμησης:
Μπορεί να καθοριστεί το όνομα του προθέματος
Μπορεί να καθοριστεί ο αριθμός έναρξης
Μπορούν να καθοριστούν οι σειρές προτεραιότητας για κάθε κύρια διεύθυνση (X,
Y Z)
Τα νέα ονόματα των στοιχείων θα δημιουργηθούν από τα δοσμένα προθέματα και τους
νέους σειριακούς αριθμούς, εκτός από τους τύπους των ήδη τοποθετημένων συνδέσεων.
Εμφάνιση/απόκρυψη ετικετών
H εμφάνιση/απόκρυψη των ετικετών μπορεί να ενεργοποιηθεί όπως ήδη αναφέρθηκε (κεφ.
1.2.6) μέσω της μπάρας στο κάτω μέρος της οθόνης εργασίας του προγράμματος. Οι
παρακάτω επιλογές για τις ετικέτες είναι διαθέσιμες:
υλικό – το χρησιμοποιούμενο όνομα του υλικού των μελών της κατασκευής (για
παράδειγμα: “S235”)
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διατομή – το όνομα των χρησιμοποιούμενων διατομών των μελών της κατασκευής (για
παράδειγμα: “HEA 200”)
πάχος – το πάχος των χρησιμοποιούμενων κελυφών ή τοίχων της κατασκευής
τιμή φορτίων – τιμές των φορτίων που έχουν εισαχθεί στην κατασκευή
μονάδες – οι μονάδες των φορτίων και του πάχους όπως έχουν καθοριστεί (για
παράδειγμα: “kN” ή “mm”)
αρχικές ατέλειες μελών – οι τιμές των αρχικών ατελειών των μελών στα μέλη της
κατασκευής
σύστημα συντεταγμένων – τα ονόματα των τοπικών αξόνων του συστήματος (X,Y,Z)
Επιπροσθέτως μπορούν να εισαχθούν κείμενα από τον ίδιο το χρήστη σε στατικά στοιχεία
της κατασκευής χρησιμοποιώντας το εργαλείο του πεδίου Τ ΟΠ ΟΘ ΕΤ Η Σ Η ΔΙ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν .

3.6 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για ένα ολοκληρωμένο τεύχος μιας στατικής μελέτης είναι σημαντικό να εισαχθούν στο
μοντέλο της κατασκευής οι ακριβείς διαστάσεις των επιμέρους στοιχείων. To εργαλείο της
εισαγωγής διαστάσεων βρίσκεται στο πεδίο Γ ΕΩ Μ ΕΤ Ρ Ι Α .

Αυτό το εργαλείο παρέχει ένα σημαντικό αριθμό επιλογών εισαγωγής διαστάσεων:
Διάσταση προβολής ενός γραμμικού αντικειμένου
: Διαστασιολογείται το
προβαλλόμενο μήκος του επιλεγμένου γραμμικού στοιχείου πάνω σε έναν από τους
καθολικούς άξονες X ή Y ή Z.
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Παράμετροι:
Αυτόματη: μετακινώντας το ποντίκι, το σύστημα ανιχνεύει τον επιθυμητό άξονα
αναφοράς.
Με βάση τον καθολικό άξονα X: εισαγωγή διάστασης της προβολής του μήκους ενός
γραμμικού στοιχείου στον καθολικό άξονα Χ
Με βάση τον καθολικό άξονα Y: εισαγωγή διάστασης της προβολής του μήκους ενός
γραμμικού στοιχείου στον καθολικό άξονα Υ
Με βάση τον καθολικό άξονα Z: εισαγωγή διάστασης της προβολής του μήκους ενός
γραμμικού στοιχείου στον καθολικό άξονα Ζ

Διάσταση μήκους ενός γραμμικού στοιχείου
: Εισάγεται το μήκος ενός
επιλεγμένου γραμμικού στοιχείου σε ένα από τα επίπεδα τα οποία έχουν καθοριστεί από
τα επίπεδα που δημιουργούνται από τον κεντροβαρικό άξονα του στοιχείου και το επίπεδο
του καθολικού συστήματος συντεταγμένων X,Y, καθώς και ένα επίπεδο κάθετο σε αυτό και
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το οποίο περιλαμβάνει τον κεντροβαρικό άξονα του στοιχείου.

Παράμετροι:
Αυτόματη: μετακινώντας το ποντίκι, το σύστημα ανιχνεύει το επιθυμητό επίπεδο

Διάσταση προβολής μεταξύ δύο σημείων
: Το μήκος της απόστασης μεταξύ δύο
επιλεγμένων σημείων το οποίο προβάλλεται στον καθολικό άξονα X ή Y ή Z.

Παράμετροι:
Αυτόματο: μετακινώντας το ποντίκι, το σύστημα ανιχνεύει τον επιθυμητό άξονα
αναφοράς.
Με βάση τον καθολικό άξονα X: γίνεται προβολή της απόστασης μεταξύ των δύο
επιλεγμένων σημείων πάνω στον άξονα X.
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Με βάση τον καθολικό άξονα Υ: γίνεται προβολή της απόστασης μεταξύ των δύο
επιλεγμένων σημείων πάνω στον άξονα Υ
Με βάση τον καθολικό άξονα Ζ: γίνεται προβολή της απόστασης μεταξύ των δύο
επιλεγμένων σημείων πάνω στον άξονα Ζ
Διάσταση μήκους μεταξύ δύο σημείων
: Η απόσταση μεταξύ δύο επιλεγμένων
σημείων η οποία τοποθετείται σε ένα από τα παρακάτω επίπεδα.
Επίπεδο το οποίο καθορίζεται από τον κεντροβαρικό άξονα ενός στοιχείου και το
επίπεδο που σχηματίζεται από το καθολικό σύστημα συντεταγμένων X,Y
Επίπεδο κάθετο στο παραπάνω επίπεδο το οποίο περιλαμβάνει τον κεντροβαρικό
άξονα του στοιχείου.

Παράμετροι:
Αυτόματο: μετακινώντας το ποντίκι, το σύστημα ανιχνεύει τον επιθυμητό άξονα
αναφοράς.
Διάμετρος κύκλου
Ακτίνα ενός κύκλου
Γωνία μεταξύ δύο γραμμών
έχουν ήδη επιλεγεί.

: Τοποθέτηση διάστασης μεταξύ δύο γραμμών που

Διάσταση ύψους
: Αυτή η λειτουργία βοηθάει στην ταχύτατη εισαγωγή της
διάστασης του ύψους σε επιλεγμένα σημεία στον καθολικό άξονα Z σχετικά με τη την
τιμη που δόθηκε στο πεδίο της γραμμής βάσης (βασική γραμμή).
Η τιμή που περιέχεται στο πεδίο της Βασικής γραμμής υποδηλώνει το ύψος της στάθμης
0 στη διεύθυνση του καθολικού άξονα Z. Όλα τα επιλεγμένα σημεία με τον τρόπο αυτό
διαστασιολογούνται με τις αποστάσεις τους να μετρούνται από το επίπεδο 0.
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Σχόλιο σε πλαίσιο
: Με τη λειτουργία αυτή το κείμενο (π.χ. A-2) που πληκτρολογούμε
στο πεδίο αυτό μπορεί να τοποθετηθεί στο μοντέλο.

3.7 Μ ΕΤΡΗΣΗ
Κατά τη διάρκεια της μοντελοποίησης χρειάζεται πολλές φορές να μετράμε διαστάσεις και
γωνίες. Tο εργαλείο M ΕΤ ΡΗ Σ Η βρίσκεται στο τέλος του πεδίου της Γ ΕΩ Μ ΕΤ Ρ Ι Α Σ .
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Στο παράθυρο που εμφανίζεται παρακάτω παρέχονται οι εξής λειτουργίες:

Μέτρηση απόστασης
: Εμφανίζεται στην οθόνη η μετρούμενη απόσταση μεταξύ δύο
επιλεγμένων στοιχείων σε μέτρα ή σε χιλιοστά αφού επιλέξουμε τις μονάδες από το πεδίο
«μονάδα μήκους».

Μέτρηση γωνίας
: Η εντολή αυτή μετρά σε μοίρες ή σε rad την απόσταση μεταξύ
δύο γραμμών που έχουν επιλεγεί (οι γραμμές επιλέγονται με 3 κλικ που γίνονται
αντίστοιχα σε τρία σημεία στον τρισδιάστατο χώρο στο επίπεδο των δύο γραμμών).
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Δεδομένα μελών
: Η εντολή αυτή εμφανίζει στην οθόνη το μήκος, την επιφάνεια και
το βάρος ενός επιλεγμένου στοιχείου.

Σημείωση: Κάποιες φορές η ετικέτα εμφανίζεται χωρίς κείμενο στο εσωτερικό. Για να
εμφανιστεί το κείμενο αρκεί να περιστρέψετε το μοντέλο στο χώρο σε κατάλληλη θέση.
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3.8 Κ ΑΝΑΒΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Στο πεδίο Γ ΕΩΜ ΕΤ ΡΙ Α , είναι δυνατή η δημιουργία δικού μας κανάβου Κ Α ΝΑ Β ΟΣ
Μ Ο ΝΤ ΕΛ Ο Υ .

Κλικάροντας στην αντίστοιχη εντολή, ανοίγει το πεδίο διαλόγου
Α Ξ Ο Ν ΕΣ .

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε ΥΑ Σ Τ Ι Κ Ο Ι

Οι λειτουργίες του κανάβου είναι οι εξής:
Δημιουργία νέου κατασκευαστικού κανάβου με το εικονίδιο
Αποδοχή των ιδιοτήτων του κανάβου και ολοκλήρωση με το εικονίδιο
Τροποποίηση του προηγούμενου κανάβου (δημιουργημένου) με το εικονίδιο
Διαγραφή του προηγούμενου κανάβου (δημιουργημένου) με το εικονίδιο
Ιδιότητες κανάβου μοντέλου:
Πρέπει να γίνει η διαίρεση του κανάβου στην διεύθυνση X και Y.
o Μορεί να δημιουργηθεί νέα σειρά στην διαίρεση με το εικονίδιο

.

o Οι καθορισμένες σειρές μπορούν να διαγραφούν με το εικονίδιο

.
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o Η σειρά μπορεί να τροποποιηθεί με το εικονίδιο με τα βέλη
. Οι τιμές
μπορούν να καθοριστούν ως μεμονωμένες (π.χ. 1500) ή ως γινόμενο μέσω
συντελεστή (π.χ. 2*2000)
Οι ιδιότητες μπορούν να καθοριστούν ταυτόχρονα και για την διεύθυνση X και την Y.
o Είναι δυνατό να επιλεγούν κεφαλαία γράμματα, πεζά γράμματα, δεκαδικοί
αριθμοί αλλά και λατινικοί αριθμοί.
o Οι αρχικές τιμές μπορούν καθοριστούν από την σχετικά λίστα.
o To πρόθεμα των ετικετών μπορεί να καθοριστεί χειροκίνητα.
o Tα ονόματα μπορούν να επιλεγούν με βάση το αν θέλουμε να στοιχηθούν σε
αύξουσα ή φθίνουσα σειρά τόσο για τον άξονα X όσο και για τον Y
Η θέση του κανάβου μπορεί να καθοριστεί στο κάτω μέρος του πεδίου διαλόγου.
o Οι συντεταγμένες του σημείου εισαγωγής μπορούν να καθοριστούν
χειροκίνητα σύμφωνα με το καθολικό σύστημα συντεταγμένων (X0,Y0,Z0), ή
μέσω γραφικής επιλογής στην οθόνη με το εικονίδιο με το βέλος
o Η γωνία (στροφή) του κανάβου μπορεί να καθοριστεί με τον ορισμό της τιμής
άλφα σύμφωνα με τον καθολικό άξονα Χ
o Επίσης, μπορεί να επιλεγεί αν ο κάναβος θέλουμε να εμφανίζεται στον
χαμηλότερο όροφο του μοντέλου (απαιτείται να έχουν καθοριστεί
προηγουμένως οι όροφοι)

►Συνοπτική παρουσίαση για την χρήση του κανάβου, μπορεί να παρακολουθήσετε στο
επίσημο κανάλι της ERGOCAD, στο Youtube, εδώ.
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4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
4.1 Β ΑΣΙΚΑ
Το πρώτο βήμα της φάσης της μοντελοποίησης είναι ο σχεδιασμός της γεωμετρίας της
κατασκευής. Στο ConSteel όλα τα γεωμετρικά στοιχεία μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν
και να τροποποιηθούν στο 3D χώρο. Μέσα από το εύχρηστο περιβάλλον του Consteel, εκτός
από τις πολλαπλές δυνατότητες στη σχεδίαση, στις τροποποιήσεις και τις μετακινήσεις
περιλαμβάνονται και μία σειρά από λειτουργίες όπως για παράδειγμα οι επιλογές
καθορισμού των σημείων έλξης οι οποίες κάνουν την μοντελοποίηση ακόμα πιο παραγωγική.
Όλες οι σχεδιαστικές λειτουργίες βρίσκονται στο πεδίο ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Αντίστοιχα οι
λειτουργίες των διαφόρων απόψεων και οι λειτουργίες της επιλογής βρίσκονται στην στήλη
που βρίσκεται στο αριστερό μέρος της οθόνης ενώ οι έλξεις εμφανίζονται στο κάτω μέρος
της οθόνης (στην γραμμή κατάστασης). Επιπροσθέτως, όλες οι σχετικές εντολές για τη
μοντελοποίηση συμπεριλαμβάνονται και στα παράθυρα διαλόγου των μελών, των στηρίξεων
και των φορτίων.

4.2 Σ ΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
Για την καταλληλότερη μοντελοποίηση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης
και του σχεδιασμού (διαστασιολόγηση διατομών) είναι σημαντικό να αναλυθεί το
εφαρμοζόμενο σύστημα συντεταγμένων. Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται με λεπτομέρειες
όλα τα συστήματα συντεταγμένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο ConSteel.
Δύο διαφορετικά συστήματα συντεταγμένων μπορούν να
χρησιμοποιηθούν: το ορθογωνικό καρτεσιανό σύστημα

z

(XYZ) και το σύστημα των πολικών συντεταγμένων (L).

L
y


x

Στο πολικό σύστημα το “” υποδηλώνει τη γωνία μεταξύ
του άξονα “X” και του κατακόρυφου επιπέδου που ορίζεται
από τον άξονα “Z” και το επιλεγμένο σημείο, και το “”
υποδηλώνει την γωνία μεταξύ της γραμμής τομής του ίδιου
επιπέδου και του επιπέδου συντεταγμένων “XY” με τη
γραμμή από την αρχή των αξόνων μέχρι το επιλεγμένο
σημείο, ενώ το “L” υποδηλώνει την απόσταση από την αρχή
των αξόνων. Το πολικό σύστημα συντεταγμένων
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χρησιμοποιείται πιο σπάνια και για το λόγο στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται περισσότερο
το καρτεσιανό σύστημα.
Η πιο συνήθης πρακτική σε όλα τα καρτεσιανά συστήματα
συντεταγμένων (διευθύνσεις αξόνων και σύμβολα στροφών) είναι να
ακολουθείται ο κανόνας του δεξιού χεριού. Αυτός ο κανόνας είναι
y
κατάλληλος για τον ορισμό της γεωμετρίας όπως επίσης και για τα
x φορτία. Οι ροπές και οι στροφές θεωρούνται θετικές αν, βλέποντας προς
τα εμπρός (από την αρχή των αξόνων προς το βέλος) έναν άξονα
ακολουθούμε τη φορά των δεικτών του ρολογιού γύρω από τον κάθε άξονα τόσο στο
καθολικό όσο και στο τοπικό σύστημα.

z

Στο κείμενο που ακολουθεί αναλύονται περαιτέρω το τι υποδηλώνει κάθε παράμετρος:
Στην περίπτωση της γεωμετρίας στο χώρο (3D προσομοίωση μοντέλου):
X, Y,Z: καθολικό σύστημα συντεταγμένων
x, y, z: τοπικό σύστημα συντεταγμένων
Στην περίπτωση των διατομών (2D
προσομοίωση των διατομών):
v, w: σύστημα επεξεργασίας
συντεταγμένων διατομής
Y,
Z:
σύστημα
επεξεργασίας
συντεταγμένων διατομής με την αρχή των
αξόνων του στο κεντροβαρικό άξονα της
διατομής
y, z: κύριο σύστημα συντεταγμένων της
διατομής

4.2.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΗ
Το σύστημα συντεταγμένων του χρήστη (UCS) χρησιμοποιείται για την ευκολότερη και
ταχύτερη προσομοίωση του φορέα. Το UCS είναι ένα σύστημα που τοποθετείται στο
καρτεσιανό σύστημα (XYZ).
Τα εργαλεία για τη δημιουργία και την τροποποίηση του συστήματος συντεταγμένων
βρίσκονται στο εικονίδιο ΟΡΙ Σ Μ ΟΣ Κ Α ΝΑ ΒΟ Υ Κ Α Ι Σ ΥΣ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Σ Υ Ν Τ ΕΤ Α Γ Μ ΕΝ Ω Ν στην
στήλη εντολών που βρίσκεται στα αριστερά της οθόνης.
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Το σύστημα συντεταγμένων μπορεί να εμφανιστεί/οριστεί (ή να επανέλθει στο καθολικό
σύστημα) στην γραμμή κατάστασης που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης

Οι παρακάτω επιλογές δημιουργίας είναι διαθέσιμες (από αριστερά στα δεξιά):
Ορισμός του καθολικού συστήματος συντεταγμένων
Ορισμός νέας αρχής αξόνων στο UCS
Το επίπεδο “XY” του καθολικού συστήματος ορίζεται ως “XY” επίπεδο του UCS
Το επίπεδο “XZ” του καθολικού συστήματος ορίζεται ως “XY” επίπεδο του UCS
Το επίπεδο “YZ” του καθολικού συστήματος ορίζεται ως “XY” επίπεδο του UCS
Ορισμός του UCS από 3 σημεία: αρχή των αξόνων, την διεύθυνση του ”X” & “Y”
Ορισμός του συστ’ηματος συντεταγμένων UCS σύμφωνα με την επιλεγμένη
επιφάνεια και τοποθέτηση της αρχής των αξόνων στον πρώτο κόμβο αυτού του
επιπέδου
Ορισμός της διεύθυνσης του άξονα “X” με την επιλογή δύο σημείων
Ορισμός της διεύθυνσης του άξονα “Υ” με την επιλογή δύο σημείων
Ορισμός της διεύθυνσης του άξονα “Ζ” με την επιλογή δύο σημείων
Αντιστροφή της διεύθυνσης του επιλεγμένου άξονα
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Στο

πεδίο

Μ ΕΛ Η

Σ ΥΝ Τ ΕΤ Α Γ Μ Ε Ν ΩΝ

και

(

με

την

εντολή

Κ Α Θ Ο ΡΙ Σ Μ ΟΣ

Τ ΟΠ Ι Κ ΟΥ

Σ ΥΣ Τ Η Μ Α Τ ΟΣ

) είναι δυνατή η τροποποίηση της στοίχισης των τοπικών αξόνων των

ραβδωτών μελών(

), των επιφανειών (

) ή των στηρίξεων (

).

Τα εικονίδια για τις τροποποιήσεις βρίσκονται στο πεδίο διαλόγου Κ Α ΘΟ ΡΙ Σ Μ ΟΣ
Σ ΥΣ Τ Η Μ Α Τ ΟΣ Σ ΥΝΤ ΕΤ Α Γ Μ Ε ΝΩ Ν και είναι τα εξής (από αριστερά στα δεξιά):

ΤΟΠΙΚΟΥ

Καθορισμός “X” άξονα του UCS
Καθορισμός του “Y” άξονα του UCS
Καθορισμός του “Z” άξονα του UCS
Καθορισμός του “Z” άξονα κάθετα στην επιφάνεια που δημιουργείται από τις
συνδεόμενες δοκούς

4.2.2 ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Η γραμμή αναφοράς των μελών καθορίζει τον άξονα “x” του τοπικού συστήματος
συντεταγμένων των μελών. Η διεύθυνση του άξονα “x” δίνεται από τους κόμβους αρχής (J)
και τέλους (K) της γραμμής αναφοράς.

Z

Y
z
J

y
x
K

X

Στη βασική περίπτωση, το τοπικό σύστημα
συντεταγμένων
ενός
μέλους
μπορεί
να
προσδιοριστεί λαμβάνοντας υπόψη τη γραμμή
αναφοράς του μέλους (“x”) ως τον καθολικό άξονα
“X”. Στην περίπτωση αυτή η διεύθυνση κάθε τοπικού
άξονα “y” και “z” είναι ίδια με τους καθολικούς “Y”
και “Z”. Η θέση της διατομής στο μέλος είναι τότε η
ακόλουθη: η γραμμή αναφοράς διατρέχει τον
κεντροβαρικό άξονα και το επίπεδο του καθολικού
συστήματος “YZ” συμπίπτει με το επίπεδο του
τοπικού συστήματος “yz” του μέλους.
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Στην γενική περίπτωση εισαγωγής μέλους μιας δοκού
(όχι υποστύλωμα, το οποίο έχει κατακόρυφη γραμμή
αναφοράς) το επίπεδο καθορίζεται από το τοπικό
σύστημα “xz” το οποίο λαμβάνει πάντα κατακόρυφη
θέση και από σημεία του τοπικού άξονα “z” τα οποία
βρίσκονται στη θετική κατεύθυνση του καθολικού
άξονα “Z”. Για δοκούς με μονή καμπυλότητα ο
τοπικός άξονας “x” αποτελεί πάντα την εφαπτομένη.

Z
z
y

J
Y

x
K

X

Z

Στην περίπτωση που έχουμε κατακόρυφη
γραμμή
αναφοράς
(μέλη
υποστυλωμάτων) ο τοπικός άξονας “y”
έχει την ίδια διεύθυνση με τον καθολικό
άξονα “Y”, ενώ η διεύθυνση του τοπικού
άξονα “z”εξαρτάται από τη τοποθέτηση
του υποστυλώματος (θέση του σημείου
αρχής και του σημείου τέλους).

Z

K

J
x

y
y

z

z
Y

Y
x

J

K

X

X

Η ερμηνεία, απόδοση και τα σύμβολα των εσωτερικών δυνάμεων σε ένα μέλος καθορίζονται
από το τοπικό σύστημα συντεταγμένων και από το σκαρίφημα όπως ακριβώς αυτό
εμφανίζεται στην εικόνα που ακολουθεί:

Mz

Vz
My
Vy

J
N

K

Mx
4.2.3 ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Στα επιφανειακά στοιχεία το τοπικό σύστημα “xy” καθορίζεται εντός του επιπέδου της
επιφάνειας, ο άξονας “z” είναι κάθετος σε αυτό το επίπεδο και η διεύθυνση του τοπικού
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άξονα “+z” καθορίζεται σύμφωνα με τον κανόνα του δεξιού χεριού του συστήματος
συντεταγμένων. Παρακάτω αναφέρονται οι ρόλοι των διευθύνσεων των τοπικών αξόνων των
επίπεδων επιφανειακών στοιχείων:
Με τη δημιουργία ενός ορθογωνικού σχήματος επιφανειακού επίπεδου στοιχείου:
Οι άξονες “x” και ο “y” είναι παράλληλοι με τις πλευρές του ορθογώνιου επίπεδου
στοιχείου. Η διεύθυνση “z” δημιουργείται σύμφωνα με τον κανόνα του δεξιού χεριού
του συστήματος συντεταγμένων.
Με την δημιουργία ενός επιφανειακού επίπεδου στοιχείου μέσω μιας πολυγραμμής για τον
ορισμό των εξωτερικών ορίων:
Ο άξονας “x” είναι παράλληλος με τη γραμμή που έχει καθοριστεί από το πρώτο και
το δεύτερο επιλεγμένο στοιχείο. Αυτή είναι η πρώτη πλευρά του επιφανειακού
επίπεδου στοιχείου.
Τα σημεία του άξονα “y” καθορίζονται από τη διεύθυνση του τρίτου επιλεγμένου
στοιχείου. Αυτή η πλευρά αποτελεί την δεύτερη πλευρά του επιφανειακού επίπεδου.
Η διεύθυνση του άξονα “z” δημιουργείται σύμφωνα με τον κανόνα του δεξιού χεριού
του συστήματος συντεταγμένων.

Στην περίπτωση των επιφανειακών στοιχείων το τοπικό σύστημα συντεταγμένων μπορεί να
τροποποιηθεί χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 4.2.1.
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4.3 Ο ΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙ ΩΝ
Τα ενεργά σημεία (σημεία έλξεων) μπορούν να καθοριστούν αν επιλέξουμε το εικονίδιο
που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της μπάρας εντολών σχεδίασης (κάτω μέρος της οθόνης).
Σχετικά με τη λειτουργία των ρυθμίσεων των σημείων έλξης έχει γίνει αναλυτική αναφορά
στο κεφάλαιο 1.2.7 Μ Π Α ΡΑ Ε ΝΤ ΟΛ ΩΝ Σ Χ ΕΔ Ι Α Σ Η Σ .

4.4 Σ ΧΕΔΙΑΣΗ
Οι εντολές της σχεδίασης που περιγράφονται παρακάτω βρίσκονται συγκεντρωμένες στο
πεδίο Γ Ε ΩΜ ΕΤ Ρ Ι Α .
Σχεδίαση γραμμής
Απλή σχεδίαση γραμμής. Αρχικά επιλέγετε το σημείο αρχής και στη συνέχεια το τελικό
σημείο
Σχεδίαση πολυγραμμής. Αρχικά επιλέγετε το σημείο αρχής και στη συνέχεια τα
επόμενα σημεία. Πατώντας το πλήκτρο E S C διακόπτετε τη σχεδίαση.
Σχεδίαση ορθογωνίου με γραμμές
Σχεδίαση ορθογωνίου. Επιλέγετε το γωνιακό σημείο και στη συνέχεια το απέναντι
γωνιακό.
Σχεδίαση ορθογωνίου με κλίση στο χώρο. Επιλέγετε το πρώτο γωνιακό σημείο, στη
συνέχεια το επόμενο με το οποίο καθορίζεται η πρώτη πλευρά και κατόπιν το απέναντι τρίτο
σημείο για να κλείσει έτσι το ορθογώνιο.
Σχεδίαση κύκλου
Σχεδίαση κύκλου μέσω ακτίνας. Επιλέγετε το κέντρο του κύκλου, μετά την ακτίνα και ο
κύκλος θα δημιουργηθεί στο επίπεδο το οποίο θα περιλαμβάνει το κέντρο και θα είναι
παράλληλο στο ενεργό UCS.
Σχεδίαση κύκλου μέσω διαμέτρου. Επιλέγετε το αρχικό σημείο και μετά το τελικό. Ο
κύκλος μπορεί να δημιουργηθεί και εκτός του ενεργού επιπέδου UCS.
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Σχεδίαση κύκλου από 3 σημεία. Επιλέγετε το αρχικό σημείο, στη συνέχεια το δεύτερο
και το τρίτο, οπότε ο κύκλος δημιουργείται στο επίπεδο που ορίζεται από αυτά τα τρία
σημεία.

Σχεδίαση τόξου
Τα τόξα μπορούν γενικά να δημιουργηθούν εκτός του ενεργού επιπέδου UCS.
Σχεδίαση τόξου με επιλογή του κέντρου του, του σημείου αρχής και της γωνίας.
Επιλέγετε πρώτα το κέντρο του τόξου, στη συνέχεια το αρχικό σημείο του τόξου και δίνετε
μετά γραφικά τη γωνία του τόξου ή πληκτρολογείτε αυτή στο παράθυρο του διαλόγου
Σχεδίαση τόξου με 3 σημεία. Επιλέγετε το αρχικό σημείο, το τελικό και μετά δίνεται
γραφικά ένα σημείο πάνω στο τόξο.
Σχεδίαση τόξου με σημείο αρχής, τελικό σημείο και εφαπτομένη. Επιλέγετε πρώτα το
σημείο αρχής, στη συνέχεια το τελικό σημείο και τέλος ένα σημείο της εφαπτομένης.
Σχεδίαση επιφάνειας/επίπεδων στοιχείων δύο διαστάσεων
Σχεδίαση επίπεδων στοιχείων δύο διαστάσεων. Ορίζετε τη γεωμετρία των επίπεδων
στοιχείων.
Σχεδίαση ανοίγματος/οπής. Επιλέγετε το επίπεδο στοιχείο που έχετε ορίσει και στη
συνέχεια σχεδιάζετε γραφικά τη γεωμετρία της οπής (τετράγωνο, κλειστό πολύγωνο ή
κύκλος).
Αλλαγή της διεύθυνσης των τοπικών αξόνων “x” του επίπεδου στοιχείου με ορισμό δύο
σημείων. Επιλέγετε αρχικά την επιφάνεια, στη συνέχεια το σημείο αρχής και κατόπιν ορίζετε
τη διεύθυνση του άξονα κάνοντας κλικ στο δεύτερο σημείο.
Μορφές σχεδίασης των επίπεδων στοιχείων
Για τη σχεδίαση ενός ορθογώνιου επίπεδου στοιχείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί η
εντολή του κανονικού ορθογώνιου ή του αντίστοιχου με κλίση.
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Για τη σχεδίαση ενός κυκλικού επίπεδου στοιχείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εντολή
της σχεδίασης κύκλου με ακτίνα, με διάμετρο ή με τη χρήση 3 σημείων.
Σχεδίαση πολυγώνου (κλειστή πολυγραμμή). Επιλέγετε το πρώτο σημείο, μετά τα
επόμενα και κλείνετε το περίγραμμα με δεξί κλικ στο ποντίκι.

4.5 Τ ΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι τέσσερις πιο συνηθισμένες εντολές για την τροποποίηση αντικειμένων βρίσκονται στην
αριστερή στήλη της οθόνης:
Μετακίνηση σημείου και πλευράς. Επιλέγετε αρχικά το σημείο και (ή) τη πλευρά που
θέλετε να μετακινήσετε. Ορίζετε στη συνέχεια την νέα θέση του σημείου (ή πλευράς). Αυτή
η εντολή χρησιμοποιείται για την αλλαγή θέσης οποιουδήποτε από τα τελικά σημεία ενός
γραμμικού ή κυκλικού στοιχείου ή για την αλλαγή της θέσης μιας πλευράς (ή γωνιακού
σημείου) πολυγώνου ή οπής σε πολύγωνο.
Μετακίνηση επιλεγμένων αντικειμένων. Τα επιλεγμένα αντικείμενα μπορούν να
μετακινηθούν ή να αντιγραφούν
Επιλέγετε τα αντικείμενα και κάνετε κλικ στο εικονίδιο M ΕΤ Α Κ Ι ΝΗ Σ Η
Α ΝΤ Ι Κ ΕΙ Μ Ε Ν ΩΝ :

Ε Π Ι Λ ΕΓ Μ ΕΝ Ω Ν

Επιλέγετε την μετακίνηση (μετακίνηση ή αντιγραφή). Η εντολή της αντιγραφής μπορεί να
ενεργοποιηθεί αν κλικαριστεί το αντίστοιχο πεδίο ενώ παράλληλα μπορούν να καθοριστεί ο
αριθμός των αντιγράφων που θα δημιουργηθούν.
Καθορίζετε αρχικά το σημείο αρχής για τη μετακίνηση/αντιγραφή και στη συνέχεια επιλέγετε
το τελικό σημείο της μετακίνησης/αντιγραφής αντίστοιχα.
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Τα επιλεγμένα μέλη, φορτία και στηρίξεις θα μετακινηθούν ή αντιγραφούν στη θέση η οποία
καθορίζεται ανάλογα με το σημείο αναφοράς που έχει δοθεί νωρίτερα και ενώ θα ληφθούν
υπόψη και οι αντίστοιχες επιλογές μετακίνησης/αντιγραφής. Η λειτουργία της
μετακίνησης/αντιγραφής εξαρτάται από το ενεργό UCS.

Επίδραση των επιμέρους ρυθμίσεων μετακίνησης/αντιγραφής:
Αντιγραφή μελών:
Όχι τσεκαρισμένο: Χρησιμοποιείται όταν χρειάζεται να μετακινηθούν/αντιγραφούν μόνο
τα φορτία και/ή οι στηρίξεις των μελών (και όχι τα ίδια τα μέλη).
Τσεκαρισμένο: Είναι προκαθορισμένη επιλογή και μετακινούνται/αντιγράφονται τα μέλη.

Αντιγραφή φορτίων:
Όχι τσεκαρισμένο: Τα φορτία δεν θα αντιγραφούν μαζί με τα επιλεγμένα μέλη.
Τσεκαρισμένο: Τα φορτία θα αντιγραφούν μαζί με τα επιλεγμένα μέλη.
Αντιγραφή στηρίξεων:
Όχι τσεκαρισμένο: Οι στηρίξεις των επιλεγμένων μελών δεν θα αντιγραφούν.
Τσεκαρισμένο: Οι στηρίξεις των επιλεγμένων μελών θα αντιγραφούν. (Στην περίπτωση
που στην επιλογή δεν περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα μέλος για να τοποθετηθούν οι
στηρίξεις τότε οι επιλεγμένες στηρίξεις δεν θα αντιγραφούν)
Ένωση σημείου:
Αν το πεδίο Ένωση σημείων είναι τσεκαρισμένο τότε τα τελικά σημεία των αντιγραμμένων
στοιχείων θα συνδεθούν με γραμμές.
Κατοπτρισμός επιλεγμένων αντικειμένων. Επιλέγοντας δύο σημεία τα οποία
αναπαριστούν τον άξονα του κάτοπτρου, γίνεται η προβολή αυτού στο ενεργό σύστημα UCS,
και στη συνέχεια εκτελείται και ο κατοπτρισμός των επιλεγμένων στοιχείων στο σύστημα
αυτό, συμμετρικά βέβαια προς τον άξονα του κάτοπτρου (άξονα συμμετρίας).
Αρχικά γίνεται η επιλογή του συστήματος UCS για τον κατοπτρισμό (αν απαιτείται), στη
συνέχεια επιλέγετε τα στοιχεία που θα αντιγραφούν και τέλος κλικάρετε στο εικονίδιο
Κ Α Τ ΟΠ Τ ΡΙ Σ Μ ΟΣ ΕΠ Ι Λ Ε Γ Μ Ε ΝΩ Ν Α ΝΤ Ι Κ ΕΙ Μ Ε ΝΩ Ν .
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Επιλέγοντας την γραμμή κατοπτρισμού (κάνοντας κλικ σε δύο σημεία του άξονα
συμμετρίας/κατοπτρισμού), τα επιλεγμένα στοιχεία θα μετακινηθούν/αντιγραφούν στη
θέση που έχει επιλεγεί.
Τα αποτελέσματα από τις επιλογές (αντιγραφή μελών, φορτίων, στηρίξεων) που
περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο παράθυρο είναι όμοια με αυτά που αναφέρθηκαν
παραπάνω.

Περιστροφή επιλεγμένων στοιχείων. Επιλέγετε τα στοιχεία που επιθυμείτε να
περιστρέψετε.

Επιλέγετε την εντολή της μετακίνησης ή της αντιγραφής, τον αριθμό των αντιγράφων και το
κέντρο της στροφής. Καθορίζετε το σημείο αναφοράς για την περιστροφή (πρώτη διεύθυνση)
και κατόπιν είτε επιλέγετε με ένα δεύτερο σημείο την τελική διεύθυνση είτε πληκτρολογείτε
την επιθυμητή γωνία και κάνετε τέλος κλικ στο εικονίδιο Ε Φ Α Ρ Μ ΟΓ Η .
Τα αποτελέσματα από τις επιλογές (αντιγραφή μελών, φορτίων, στηρίξεων) που
περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο παράθυρο είναι όμοια με αυτά που αναφέρθηκαν
παραπάνω.
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Οι υπόλοιπες εντολές τροποποίησης που περιλαμβάνονται στο πεδίο Γ ΕΩΜ ΕΤ ΡΙ Α :
Αλλαγή κλίμακας επιλεγμένων αντικειμένων. Επιλέγετε τα στοιχεία που θέλετε να
τροποποιήσετε, καθορίζετε το κέντρο της αλλαγής της κλίμακας, το σημείο αναφοράς και το
τελικό σημείο (οι αποστάσεις του σημείου αναφοράς και του τελικού σημείου καθορίζουν
τον τελικό λόγο/κλίμακα). Με τον τρόπο αυτό θα αλλάξει η κλίμακα του στοιχείου, το μήκος
και ενδεχομένως και η θέση του (ανάλογα με την κλίμακα).
Το μήκος των γραμμικών φορτίων επίσης θα αλλάξει αναλογικά.
Κύρτωση επιλεγμένου γραμμικού στοιχείου. Επιλέγετε την πλευρά για την κύρτωση και
στη συνέχεια καθορίζετε το σημείο εισαγωγής.
Διάθλαση επιλεγμένου γραμμικού στοιχείου. Επιλέγετε την πλευρά για την διάθλαση
και στη συνέχεια το σημείο του άξονα του επιλεγμένου μέλους το οποίο θα καθοριστεί για
την συγκεκριμένη τροποποίηση. Επιλέγετε τη νέα θέση του επιλεγμένου σημείου και στη
συνέχεια το αρχικό στοιχείο θα κατατμηθεί σε δύο νέα τμήματα.
Οι συντεταγμένες της νέας θέσης του επιλεγμένου σημείου επίσης μπορούν να δοθούν
χειροκίνητα σύμφωνα με το επιλεγμένο σύστημα συντεταγμένων.
Διαίρεση επιλεγμένων σημείων. Γραμμές και μέλη μπορούν να κατατμηθούν σε δύο
ίσα ή άνισα τμήματα.
Επιλέγοντας την εντολή Σε ίσα μέρη μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό ή το μήκος των
τμημάτων που θα κατατμηθούν.

Επιλέγοντας την εντολή των δύο άνισων τμημάτων εμφανίζεται ένα πεδίο με δύο σειρές
όπου μπορείτε να καθορίσετε τα σχετικά ή τα απόλυτα μήκη των τμημάτων μετρούμενα από
τα σημεία Α ή Β του αρχικού στοιχείου.
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Διαίρεση επιλεγμένου στοιχείου με σημεία τομής. Επιλέγετε τα δύο τεμνόμενα
στοιχεία για να τα κατατμήσετε. Και τα δύο στοιχεία θα διασπαστούν στο σημείο τομής
τους. Η εντολή αυτή χρησιμοποιείται τόσο σε γραμμικά όσο και σε καμπύλα στοιχεία.
Αποκοπή επιλεγμένης γραμμής. Επιλέγετε τις γραμμές ή τα στοιχεία που τέμνονται
και στη συνέχεια το τμήμα που θέλετε να αποκόψετε. Η εντολή αυτή χρησιμοποιείται τόσο
σε γραμμικά όσο και σε καμπύλα στοιχεία.
Προέκταση επιλεγμένης γραμμής σε καθορισμένο όριο. Επιλέγετε την γραμμή που
θα αποτελέσει το όριο και στη συνέχεια κλικάρετε στο γραμμικό στοιχείο το οποίο
επιθυμείτε να προεκτείνετε μέχρι το αντίστοιχο καθορισμένο όριο.
Αποκοπή τμήματος επιλεγμένης γραμμής. Με την εντολή αυτή μπορείτε να
αφαιρέσετε ένα τμήμα στοιχείου. Αρχικά επιλέγετε το στοιχείο και μετά το αρχικό και το
τελικό σημείο του τμήματος που θέλετε να αποκόψετε.
Λοξότμηση δύο επιλεγμένων γραμμικών στοιχείων. Επιλέγετε το πρώτο και το δεύτερο
γραμμικό στοιχείο. Η λοξότμηση θα εκτελεστεί με βάση όσα ορίζονται στο παράθυρο που
εμφανίζεται και τις αντίστοιχες επιλογές.

Στρογγύλευση στην ένωση δύο γραμμικών στοιχείων. Επιλέγετε το πρώτο και το
δεύτερο γραμμικό στοιχείο και στη συνέχεια πληκτρολογείτε την ακτίνα στρογγύλευσης.
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4.6 L AYERS

Το παράθυρο διαλόγου των layers μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

Την δημιουργία νέων layers
Την αντιγραφή υφιστάμενων για τον καθορισμό νέων
Την διαγραφή των layers
Την επεξεργασία ιδιοτήτων των υφιστάμενων layers (χρώμα, στυλ γραμμής, πάχος και
διαφάνεια)
Τον ορισμό των layers ως ορατά ή μη
Το πάγωμα των layers ώστε να μην είναι επεξεργάσιμα (παραμένουν όμως ορατά)
Την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των δικών σας στυλ. Αν το πεδίο της επιλογής
των δικών σας στυλ στα αντικείμενα είναι ανενεργό (μη τσεκαρισμένο) τότε όλα στα
στοιχεία στο layer θα λαμβάνουν το επιλεγμένο χρώμα, στυλ γραμμής, πάχος κλπ. Αν
είναι ενεργό (προκαθορισμένη ρύθμιση) τότε όλα τα στοιχεία θα έχουν το
γενικευμένο στυλ που έχει προκαθοριστεί.
Όλα τα συστήματα CAD έχουν μία λογική ταξινόμησης για κάθε layer. Τα
αντικείμενα/στοιχεία που εισάγονται, μεταφέρονται εξ ορισμού στα κατάλληλα layers ώστε
να μπορεί να γίνει εύκολη διαχείριση των στοιχείων στο μοντέλο.
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5 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
5.1 ΒΑΣΙΚΑ
Από την αρχή του ConSteel έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στο να δημιουργηθεί ένα εύχρηστο
περιβάλλον εργασίας ώστε η προσομοίωση του μοντέλου να γίνεται με τη χρήση των
φυσικών διατομών των στοιχείων. Σύμφωνα με τη λογική αυτή στο μοντέλο,
χρησιμοποιούνται ολόκληρα μέλη (δοκοί με ενισχύσεις, σύνθετα υποστυλώματα,
εφελκυόμενα μέλη, πλάκες κ.α.) τα οποία είναι εντελώς ξεχωριστά από το μαθηματικό
μοντέλο, στο οποίο δημιουργούνται αυτόματα τα πεπερασμένα στοιχεία που
χρησιμοποιούνται στην ανάλυση και στη διαστασιολόγηση. Με βάση τα παραπάνω ο
μηχανικός δεν χρειάζεται να ασχολείται με το μαθηματικό μοντέλο αλλά μπορεί να
συγκεντρωθεί ολοκληρωτικά στο φυσικό μοντέλο της κατασκευής.
ΑΞΙΖΕΙ

ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΛΑ ΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΣΤΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ.

Όλες οι λειτουργίες που συνδέονται με το μοντέλο της κατασκευής περιλαμβάνονται στο
πεδίο Μ ΕΛ Η . Εξαιτίας της υψηλής σπουδαιότητας και του μεγάλους εύρους των
χαρακτηριστικών μοντελοποίησης οι λειτουργίες των διατομών και των συνδέσεων
αναλύονται σε διαφορετικά κεφάλαια Δ Ι Α Τ Ο Μ Ε Σ (Κεφάλαιο 10) και Σ Υ ΝΔ ΕΣ Ε Ι Σ (Κεφάλαιο
14).

5.2 Γ ΡΑΜΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ως γραμμικά στοιχεία μπορούν να εισαχθούν στο μοντέλο λεπτότοιχα μεταλλικά στοιχεία,
στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος και στοιχεία από σύνθετες διατομές. Τα μέλη – ανάλογα
με το που θα τοποθετηθούν – μπορούν να είναι υποστυλώματα ή δοκοί. Το στοιχείο του
υποστυλώματος είναι ένα ειδικό γραμμικό μέλος το οποίο τοποθετείται πάντοτε
κατακόρυφα, κάτι που διευκολύνει πολύ την εισαγωγή του, αφού το μόνο που απαιτείται να
οριστεί είναι το ύψος.
Στο παράθυρο διαλόγου των γραμμικών στοιχείων (δοκού) περιλαμβάνονται οι παρακάτω
επιλογές για τη δημιουργία μελών:
Σχεδίαση της γραμμής αναφοράς του μέλους
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σχεδίαση τμήματος γραμμής ή ως συνεχόμενη γραμμή
σχεδίαση τόξου με χρήση κεντρικού σημείου, σημείο αρχής και γωνίας, 3
σημείων ή αρχικού σημείου, τελικού σημείου και εφαπτομένης
Επιλέγετε μία υφιστάμενη γραμμή ώστε να δημιουργηθεί πάνω σε αυτή η γραμμή
αναφοράς ενός μέλους/διατομής
Αναγνωρίζονται οι παράμετροι ενός υφιστάμενου μέλους καθώς κλικάρετε σε αυτό, και
στη συνέχεια μπορείτε να αποδώσετε αυτές τις παραμέτρους στο επόμενο
στοιχείο/μέλος που θέλετε να δημιουργήσετε
Οι παράμετροι του μέλους μπορούν να οριστούν στο μεσαίο πεδίο του παραθύρου:

Διατομή: πριν τη δημιουργία ενός μέλους δοκού ή υποστυλώματος χρειάζεται να έχει
φορτωθεί από τη «γενική βιβλιοθήκη» η διατομή που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε
ώστε αυτή να υπάρχει στη λίστα της «τοπικής βιβλιοθήκης», δηλαδή των διατομών του
συγκεκριμένου έργου. Αν δεν έχει φορτωθεί προηγουμένως καμία διατομή στο πεδίο
Δ Ι Α Τ ΟΜ Η , τότε μπορούμε να φορτώσουμε νέες πατώντας στις τρεις τελείες που
βρίσκονται στα δεξιά ( ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση
διατομών ανατρέξτε στο κεφάλαιο 10.2.
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Ελευθερίες (αρχή, τέλος): προκαθορισμένες ελευθερίες μπορούν να αποδοθούν στα
άκρα των μελών. Αν απαιτούνται νέοι τύποι τότε αυτοί μπορούν να δημιουργηθούν αν
επιλέξετε στο πεδίο Ε Λ Ε ΥΘ Ε ΡΙ ΕΣ τις τρεις τελείες

.

Αρχικές ατέλειες μελών.: Μπορεί να οριστεί κύρτωση σχήματος μισού ημιτονοειδούς
κάθετη στις δύο τοπικές κύριες διευθύνσεις του μέλους (“y,z” - τοπικοί άξονες) με
δεδομένο πλάτος στο μέσο του μήκους.
Τύπος στοιχείου:
Μεταλλική διατομή:
Δύο επιλογές είναι πιθανές
Δοκός-υποστύλωμα με στρέβλωση και
ράβδος εφελκυσμού, οι οποίες επηρεάζουν τον τύπο του πεπερασμένου στοιχείου που
θα χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση. Το στοιχείο «δοκός-υποστυλώματος» με στρέβλωση
είναι ένα ειδικό στοιχείο με 14 βαθμούς ελευθερίας, συμπεριλαμβανομένου του
φαινομένου της στρέβλωσης σε λεπτότοιχες διατομές. Αυτό το φαινόμενο είναι
σημαντικό σε κατασκευές όπου χρησιμοποιούνται πρότυπα, ανοικτά προφίλ διατομών.
Το στοιχείο «ράβδος εφελκυσμού» είναι αντίστοιχα ένα στοιχείο το οποίο διαθέτει
αντίσταση μόνο σε αξονική εφελκυστική δύναμη (χωρίς αντίσταση σε
καμπτική/στρεπτική ροπή ή τέμνουσα δύναμη). Αν σε αυτό επιβάλλεται θλιπτική δύναμη
από την ανάλυση, αυτή αγνοείται.
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Διατομή από οπλισμένο σκυρόδεμα ή σύμμικτη διατομή:
Εδώ υπάρχει μία μόνο επιλογή,
όπου ο γενικός τύπος δοκούυποστυλώματος διαθέτει 12 βαθμούς ελευθερίας και είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος
πεπερασμένου στοιχείου.
Ομαδοποίηση στοιχείων: τα μέλη μπορούν να ταξινομηθούν σε ομάδες στοιχείων για
εύκολη χρήση τους στο μοντέλο με βάση διάφορα χαρακτηριστικά τους (π.χ. επιλογή,
κυρίαρχα αποτελέσματα, ευαισθησία ανάλυσης, ρηγμάτωση σταδίου 1 ή 2 κλπ).

Αν ένα νέο στοιχείο χρειάζεται να ταξινομηθεί σε κάποια νέα
ομάδα, τότε αυτή η νέα ομάδα μπορεί να δημιουργηθεί αν γίνει κλικ στις τρεις τελείες
που βρίσκονται δίπλα από την εντολή Ο Μ Α ΔΑ Σ Τ ΟΙ Χ ΕΙ ΟΥ .

Αριθμός πεπερασμένων στοιχείων:
Μέσω αυτής της λίστας μπορεί να
καθοριστεί ο απαιτούμενος αριθμός πεπερασμένων στοιχείων που θα χρησιμοποιηθεί
στην ανάλυση. Η αυτόματη προκαθορισμένη επιλογή από το πρόγραμμα δίνει συνήθως
ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα στις περισσότερες περιπτώσεις.
Τοπική εκκεντρότητα: η τοπική εκκεντρότητα μπορεί να καθοριστεί στο τοπικό σύστημα
συντεταγμένων (“y, z”) του μέλους, ενώ η διατομή μπορεί να περιστραφεί γύρω από τον
τοπικό άξονα “x”.
Στο κάτω μέρος αυτού του παραθύρου διαλόγου υπάρχουν οδηγίες για τη χρήση των
εντολών ώστε ο χρήστης να μπορεί εύκολα να τις χρησιμοποιεί..
ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΚΕΝΤΡΕΣ ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΠΤΙΚΕΣ ΡΟΠΕΣ) ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΕΚΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΜΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΡΟΠΩΝ

(ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΜΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΡΟΠΕΣ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΡΡΟΠΑ )!

5.2.1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΛΗ
Το πρώτο βήμα για την προσομοίωση των γραμμικών (ραβδωτών) στοιχείων, είναι να
φορτωθεί η διατομή στο μοντέλο. Αυτό μπορεί να γίνει απευθείας μέσα από τον διαχειριστή
διατομών-S EC T I ON A D M I N I S T R A T OR , ή από πεδίο διαλόγου των δοκών. Στο ConSteel,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο οι βιβλιοθήκες με τις πρότυπες μεταλλικές διατομές όσο
και εκείνες με τις μακρο-διατομές.
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Στο C ON S T E EL 12, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω βιβλιοθήκες με τις εξής πρότυπες
διατομές:
Πρότυπη βιβλιοθήκη ευρωπαΙκών διατομών
Βιβλιοθήκη με Αμερικάνικες διατομές
Βιβλιοθήκη με Βρετανικές διατομές
Βιβλιοθήκη με Κινέζικες διατομές
Βιβλιοθήκη με μεταλλικές διατομές Continental
Βιβλιοθήκη με Ρώσικες διατομές
Στο C ON S T E EL 12, περιλαμβάνονται επίσης οι εξής μακρο-διατομές:
Τύπος συγκολητών διατομών από ελάσματα

o
o
o
o
o
o
o
o

Συγκολητή I ή H διατομή
Συγκολητή box (κιβωτοειδής) διατομή
Συγκολητή maltese (σταυροειδής) διατομή
Συγκολητή διατομή μισού σταυρού (half maltese)
Συγκολητή διατομή hat (Π - καπέλο)
Συγκολητή T διατομή
WQ διατομή
Συγκολητή διατομή μορφής I ή H με κεκλιμένα πέλματα

Ψυχρής έλασης ή θερμής έλασης

o
o
o
o

Ελατή διατομή μορφής I ή H (με παράλληλα πέλματα)
Ελατό γωνιακό (παράλληλα σκέλος)
RHS (ψυχρής έλασης τύπος)
C μορφή (ψυχρής έλασης)
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Κυλυνδρικής μορφής (παράλληλα πέλματα)
CHS μορφής (θερμής έλασης)
Z μορφής (ψυχρής έλασης)
T μορφής (μισό I)
Έλασμα
Ψυχρής έλασης μη συμμετρική U διατομή
Ψυχρής έλασης C διατομή
Ψυχρής έλασης Z διατομή
Ψυχρής έλασης ή θερμής έλασης ορθογωνική κοίλη διατομή
Ψυχρής έλασης ή θερμής έλασης κυκλική κοίλη διατομή
Κυκλική διατομή (ελκυστήρας)
Ψυχρής έλασης L διατομή
C διατομή (ψυχρής έλασης, με αναδιπλούμενα άκρα)
Ψυχρής έλασης Ωμέγα διατομή
Ψυχρής έλασης Ωμέγα με κλίση διατομή

Σύνθετη μορφή

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

I ή H μορφής ενισχυμένη με έλασμα στο πέλμα
I ή H μορφής ενισχυμένη με ελάσματα στα πέλματα
I ή H μορφής ενισχυμένη με ημιδιατομή μορφής I ή H
I ή H μορφής ενισχυμένη με ημιδιατομή μορφής I ή H στον κορμό
I ή H μορφής ενισχυμένη με γωνιακά στο πέλμα
I ή H μορφής ενισχυμένη με ελάσματα στα πέλματα
I ή H μορφής ενισχυμένη με I ή H διατομή στο πέλμα
Κλειστό σχήμα με γωνιακά και ελάσματα
Κλειστό 2U
Κλειστό 2I
I και U
I από 2U
Μισός σταυρός
2C αντικριστά
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o Διατομή με λεπίδες
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στο ConSteel, η ποιότητα υλικού αποτελεί χαρακτηριστικό
της διατομής, και για το λόγο αυτό χρειάζεται να καθορίζεται όταν επιλέγεται ο τύπος της
διατομής.
Στο πεδίο διαλόγου της δοκού, όταν οριστούν οι παράμετροι του ραβδωτού μέλους,
υπάρχουν δύο επιλογές για τον τύπο του μέλους. Το στοιχείο δοκός-υποστύλωμα με
στρέβλωση είναι ένα ειδικό στοιχείο με 14 βαθμούς ελευθερίας, το οποίο συμπεριλαμβάνει
την στρέβλωση των λεπτότοιχων διατομών. Αυτό αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα
στην περίπτωση των κατασκευών που αποτελούνται από πρότυπες, ανοικτής μορφής
μεταλλικές διατομές.
Η εφελκυόμενη ράβδος μπορεί να δεχτεί μόνο εφελκυστική αξονική (δεν μπορεί να δεχτεί
καμπτική ή στρεπτική ροπή, και τέμνουσα) και στην περίπτωση που εφαρμόζεται θλιπτική
δύναμη στην ανάλυση αγνοείται η επίδραση της.

5.2.2. ΜΕΛΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Ο ορισμός των μακρο-διατομών (παραμετρικών) από οπλισμένο σκυρόδεμα μπορεί να γίνει
από το πεδίο της βιβλιοθήκης με τις M A C R O ΔΙ Α Τ ΟΜ ΕΣ . Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι
παραμετρικών διατομών οπλισμένου σκυροδέματος. ΔΙ Α Τ ΟΜ ΕΣ Μ Ε ΔΥ Ν Α Τ ΟΤ Η Τ Α ΟΠ Λ Ι Σ Η Σ
- ΔΙ Α Σ Τ Α Σ Ι ΟΛ ΟΓ Η Σ Η Σ
(#1) και ΔΙ Α Τ Ο Μ ΕΣ ΧΩ ΡΙ Σ
Δ ΥΝΑ Τ ΟΤ Η Τ Α ΟΠ Λ Ι Σ Η Σ
ΔΙ Α Σ Τ Α Σ Ι ΟΛ ΟΓ Η Σ Η Σ (#2).

1
2

(εδώ ο όρος διαστασιολόγηση σημαίνει έλεγχος αντοχής διατομής όπου λαμβάνεται υπόψη
στον έλεγχο ο υφιστάμενος οπλισμός)
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5.2.2.1 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ο Ι Δ Ι Α Τ Ο Μ Ε Σ ΟΠ Λ Ι Σ Μ Ε ΝΟ Υ Σ Κ Υ Ρ ΟΔ ΕΜ Α Τ ΟΣ Μ Ε Δ Υ ΝΑ Τ ΟΤ Η Τ Α ΔΙ Α Σ Τ Α Σ Ι ΟΛ ΟΓ Η Σ Η Σ ,
αναπαριστώνται με χρώματος γκρι σχήμα στην βιβλιοθήκη των M A C R O Δ Ι Α Τ ΟΜ Ω Ν . Στο
ConSteel 12, υπάρχουν δύο τύποι διατομών με τις εξής επιλογές διαστασιολόγησης:
Ολόσωμη κυκλική διατομή
Ορθογωνική διατομή
Μετά την επιλογή μιας εκ των διαθέσιμων διατομών, στο παράθυρο διαλόγου της διατομής,
χρειάζεται να καθοριστούν μόνο οι εξωτερικές διαστάσεις, η ποιότητα υλικού του
σκυροδέματος και το μέτρο ελαστικότητας που θα εφαρμοστεί στην ανάλυση.

Επειδή η κατανομή του οπλισμού διαφέρει κατά μήκος του ανοίγματος του μέλους
σκυροδέματος, ο καθορισμός των ρυθμίσεων του οπλισμού πρέπει να γίνει μέσα από ένα
ειδικά αφιερωμένο πεδίο, τον
βρίσκεται στο πεδίο Μ ΕΛ Η .

ΕΠ ΕΞ ΕΡΓ Α Σ Τ Η ΡΑ Β ΔΩ Ν Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ

(

), ο οποίος
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5.2.2.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΟΚΟΥ
Η δημιουργία αντικειμένων δοκών οπλισμένου σκυροδέματος μπορεί να γίνει, αν είναι
επιλεγμένο το πεδίο με τους οπλισμούς της δοκού στο αριστερό μέρος του παραθύρυ
διαλόγου του ΕΠ ΕΞ Ε ΡΓ Α Σ Τ Η ΡΑ Β Δ ΩΝ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ . Το παράθυρο διαλόγου του
Ε Π ΕΞ ΕΡΓ Α Σ Τ Η

ΟΠ Λ Ι Σ Μ ΟΥ

(

) βρίσκεται στο πεδίο Μ ΕΛ Η .

2

3

1

4

#2 – Αν υπάρχουν διατομές οπλισμένου σκυροδέματος με δυνατότητα
διαστασιολόγησης οι οποίες έχουν φορτωθεί στο μοντέλο, τότε μπορούν να
προστεθούν νέα αντικείμενα δοκών οπλισμένου σκυροδέματος επιλέγοντας την
εντολή Π ΡΟΣ ΘΗ Κ Η . Η Εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών αντικειμένων με οπλισμό
γίνεται με επιλογή από την αντίστοιχη λίστα. Αν αντιγραφεί ένα αντικείμενο με
οπλισμό, τότε το αντικείμενο αυτό θα κληρονομήσει τις παραμέτρους του από το
αρχικό αντικείμενο. Το εικονίδιο ΔΙ Α Γ ΡΑ Φ Η θα διαγράψει μόνο το επιλεγμένο ενεργό
αντικείμενο με οπλισμό.
#3 – Στο μεσαίο τμήμα του παραθύρου διαλόγου, μπορεί να επιλεγεί η διατομή για
την οποία θέλουμε να καθορίσουμε τις ρυθμίσεις του οπλισμού σε άλλα σημεία του
παραθύρου διαλόγου. Οι εξωτερικές διαστάσεις και η ποιότητα του υλικού θα
εμφανίζονται κάτω από την σχετική λίστα στην επιλεγμένη διατομή.
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#4 – Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου, υπάρχει ένα πολυλειτουργικό πάνελ.
Εδώ, μπορούν να οριστούν οι διαμήκεις οπλισμοί και οι συνδετήρες, εμφανίζονται τα
διαγράμματα περιβαλλουσών για την κάμψη και την διάτμηση, οι τιμές σχεδιασμού
(Mrd και Vrd) ενώ ελέγχονται και οι κατασκευαστικές διατάξεις. Οι κύριες λειτουργίες
του πάνελ αναφέρονται παρακάτω λεπτομερώς:
o Γραφική απεικόνιση: Μετά την τοποθέτηση ενός αντικειμένου οπλισμού σε
ένα μέλος από σκυρόδεμα με την χρήση της εντολής Τ ΟΠ Ο ΘΕΤ Η Σ Η , το μήκος
του μέλους στο οποίο ο οπλισμός εφαρμόζεται εμφανίζεται με επισήμανση.
Αν υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα αναλύσεων για το μέλος, τα
διαγράμματα κάμψης και τέμνουσας εμφανίζονται στο πάνελ, τόσο για τους
μεμονωμένους συνδυασμούς μέσα από την σχετική λίστα όσο και για την
περιβάλλουσα. Η εναλλαγή μεταξύ διαγράμματος κάμψης και τέμνουσας
μπορεί να γίνει μέσω του σχετικού πεδίου που βρίσκεται πάνω αριστερά. Οι
τιμές των Med και Ved εμφανίζονται εκεί, ενώ εμφανίζονται ακόμα στο πάνελ
οι τιμές των Mrd, Vrd Vrdc και Vrdmax από τη στιγμή που έχουν τοποθετηθεί
διαμήκεις οπλισμοί και συνδετήρες (βλ. περισσότερα παρακάτω).
Στην περίπτωση που δεν ικανοποιούνται κατασκευαστικές διατάξεις για τους
οπλισμούς τότε εμφανίζονται προειδοποιητικά μηνύματα με επισήμανση στο
κάτω μέρος του πάνελ.
o Προσθήκη διαμήκων οπλισμών: Αν έχει επιλεγεί το πεδίο Δ Ι Α Μ Η Κ Η Σ
ΟΠ Λ Ι Σ Μ ΟΣ στην πάνω αριστερή λίστα του πανελ, τότε με την χρήση του
εικονιδίου
είναι δυνατή η προσθήκη ράβδων στο μέλος. Στο παράθυρο
διαλόγου Π ΡΟΣ ΘΗ Σ Η Ρ Α Β ΔΟ Υ ΔΟ Κ Ο Υ , πρέπει να καθοριστούν η θέση, η
ποσότητα και η διάμετρος. Πατώντας το εικονίδιο Π ΡΟΣ ΘΗ Κ Η , εμφανίζεται η
γραφική απεικόνιση των ράβδων στο αντίστοιχο πεδίο. Η διαγραφή μιας
ράβδου μπορεί να γίνει με το πάτημα του εικονιδίου
και στην συνέχεια
επιλέγοντας την ράβδο και κλικάροντας στο σύμβολο .

o Προσθήκη συνδετήρων: Αν έχει επιλεγεί

ΕΓ Κ Α ΡΣ Ι Ο Σ ΟΠ Λ Ι Σ Μ Ο Σ

στην πάνω

αριστερή λίστα του πανελ, τότε με την χρήση του εικονιδίου
είναι δυνατή
η προσθήκη συνδετήρων στο μέλος. Στο παράθυρο διαλόγου Π ΡΟΣ ΘΗ Σ Η
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ΡΑ Β Δ ΟΥ Δ ΟΚ Ο Υ ,

χρειάζεται να καθοριστεί μόνο το διάστημα και η αρχική –
τελική θέση. Η διάμετρος του συνδετήρα πρέπει έχει δοθεί στο παράθυρο
διαλόγου επεξεργασίας των κύριων ράβδων. Μετά την επιλογή του εικονιδίου
Π Ρ ΟΣ ΘΗ Κ Η , εμφανίζεται η γραφική απεικόνιση των ράβδων στο αντίστοιχο
πεδίο. Η διαγραφή μιας ράβδου μπορεί να γίνει με το πάτημα του εικονιδίου
και στην συνέχεια επιλέγοντας την ράβδο και κλικάροντας στο σύμβολο .

Ένα αντικείμενο οπλισμού μπορεί να τοποθετηθεί σε περισσότερα από ένα μέλη, αν τα μέλη
αυτά έχουν τις ίδιες παραμέτρους (μήκος και διατομή) με την χρήση του εικονιδίου
Τ ΟΠ Ο ΘΕΤ Η Σ Η .
Αν το αντικείμενο οπλισμού τοποθετείται σε περισσότερα μέλη με διαφορετικά μήκη, ένα
αντίγραφο του αρχικού αντικειμένου οπλισης, δημιουργείται αυτόματα για κάθε μέλος με
διαφορετικό μήκος.

5.2.2.1.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
Επιλέγοντας το πεδίο ΡΑ Β ΔΟ Σ ΥΠ ΟΣ Τ ΥΛ ΩΜ Α Τ ΟΣ (#1) στην πάνω αριστερή πλευρά του
παραθύρου διαλόγου ΕΠ ΕΞ Ε ΡΓ Α Σ Ι Α ΡΑ Β Δ ΟΥ , εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου τα
δεδομένα που αφορούν τους οπλισμούς του υποστυλώματος.
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2
4

5

3

6

1

#2 – Αν υπάρχουν διατομές οπλισμένου σκυροδέματος με δυνατότητα
διαστασιολόγησης οι οποίες έχουν φορτωθεί στο μοντέλο, τότε μπορούν να
προστεθούν νέα αντικείμενα οπλισμού με την χρήση της εντολής Π ΡΟΣ Θ Η Κ Η . Από το
πρόγραμμα δημιουργείται αυτόματα ένα αντικείμενο οπλισμού αλλά μπορούν να
δημιουργηθούν και περισσότερα. Με την εναλλαγή μεταξύ των οπλισμών μέσα από
την σχετική λίστα και με την χρήση των αντίστοιχων εντολών μπορεί να γίνει
ΔΙ Α Γ ΡΑ Φ Η και Α ΝΤ Ι Γ ΡΑ Φ Η
#3 – Στην σχετική λίστα εμφανίζονται οι διαθέσιμες διατομές οπλισμένου
σκυροδέματος, οι οποίες διαθέτουν δυνατότητα διαστασιολόγησης. Οι εξωτερικές
διαστάσεις και η ποιότητα υλικού εμφανίζονται κάτω από τις επιλεγμένες διατομές,
ενώ η γραφική αναπαράσταση της διατομής υπάρχει στο μεσαίο τμήμα του πάνελ
(#5).
#4 – Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου διαλόγου, εμφανίζονται οι παράμετροι του
κύριου οπλισμού (επικάλυψη σκυροδέματος, διάμετρος, ποιότητα υλικού), και οι
παράμετροι των συνδετήρων οι οποίες μπορούν να τροποιηθούν (διάμετρος,
διάστημα)
#5 – Στο μεσαίο τμήμα του παραθύρου διαλόγου, εμφανίζεται η διατομή που είναι
επιλεγμένη από την δεξιά πλευρά του πάνελ (#3), με την δυναμική αναπαράσταση
των οπλισμών. Σε αυτό το πάνελ, μπορούν να προστεθούν επιπλέον οπλισμοί τόσο
στην διεύθυνση y όσο και στην z, αν κλικάρουμε τα σχετικά πεδία στο κάτω μέρος του
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παραθύρου και καθορίσουμε τις παραμέτρους για το διάστημα, την διάμετρο και την
ποσότητα τους.
#6 – Για να είναι δυνατή η εκτέλεση της διαδικασίας διαστασιολόγησης – ελέγχου
αντοχής (όπως θα αναφερθεί λεπτομερώς στο κεφάλαιο 9.4 Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Ι ΟΛ ΟΓ Η Σ Η
ΟΠ Λ Ι Σ Μ ΕΝ Ο Υ Σ Κ Υ ΡΟ Δ Ε Μ Α Τ ΟΣ ) για υποστύλωμα, πρέπει να καθοριστούν πρόσθετες
παράμετροι σχεδιασμού (διαστασιολόγησης) για αυτό. Κλικάροντας στο εικονίδιο με
τις 3 τελείες (…), ανοίγουν οι παράμετροι διαστασιολόγησης, όπου εμφανίζονται όλες
οι απαραίτητες παράμετροι σε λίστα και μπορούν να καθοριστούν μεμονωμένα. Οι
παράμετροι διαστασιολόγησης αποτελούν ξεχωριστά αντικείμενα, που σημαίνει ότι
μπορούν να καθοριστούν περισσότερα σύνολα παραμέτρων τα οποία μπορούν να
καταχωρηθούν και να χρησιμοποιηθούν για τα αντικείμενα οπλισμού. Οι
απαιτούμενες παράμετροι είναι οι παράμετροι για τον υπολογισμό λυγισμού,
καμπυλότητας και τον έλεγχο διάτμησης:

5.2.2.2 ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα μέλη στο μοντέλο, τα οποία είναι καθορισμένα ως

ΔΙ Α Τ Ο Μ Η

Ο Π Λ Ι Σ Μ Ε Ν ΟΥ

– Σ Χ ΕΔ Ι Α Σ Μ ΟΥ (δεν
λαμβάνεται υπόψη στην αντοχή ο οπλισμός) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν στους
βασικούς ελέγχους στο πεδίο «καθολικοί έλεγχοι» του προγράμματος. Μέλη με αυτούς τους
τύπους διατομών μπορούν να παρέχουν αποτελέσματα ανάλυσης (βλ. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 8.6), και
τις επιφάνειες αντοχής (βλ. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 10.4.5.2), στα οποία προφανώς λαμβάνεται υπόψη
η επίδραση των εφαρμοζόμενων οπλισμών της διατομής από την πλευρά της δυσκαμψίας.

Σ Κ ΥΡ Ο Δ ΕΜ Α Τ ΟΣ

Χ ΩΡ Ι Σ

Δ Υ ΝΑ Τ ΟΤ Η Τ Α

ΔΙ Α Σ Τ Α Σ Ι ΟΛ ΟΓ Η Σ Η Σ
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Οι διαθέσιμες διατομές είναι οι εξής:
Ολόσωμη κυκλική διατομή
Διατομή μορφής κυλίνδρου
Διατομή I με διπλη συμμετρία
Διατομή Ι με απλή συμμετρία
Διατομή I με μεταβλητό πλάτος πέλματος
Ορθογωνική διατομή
Ορθογωνική διατομή με οπή
Ορθογωνική διατομή με πτερύγιο
Διατομή μορφής T
Διατομή μορφής T με μεταβλητό πλάτος πέλματος
Τραπεζοειδής διατομή
Διατομή μορφής ανεστραμμένου Τ
Μετά τον καθορισμό των διατομών, πρέπει να καθοριστούν οι εξωτερικές διαστάσεις, η
ποιότητα του υλικού, οι παράμετροι οπλισμού και η εφαρμοζόμενη δυσκαμψία που θα
ληφθεί υπόψη στην ανάλυση.
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5.2.3 ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ
Το πρώτο βήμα είναι ο ορισμός της σύμμικτης διατομής. Συνολικά στη βιβλιοθήκη
περιλαμβάνονται οι εξής πέντε τύποι διατομών: πλήρως εγκιβωτισμένη διατομή τύπου Ι σε
σκυρόδεμα, μερικώς εγκιβωτισμένη διατομή τύπου Ι σε σκυρόδεμα, σταυροειδής
εγκιβωτισμένη διατομή σε σκυρόδεμα, πλήρως εγκιβωτισμένη διατομή τύπου Ι σε κοίλη
διατομή, πλήρως εγκιβωτισμένη διατομή τύπου Ι σε κοίλη κυκλική διατομή. Οι τύποι αυτοί
των διατομών περιλαμβάνονται στο πεδίο Δ Η Μ Ι ΟΥ ΡΓ Ι Α ΔΙ Α Τ ΟΜ Η Σ .

Με την επιλογή του επιθυμητού τύπου σύμμικτης διατομής και το πάτημα του πλήκτρου
«επόμενο» μπορούν, στο παράθυρο που εμφανίζεται, να καθοριστούν οι παράμετροι της
διατομής από σκυρόδεμα, οι τοποθετούμενοι οπλισμοί καθώς και οι εγκιβωτισμένες
διατομές χάλυβα.
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Στο ίδιο παράθυρο καθορίζεται επίσης ο τύπος του μέτρου ελαστικότητας που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τις αναλύσεις. Στο μέσο αυτού του παραθύρου υπάρχουν δύο επιλογές
για τις τιμές που θα λάβει το μέτρο ελαστικότητας (επιβατικό μέτρο ή τιμή σχεδιασμού)
Οι τιμές για τις αρχικές μεταθέσεις σε κάθε διεύθυνση y και z κάθε διατομής μπορούν να
εφαρμοστούν στο ίδιο πεδίο. Αν εφαρμοστούν οι αρχικές μεταθέσεις τότε ο έλεγχος της
διατομής με βάση τους ευρωκώδικες είναι αρκετός και δεν χρειάζεται ο έλεγχος ευστάθειας
του μέλους.

5.2.4 ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΔΟΚΟΙ
Αρχικά επιλέγουμε τη διατομή της σύμμικτης δοκού. Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι τύποι στη
βιβλιοθήκη η οποία εμφανίζεται με την επιλογή της εντολής Δ Ι Α Χ Ε Ι ΡΙ Σ Η
ΔΙ Α Τ ΟΜ ΩΝ >Δ Η Μ Ι Ο ΥΡΓ Ι Α Δ Ι Α Τ ΟΜ Η Σ : Σύμμικτη δοκός με πλάκα σταθερού πάχους και
σύμμικτη δοκός με χαλυβδόφυλλα.

Όταν δημιουργούμε μία νέα σύμμικτη διατομή εκτός από τα βασικά γεωμετρικά
χαρακτηριστικά χρειάζεται να ορίσουμε και το πλάτος του συνεργαζόμενου πέλματος. Είναι
σημαντικό να γνωρίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της ανάλυσης το συνεργαζόμενο πλάτος
υπολογίζεται αυτόματα με βάση τις παραμέτρους διαστασιολόγησης. Το συνεργαζόμενο
πλάτος το οποίο καθορίζεται στο παράθυρο δημιουργίας της διατομής χρησιμοποιείται μόνο
για τα γραφικά καθώς και για τον προσδιορισμό του ίδιου βάρους της δοκού. Να σημειωθεί
ότι υπάρχει η δυνατότητα να καθοριστεί διαφορετικό συνεργαζόμενο πλάτος για κάθε
πλευρά (αριστερά και δεξιά).
Στο ίδιο παράθυρο μπορούν να εισαχθούν οι ράβδοι οπλισμού της πλάκας σκυροδέματος
είτε ως αριθμοί ράβδων είτε ως επιφάνειες/εμβαδό (mm2/m).
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Αφού καθοριστούν τα χαρακτηριστικά της σύμμικτης διατομής, καταχωρούμε τη διατομή με
ένα νέο όνομα, ενημερώνεται η τοπική βιβλιοθήκη του έργου και στη συνέχεια μπορούμε να
την εισάγουμε στο έργο όπως ακριβώς γίνεται και με τις μεταλλικές διατομές.
Πριν την εκτέλεση της ανάλυσης επιλέγουμε τις σύμμικτες δοκούς και καθορίζουμε τις
Π Α ΡΑ Μ ΕΤ ΡΟ ΥΣ ΔΙ Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Λ ΟΓ Η Σ Η Σ από το πεδίο Ι ΔΙ ΟΤ Η Τ ΕΣ Σ Τ ΟΙ ΧΕ Ι ΩΝ που βρίσκεται
στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
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Κλικάροντας στις τρεις τελείες εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο με τίτλο Ρ ΥΘΜ Ι Σ ΕΙ Σ
ΔΙ Α Σ Τ Α Σ Ι ΟΛ ΟΓ Η Σ Η Σ στο οποίο καθορίζεται η απόσταση μεταξύ των παράλληλων δοκών, ο
αριθμός των διατμητικών ήλων, ο τύπος της ανάλυσης, η ανακατανομή των ροπών και οι
θέσεις των σημείων πλευρικής εξασφάλισης ως ποσοστό του μήκους της δοκού. Ο πίνακας
με τις θέσεις αυτές μπορεί να συμπληρωθεί αυτόματα με βάση τα επιλεγμένα μέλη αν
επιλεγεί η αντίστοιχη εντολή πάνω από τον πίνακα.
Μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες παραμέτρους διαστασιολόγησης και να τις
αποδώσουμε σε διαφορετικά μέλη, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε πιο εύκολα
αυτές που είναι καταλληλότερες ή απλά για να συγκρίνουμε τις διαφορετικές ρυθμίσεις.

5.2.5 ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Τα στοιχεία που τοποθετούνται σε μία κατασκευή μπορούν να ενισχυθούν αν αυτό
απαιτείται με τη χρήση της εντολής Τ ΟΠ Ι Κ Η

Ε ΝΙ Σ Χ ΥΣ Η

(

).

Οι ενισχύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για μέλη τύπου Ι (IPE, HEA, συγκολλητά I),
ενώ το σχήμα της ενίσχυσης που μπορεί να εισαχθεί είναι μορφής ημι-διατομής με ένα πέλμα
(συγκολλητής) με μειούμενο ύψος κορμού.
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Στο παράθυρο διαλόγου αυτής της εντολής καθορίζονται το μήκος (L), το ύψος (h), το πάχος
του κορμού (tw), το πλάτος του πέλματος (b), το πάχος του πέλματος (tf) και τα άλλα
χαρακτηριστικά της ενίσχυσης.
Στην περίπτωση ενίσχυσης θερμής έλασης, πρέπει να καθοριστούν στο παράθυρο διαλόγου
το μήκος (L), το ύψος αρχής (hs), το ύψος τέλους (he), η διατομή (ακτίνα έλασης) και τα
χαρακτηριστικά της ενίσχυσης. Με κλικ στο εικονίδιο (
από την βιβλιοθήκη διατομών.

), μπορούν να φορτωθούν διατομές

) οι γεωμετρικοί παράμετροι της ενίσχυσης
Κλικάροντας στο εικονίδιο του βέλους (
μπορούν να φορτωθούν από μία δοκό που θα επιλέξουμε.

Η θέση της ενίσχυσης μπορεί να οριστεί αν κλικάρουμε σε ένα αρχικό σημείο ενός μέλους
(όπου θα τοποθετηθεί η πλήρης διατομή) και στη συνέχεια δείξουμε τη διεύθυνση της
ενίσχυσης πάνω στο μέλος. Να σημειωθεί ότι αν το αρχικό σημείο βρίσκεται σε κοινό
σημείο/άκρο περισσότερων μελών (συνηθισμένη περίπτωση, για παράδειγμα σε μία ένωση
δοκού-υποστυλώματος) τότε χρειάζεται να επιλέξουμε το μέλος στο οποίο θέλουμε να
εισαχθεί η ενίσχυση. Τα χαρακτηριστικά της ενίσχυσης υποδηλώνουν την κατάλληλη πλευρά
στην οποία θα τοποθετηθεί η ενίσχυση σύμφωνα με τη διεύθυνση του τοπικού άξονα “z” του
μέλους. Στην περίπτωση μιας δοκού συνήθως εμφανίζονται οι παρακάτω περιπτώσεις:
Κατώτατη πλευρά
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Ανώτατη πλευρά

Συμμετρικά

ΟΙ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΩΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ.

ΕΙΝΑΙ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ,

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ.

ΑΥΤΗ

Η ΝΕΑ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΕΚΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗ

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ).
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ΑΥΤΗ

Η ΕΚΚΕΝΤΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΚΚΕΝΤΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ (ΓΙΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΟΚΟΥ-ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΗ ΔΟΚΟ Η/ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ, Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΜΠΤΙΚΩΝ ΡΟΠΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΟΠΕΣ ΠΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ)

5.2.6 ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΜΕΛΗ
Τα σύνθετα μέλη χρησιμοποιούνται πολύ συχνά σε πλαισιακές μεταλλικές κατασκευές, λόγω
της βελτιστοποίησης του κόστους που επιφέρουν σε αυτές και για αυτό το λόγο είναι
σημαντικό να μπορούν να προσομοιωθούν εύκολα και γρήγορα σε ένα μαθηματικό
προσομοίωμα. Για τον καθορισμό των σύνθετων μελών αρχικά επιλέγουμε ένα γραμμικό
συγκολλητό μέλος διατομής I ή H, διατομής κοιλοδοκού, ή ψυχρής έλασης C και το εισάγουμε
στο μοντέλο.
Θερμής έλασης ή άλλων σχημάτων διατομές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
μεταβλητές.
Μέσω της εντολής που βρίσκεται στο εικονίδιο Μ ΕΛ ΟΣ Μ Ε Δ Ι Α Τ Ο Μ Η Μ ΕΤ Α ΒΛ Η Τ ΟΥ Π Α ΧΟ ΥΣ
(

) καθορίζουμε το ύψος μιας μεταβλητής διατομής κατά μήκος του ίδιου του μέλους.
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Αρχικά χρειάζεται να καθορίσουμε τις παραμέτρους (γεωμετρία άκρων) καθώς και την
εκκεντρότητα για το μέλος του οποίου θα μεταβάλουμε το πάχος στο παράθυρο διαλόγου
Μ ΕΛ ΟΣ Μ Ε Δ Ι Α Τ ΟΜ Η Μ ΕΤ Α ΒΛ Η Τ Ο Υ Π Α Χ ΟΥΣ ( Μ ΕΤ Α ΒΛ Η Τ Η Δ Ι Α Τ ΟΜ Η )
Πληκτρολογούμε το ύψος της διατομής στο σημείο αρχής (H1) και στη συνέχεια στο σημείο
τέλους (H2) ανεξάρτητα από το ύψος της αρχικής διατομής. Η τιμή Η1 θα εφαρμοστεί στο
σημείο αρχής του μέλους, ενώ η Η2 στο τελικό σημείο. Στην περίπτωση που θέλουμε να
εναλλάξουμε τις τιμές των H1 και H2 κλικάρουμε στο εικονίδιο
. Οι τιμές θα αλλάξουν
στα πεδία αυτά και στη συνέχεια μπορούμε να επιλέξουμε εκ νέου τα μέλη τα οποία θα
μεταβάλουμε ώστε αυτή η μεταβολή να εφαρμοστεί αντίστοιχα. Οι επιλογές για την
εκκεντρότητα μιας δοκού μεταβλητού πάχους σχετίζονται με τον άξονα της αρχικής
τοποθετημένης διατομής (πριν την μεταβολή).

1. Τοποθέτηση του κέντρου της μικρότερης διατομής στον άξονα της δοκού: το κέντρο
της μικρότερης τιμής του ύψους H θα τοποθετηθεί στον άξονα της αρχικής δοκού.
2. Τοποθέτηση του κέντρου της μεγαλύτερης διατομής στον άξονα της δοκού: το κέντρο
της μεγαλύτερης τιμής του ύψους H θα τοποθετηθεί στον άξονα της αρχικής δοκού.
3. Τοποθέτηση του κέντρου της αρχικής διατομής στον άξονα της δοκού: η πλευρά του
μεταβλητού μέλους συμπίπτει με το αρχικό μέλος και η μεταβολή θα ξεκινήσει από
αυτό τη θέση.
Η σχετική θέση της μεταβολής μπορεί να εισαχθεί είτε στην πλευρά –z (η αριστερή πλευρά
του μεταβλητού μέλους θα είναι παράλληλη στον άξονα του αρχικού μέλους που έχει
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τοποθετηθεί στην κατασκευή), είτε συμμετρικά, είτε στην πλευρά +z (η δεξιά πλευρά του
μεταβλητού μέλους θα είναι παράλληλη στον άξονα του αρχικού μέλους που έχει
τοποθετηθεί στην κατασκευή). Αυτοί οι τρόποι εισαγωγής καθορίζουν τις διευθύνσεις της
απόστασης (offset) που θα έχει κάθε δοσμένο ύψος (Η1 και Η2) κατά μήκος του τοπικού
άξονα “z” της μεταβλητής διατομής.
Στις εικόνες που ακολουθούν εμφανίζεται το αποτέλεσμα κάθε επιλογής σχετικά με την
εκκεντρότητα και την τοποθέτηση κάθε μέλους:
1. Τοποθέτηση του κέντρου της μικρότερης διατομής στον άξονα της δοκού: το κέντρο
της μικρότερης τιμής του ύψους H του μεταβλητού μέλους θα τοποθετηθεί στον
άξονα της αρχικής δοκού.

-z

συμμετρικά

+z

2. Τοποθέτηση του κέντρου της μεγαλύτερης διατομής στον άξονα της δοκού: το κέντρο
της μεγαλύτερης τιμής του ύψους H του μεταβλητού μέλους θα τοποθετηθεί στον
άξονα της αρχικής δοκού.

-z

symmetric

+z
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3. Τοποθέτηση του κέντρου της αρχικής διατομής στον άξονα της δοκού: Η πλευρά του
μεταβλητού μέλους συμπίπτει με το αρχικό μέλος και η μεταβολή θα ξεκινήσει από
αυτό τη θέση.

-z

symmetric

+z

Ενεργοποιώντας το εικονίδιο
, αφού έχουμε νωρίτερα κλικάρει πάνω σε ένα άλλο
μεταβλητό μέλος, μπορούμε τις παραμέτρους που εμφανίζονται στο αντίστοιχο παράθυρο
διαλόγου (τιμές, εκκεντρότητες, σχετικές θέσεις κλπ) και αφορούν τα χαρακτηριστικά του
πρώτου μεταβλητού στοιχείου, να τις αποδώσουμε σε ένα άλλο στοιχείο και να κερδίσουμε
σημαντικό χρόνο.
ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΟΣ ΑΠΛΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΤΕ ΤΟ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΩΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ.

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ
ΠΑΧΟΥΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ
ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΥΨΟΣ. ΑΥΤΗ Η ΝΕΑ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΕΚΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ).
ΑΥΤΗ

Η ΕΚΚΕΝΤΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΚΚΕΝΤΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ (ΓΙΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΟΚΟΥ-ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΔΟΚΟΥ Η/ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ, Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΜΠΤΙΚΩΝ ΡΟΠΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΟΠΕΣ ΠΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ)
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5.3 Ε ΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στο Consteel υπάρχουν δύο επιλογές για την προσομοίωση των επίπεδων επιφανειακών
στοιχείων με ομοιόμορφο πάχος: σχεδίαση και τοποθέτηση τυχαίου σχήματος στοιχείο
πλάκας από το χρήστη (

), ή σχεδίαση και τοποθέτηση κατακόρυφου και ορθογωνικού

σχήματος στοιχείο τοίχου (
). Το τελευταίο (για τον τοίχο) είναι ένα βοηθητικό στοιχείο
για την εύκολη προσομοίωση των τοίχων από το χρήστη αφού το μόνο που χρειάζεται είναι
να δοθεί η γραμμή αναφοράς της βάσης και δύο τιμές για κάθε ύψος (αρχή και τέλος).

Στο πεδίο ορισμού επιφάνειας, Π Λ Α Κ Α και Τ ΟΙ Χ ΟΣ είναι συγκεντρωμένες οι σχεδιαστικές
λειτουργίες ώστε να γίνεται εύκολα η δημιουργία του επιθυμητού σχήματος της επιφάνειας
κάθε στοιχείου. Από το ίδιο πεδίο μπορούν να καθοριστούν οπές σε επιφανειακά στοιχεία
που έχουν ήδη εισαχθεί στο μοντέλο. Για τον καθορισμό ενός επιφανειακού στοιχείου
χρειάζεται να οριστούν τρεις παράμετροι: το πάχος, το υλικό και το μέγεθος του. To μέγεθος
ενός επιφανειακού στοιχείου που ορίζεται εδώ αποτελεί ένα όριο – στόχο για το μέγιστο
μέγεθος που θα έχει ένα στοιχείο κατά τη δημιουργία του από την αυτόματη γεννήτρια
επιφανειακών στοιχείων του προγράμματος.
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5.3.1 ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΑΣ/ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Στην περίπτωση πλακών/επιφανειών από σκυρόδεμα ( Π Λ Α Κ Α ), μπορούν να προστεθούν
οπλισμοί στο μοντέλο από το σχετικό πεδίο, ή κλικάροντας στο εικονίδιο με τις 3 τελείες (…).
Οι διάμετροι, η επικάλυψη και το υλικό καθορίζονται στο πλαίσιο διαλόγου Ο Π Λ Ι Σ Μ ΟΣ :

5.4 Δ ΙΑΦΡΑΓΜΑ
Εντός επιπέδου δύσκαμπτα στοιχεία μπορούν να οριστούν στο μοντέλο και μάλιστα σε
τυχαίο επίπεδο. Οι αποστάσεις μεταξύ των στοιχείων που προστίθενται θα είναι οι ίδιες στο
επίπεδο του στοιχείου - διαφράγματος. Με το στοιχείο διαφράγματος μπορούμε να
μοντελοποιήσουμε εντός επιπέδου δύσκαμπτα στοιχεία όπως είναι για παράδειγμα πλάκες
σκυροδέματος, πλάκες από τραπεζοειδή λαμαρίνας κ.α.
Με την επιλογή του εικονιδίου του Δ Ι Α Φ ΡΑ Γ Μ Α Τ ΟΣ (
εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο.

) που βρίσκεται στο πεδίο Μ ΕΛ Η
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Όπως και στη σχεδίαση στοιχείων δύο διαστάσεων υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για την
σχεδίαση μιας επιφάνειας: σχεδίαση ενός ορθογωνίου (
κλίση (

), σχεδίαση κύκλου (

), σχεδίαση ενός ορθογωνίου με

), σχεδίαση πολυγώνου (

). Κλικάροντας στο

εικονίδιο (
) και στη συνέχεια επιλέγοντας Ε Π Ι Φ Α Ν ΕΙ Α Κ Α Τ Α ΝΟ Μ Η Σ Φ ΟΡ Τ Ι Ο Υ μπορείτε
να επιλέξετε μία επιφάνεια που έχετε ήδη δημιουργήσει στο μοντέλο (ως επιφάνεια
κατανομής φορτίου) και να την ορίσετε ως διάφραγμα.
Μετά την σχεδίαση της επιφάνειας μπορείτε επίσης να επιλέξετε συγκεκριμένα μέλη τα
οποία θα προστεθούν στο διάφραγμα ή απλά επιλέγετε να προστεθούν όλα τα μέλη του
επιπέδου.
Το στοιχείο Δ Ι Α Φ ΡΑ Γ Μ Α μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως Ε Π Ι Φ Α Ν ΕΙ Α
Φ ΟΡ Τ Ι ΟΥ και να αποδοθούν φορτία σε αυτό.

Κ Α Τ Α Ν ΟΜ Η Σ

5.5 Α ΚΑΜΠΤΟ ΣΩΜΑ
Στο Consteel μπορείτε να εισάγετε γραμμές/άκαμπτα τμήματα/σώματα τυχαίου σχήματος
στα οποία μάλιστα μπορούν να είναι συνδεδεμένα διάφορα μέλη της κατασκευής.
Πριν κλικάρετε στο εικονίδιο Α Κ Α Μ Π Τ Ο Σ Ω Μ Α (
) στο πεδίο Μ ΕΛ Η , οι γραμμές, τα μέλη
ή οι πλευρές των επιφανειών χρειάζεται να είναι επιλεγμένες ώστε να μετατραπούν σε
άκαμπτα σώματα. Κλικάροντας κατόπιν στο πλήκτρο Ε Φ Α ΡΜ ΟΓ Η , δημιουργείται το άκαμπτο
σώμα.

5.5.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Ένα Α Κ Α Μ Π Τ Ο Σ ΩΜ Α μπορεί να τροποποιηθεί αν πρώτα επιλέξουμε τη γραμμή, το μέλος ή
την πλευρά της επιφάνειας στο πεδίο ιδιοτήτων. Με το μαύρο βελάκι στη συνέχεια
μπορούμε να επιλέξουμε νέα στοιχεία (άκαμπτα σώματα) ή να αφαιρέσουμε κάποια που τα
έχουμε ήδη επιλέξει για περαιτέρω επεξεργασία.
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5.6 Μ ΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΠΛ ΑΚΕΣ ( ΕΛΑΣΜΑΤΑ )
Τα επιλεγμένα μέλη (π.χ. πρότυπες μεταλλικές διατομές) μπορούν αυτόματα να
μετατραπούν σε επιμέρους ελάσματα μέσω της εντολής Μ ΕΤ Α Τ ΡΟΠ Η Μ ΕΛ Ω Ν Σ Ε Π Λ Α Κ ΕΣ
(

).

Τα στοιχεία/διατομές τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε ελάσματα είναι τα παρακάτω:
Θερμές έλασης διατομές τύπου I, H και κοίλες
Ψυχρής έλασης διατομές τύπου C, Z και κοίλες
Συγκολλητές διατομές τύπου I, H και κοιλοδοκοί
Κλικάροντας στο εικονίδιο Ε Φ Α ΡΜ ΟΓ Η τα επιλεγμένα μέλη μετατρέπονται σε ελάσματα
(μεταλλικές πλάκες). Κατά τη διάρκεια της μετατροπής λαμβάνονται υπόψη οι δοσμένες
εκκεντρότητες και κατά συνέπεια τα έκκεντρα φορτία καθώς και οι στηρίξεις θα βρίσκονται
στην ίδια θέση και μετά την μετατροπή. Επίσης οι κόμβοι των συνδεδεμένων μελών, οι
ενισχύσεις καθώς και τα μεταβλητού πάχους τμήματα ενός στοιχείου που θα μετατραπεί (σε
επιμέρους ελάσματα) ακολουθούν την μετατροπή συνολικά.

Στην περίπτωση διατομών θερμής έλασης μετατρέπονται όχι μόνο τα πέλματα και ο κορμός
κάθε διατομής αλλά και η περιοχή στήριξης με την προσθήκη ενός κατάλληλου επίπεδου
στοιχείου. Με τον τρόπο αυτό οι ιδιότητες της αρχικής διατομής και της τελικής (μετά την
μετατροπή) είναι οι ίδιες.
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5.7 Ο ΔΗΓΟΣ ΓΩΝΙΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

O Ο ΔΗ Γ ΟΣ Γ Ω ΝΙ Ω Ν Π Λ Α Ι Σ Ι Ω Ν αποτελεί μία προαιρετική εντολή για την προσομοίωση και
τον υπολογισμό των περιοχών των γωνιών του μοντέλου, μέσω της οποίας γίνεται πιο
ρεαλιστική αντιμετώπιση του φαινομένου της υπερκάλυψης - σε αυτές τις περιοχές - των
συνδεόμενων στοιχείων. Με τη χρήση αυτής της εντολής αναγνωρίζονται αυτόματα οι ζώνες
των γωνιών και εφαρμόζονται ειδικές κανόνες/βελτιώσεις για τη γεωμετρική προσομοίωση,
την ανάλυση σε λυγισμό, την πλαστική ανάλυση και τους καθολικούς ελέγχους.
Το κυριότερο υπολογιστικό υπόβαθρο στηρίζεται στην υπόθεση ότι γενικά οι δύσκαμπτες
αυτές ζώνες των γωνιών μιας κατασκευής, έχουν συνήθως εξαιρετικά διαφορετική
συμπεριφορά από τα συνδεόμενα μέλη των δοκών. Από τη στιγμή που αυτές οι ζώνες είναι
πολύ μικρές, η συμπεριφορά τους επηρεάζεται κυρίαρχα από την επίδραση των διατμητικών
φαινομένων ενώ τα συνδεδεμένα στοιχεία δοκών – υποστυλωμάτων επηρεάζονται κυρίαρχα
από την επίδραση των καμπτικών φαινομένων.
Οι λειτουργίες που υπάρχουν στο παράθυρο διαλόγου του οδηγού γωνίας πλαισίου είναι:

1

2

5

4

3

6

7

# 1 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αυτόματης αναγνώρισης (οδηγός) των ζωνών
των γωνιών. Με την ενεργοποίηση της αυτόματης αναγνώρισης, μπορεί να αρχίσει η
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#

#

#

#

#

#

διαδικασία. Οι ήδη καθορισμένες γωνίες πλαισίων μπορούν να απενεργοποιηθούν αν
κλικάρουμε στο ίδιο εικονίδιο και αντίστοιχα να ενεργοποιηθούν αν χρειαστεί.
2 – Με την χρήση του σχετικού εικονιδίου “περισσότερα για αυτήν την εντολή”,
ανοίγει ένα νέο πάνελ, με διαθέσιμες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την
λειτουργία του οδηγού.
3 - Εμφανίζονται σε δενδροειδή μορφή τα τμήματα του μοντέλου, στα οποία μπορεί
να καθοριστεί ποιος τύπος γωνίας πλαισίου θα εφαρμοστεί σε κάθε τμήμα. Είναι
σημαντικό να σημειωθεί, ότι ειδικές γωνίες πλαισίων (#5, #6, #7) μπορούν να
τοποθετηθούν μόνο σε τμήματα της κατασκευής/μοντέλου. Αντίθετα ο
προκαθορισμένος τύπος γωνίας μπορεί να εφαρμοστεί σε όλοκληρο το μοντέλο. Για
να τοποθετηθεί ένας ειδικός τύπος γωνίας πλαισίου, είναι απαραίτητο αρχικά να
επιλεγεί ένα τμήμα μοντέλου, μετά με ένα κλικ να επιλεγεί ο τύπος γωνίας πλαισίου
και τέλος η εντολή εφαρμογής, ώστε να γίνει η τοποθέτηση στο μοντέλο.
4 – Προκαθορισμένος τύπος γωνίας πλαισίου: Ανεξάρτητα από την τυπολογία της
σύνδεσης μεταφέρονται μετατοπίσεις με 7 βαθμούς ελευθερίας στα άκρα των
γειτονικών μελών.
5 – Tύπος κουτιού με κοχλίες ή συγκόληση: Η τοποθέτηση ενός στοιχείου δέσμευσης
μεταξύ γειτονικών μελών, έχει ως αποτέλεσμα την μετατόπιση των κόμβων τους που
βρίσκονται στα όρια των ζωνών γωνίας με αντίστροφο πρόσημο των 7 βαθμών
ελευθερίας.
6 – Τύπος γωνίας με κοχλίες ή συγκόληση με διαγώνια νεύρωση: Η τοποθέτηση ενός
στοιχείου δέσμευσης μεταξύ γειτονικών μελών, έχει ως αποτέλεσμα την μετατόπιση
των κόμβων τους που βρίσκονται στα όρια των ζωνών γωνίας με ίδιο πρόσημο των 7
βαθμών ελευθερίας.
7 - Tύπος κουτιού με κοχλίες ή συγκόληση με πρόσθετες 1 ή 2 διαγώνιες νευρώσεις:
Η τοποθέτηση ενός στοιχείου δέσμευσης μεταξύ γειτονικών μελών, δεν παράγει
μετατόπιση των κόμβων τους που βρίσκονται στα όρια των ζωνών γωνίας με ίδιο
πρόσημο των 7 βαθμών ελευθερίας.
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Μετά την επιλογή του πλήκτρου Ε Φ Α ΡΜ Ο Γ Η το πρόγραμμα αναγνωρίζει όλες τις
υπερκαλυπτόμενες περιοχές των μελών στους κόμβους συμπεριλαμβάνοντας τις
εκκεντρότητες, τις ενισχύσεις και τα μέλη με μεταβλητό πάχος. Τα ειδικά ενισχυμένα
τμήματα των μελών που δημιουργούνται στο εσωτερικό των υπερκαλυπτόμενων ζωνών
(ενισχύσεις) είναι ξεχωριστά και αντιμετωπίζονται με ειδικό τρόπο:


Γεωμετρία: Ένα ειδικό τμήμα γωνίας ξεκινά από το τέλος ενός αποκοπτόμενου
μέλους (στο τέλος του μήκους υπερκάλυψης). Με την τρόπο αυτό διατηρούνται οι
πραγματικές διαστάσεις και προσομοιώνεται η θέση μιας ενίσχυσης



Ανάλυση λυγισμού: τα πεπερασμένα στοιχεία εφόσον ανήκουν στα τμήματα της
δοκού που βρίσκονται σε υπερκαλυπτόμενους κόμβους εξαιρούνται από την
ανάλυση σε λυγισμό (όπως θα γινόταν σε ένα μη επιλεγμένο στοιχείο/ομάδα του
μοντέλου για τους ελέγχους σε λυγισμό). Ο λόγος είναι ότι σε αυτή τη ζώνη του
μέλους δεν μπορεί να συμβεί λυγισμός, και το ενεργό μήκος λυγισμού του μέλους
ξεκινά εκτός αυτής της ζώνης
Πλαστική ανάλυση: οι πλαστικές αρθρώσεις των μελών δεν μπορούν να
δημιουργηθούν στο εσωτερικό αυτών των ζωνών. Σύμφωνα με τη θεωρία, οι
πλαστικές αρθρώσεις δημιουργούνται στις θεωρητικά ακριβείς θέσεις (για
παράδειγμα στο σημείο του υποστυλώματος κάτω από την ενίσχυση) και όχι στον
κόμβο σύνδεσης όπου η εικονική καμπτική ροπή είναι μεγαλύτερη.
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Καθολικοί έλεγχοι: οι καθολικοί έλεγχοι (συμπεριλαμβάνοντας τους ελέγχους
διατομών και ευστάθειας) πραγματοποιούνται μόνο για τα τμήματα των μελών έξω
από τη ζώνη των γωνιών. Με βάση αυτή τη μέθοδο, οι εικονικές ακραίες τιμές των
καμπτικών ροπών στους κόμβους σύνδεσης στο εσωτερικό των γωνιακών ζωνών (οι
οποίες δεν έχουν πραγματική μηχανική έννοια) εξαιρούνται από τους ελέγχους
σχεδιασμού και τα μέλη ελέγχονται για την πραγματική τιμή της ληφθείσας
εξωτερικής καμπτικής ροπής (και της αντίστοιχης εσωτερικής δύναμης).



Σχεδιασμός σύνδεσης: παρόμοια με την προηγούμενη παράγραφο, οι τιμές της
καμπτικής ροπής σχεδιασμού και της διατμητικής δύναμης για τη διαστασιολόγηση
της σύνδεσης λαμβάνονται υπόψη από το άκρο του αποκοπτόμενου μέλους όπου
υπάρχει μία σύνδεση δοκού - υποστυλώματος στον κόμβο στον οποίο έχει καθοριστεί
η γωνιακή ζώνη

►Συνοπτική παρουσίαση για τον οδηγό γωνίας πλαισίου και ένα ενδιαφέρον πείραμα που
διεξήχθη σε εργαστήριο μεταλλικών κατασκευών, μπορείτε να παρακολουθήσετε από το
επίσημο κανάλι της ERGOCAD στο youtube, εδώ.

5.8 Υ ΛΙΚΑ
Νέες ποιότητες υλικών μπορούν να καθοριστούν για κάθε ένα από τα τρία υλικά: χάλυβας,
σκυρόδεμα, και οπλισμένο σκυρόδεμα.

Το τρίτο υλικό χρησιμοποιείται μόνο για διατομές οπλισμένου σκυροδέματος ή για σύμμικτες
διατομές. Οι παράμετροι των υλικών λαμβάνονται από τα αντίστοιχα πρότυπα των
ευρωκωδίκων (EN 1993-1-1 για χάλυβα και ΕN 1992-1-1 για το σκυρόδεμα και το οπλισμένο
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σκυρόδεμα), και τους προκαθορισμένους τύπους των υλικών που έχουν συμπεριληφθεί σε
αυτά με τις πρότυπες τιμές τους. Μπορούν επίσης να προστεθούν υλικά με τιμές που θα
καθορίσει ο ίδιος ο χρήστης.

Στο ConSteel λαμβάνονται υπόψη στην ανάλυση ελαστικά υλικά και μόνο, κα επομένως τα
αποτελέσματα των υπολογισμών/ελέγχων επηρεάζονται από το μέτρο ελαστικότητας, τον
λόγο Poisson, την πυκνότητα (αν χρειάζεται να ληφθεί το ίδιο βάρος της κατασκευής) και το
συντελεστής θερμικής διαστολής (αν εφαρμόζονται θερμοκρασιακά φορτία ή φορτία
πυρκαγιάς). Στην περίπτωση του υλικού σκυροδέματος, χρησιμοποιείται το ενεργό
(επιβατικό) μέτρο ελαστικότητας στην ανάλυση όπως καθορίζεται και στον ευρωκώδικα 2.
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ΝΑ

ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΩΝ (ΔΟΚΟΙ, ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ) ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΝΑΙ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ, ΚΑΙ ΕΤΣΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ
ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ). ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΝ
ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΠΟΙΗΣΕΤΕ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΤΕ
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ!

5.9 Σ ΤΗΡΙΞΕΙΣ
Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι στηρίξεων στο ConSteel: σημειακή στήριξη, γραμμική, και
επιφανειακή .

Οι στηρίξεις μπορούν να τοποθετηθούν σύμφωνα με τον κανόνα που ισχύει και για τα
σημειακά φορτία, δηλαδή είτε στο καθολικό σύστημα (
σύστημα συντεταγμένων του χρήστη (

), είτε στο τοπικό (

) είτε στο

).

Η τοποθέτηση των στηρίξεων σύμφωνα με το τοπικό σύστημα συντεταγμένων του μέλους
είναι πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό στην περίπτωση ειδικότερα ενός κεκλιμένου μέλους. Η
εμφάνιση του τοπικού συστήματος συντεταγμένων μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω της
αντίστοιχης επιλογής και ταυτόχρονα τα ονόματα των αξόνων μπορούν να εμφανιστούν στην
οθόνη χρησιμοποιώντας την εντολή «Εμφάνιση ονομάτων, ετικετών κλπ».
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5.9.1 ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (

)

Η σημειακή στήριξη μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε τμήμα των γραμμικών ή
επιφανειακών μελών (προκαθορισμένα σημεία δεν χρειάζονται ενώ μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σημεία άκρων μέλους ή σημεία έλξεων). Με τη χρήση του μαύρου βέλους
(

) μπορεί να γίνει πολλαπλή τοποθέτηση μέσω επιλογής με παράθυρο.

Με την εντολή τοποθέτησης Π ΟΛ Λ Α Π Λ Η Σ Σ Τ Η ΡΙ Ξ Η Σ (
), μπορούν να τοποθετηθούν
περισσότερες στηρίξεις κατά μήκος ενός ραβδωτού μέλους με μία και μόνο κίνηση, ορίζοντας
τις σχετικές αποστάσεις μεταξύ των σημείων στήριξης. Η τοποθέτηση στήριξης αρχίζει από
το σημείο αρχής (End A) του μέλους. Αν έχει ήδη εφαρμοστεί κάποιος τύπος γωνίας πλαισίου
στο μέλος (καφέ ζώνη στην παρακάτω εικόνα), τότε η πρώτη απόσταση θα μετρηθεί από την
πλευρά της ζώνης της γωνίας του πλαισίου.
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Οι στηρίξεις που τοποθετούνται με την πολλαπλή στήριξη δρουν ως ένα αντικείμενο. Οι
σχετικές αποστάσεις μπορούν αργότερα να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή, αν
επιλέξουμε μέσα από το πεδίο των ιδιοτήτων του αντικειμένου την σχετική εντολή.

Μετά την επιλογή του συστήματος συντεταγμένων χρειάζεται να επιλεγεί ο τύπος της
στήριξης από την αντίστοιχη λίστα. Υπάρχουν διάφορες προκαθορισμένες σημειακές
στηρίξεις. Με την τοποθέτηση μιας στήριξης, το ενεργό σύστημα συντεταγμένων
προσδιορίζει τον προσανατολισμό των περιορισμών της στήριξης. Ο προσανατολισμός των
περιορισμών κάθε στήριξης αναπαριστάνεται διαφορετικά ανάλογα με το αν
χρησιμοποιείται το Καθολικό
(

), το Τοπικό (

) ή το Σύστημα συντεταγμένων του χρήστη (

):

Αλλάζοντας την εκκεντρότητα ενός στηριζόμενου στοιχείου, η στήριξη θα διατηρήσει τον
προσανατολισμό του συστήματος συντεταγμένων το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά την
τοποθέτηση της.

►Συνοπτική παρουσίαση για τον τρόπο εισαγωγής έκκεντρων στηρίξεων μπορείτε να
παρακολουθήσετε από το επίσημο κανάλι της ERGOCAD στο youtube, εδώ.
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Στην περίπτωση απαίτησης εισαγωγής ειδικών στηρίξεων (οι οποίες διαφέρουν από τους
προκαθορισμένους τύπους) στη διάρκεια δημιουργίας του μοντέλου, τότε αρκεί να
κλικάρετε στο εικονίδιο καθορισμού στήριξης ( ) και κατόπιν στην εντολή N Ε Ο μέσω της
οποίας μπορείτε να καθορίσετε ένα νέο τύπο στήριξης. Στο παράθυρο αυτό μπορούν να
προσδιοριστούν οι 7 βαθμοί ελευθερίας με τις εξής μορφές: ελευθερία, πάκτωση,
ημιάκαμπτη. Στην περίπτωση που δηλώνεται ένας βαθμός ελευθερίας ως ημιάκαμπτος τότε
οι ακαμψίες χρειάζεται επίσης να καθοριστούν σε kN/mm, ή kNm/rad.

Ο ορισμός των ονομάτων των στηρίξεων είναι πλήρως κατανοητός. Για παράδειγμα ο τύπος
στήριξης “x,y,z, xx” σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει καμία μετακίνηση στη διεύθυνση x, y και
z και ταυτόχρονα απαγορεύεται η στροφή περί τον άξονα x. Όλοι οι υπόλοιποι βαθμοί είναι
ελεύθεροι.
Οι στηρίξεις μπορούν επίσης να τοποθετηθούν με τοπική εκκεντρότητα:
(Αυτή η δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα για να προσομοιωθεί η
επίδραση της στήριξης από ένα στοιχείο αντιανέμειου συνδέσμου (διαγώνιο) το οποίο δεν
είναι συνδεδεμένο στην γραμμή αναφοράς του μέλους αλλά στηρίζει το πέλμα μιας δοκού).
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Η εκκεντρότητα της στήριξης μπορεί να οριστεί σε σχέση με την γραμμή αναφοράς της
διατομής, σε σχέση με τη γεωμετρία της διατομής. Η επιλογή “0 – Γραμμή αναφοράς” στον
τύπο της τοπικής εκκεντρότητας μπορεί να καθοριστεί μόνο από την αντίστοιχη λίστα.
Η εκκεντρότητα μιας στήριξης σε σχέση με τη γεωμετρία της διατομής μπορεί να καθοριστεί
με δύο τρόπους. Σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο επιλέγετε ένα από τα τυπικά σημεία της
γεωμετρίας της διατομής (1-9) από τη λίστα ως σημείο στήριξης, ενώ με τον δεύτερο
μπορείτε να επιλέξετε γραφικά ένα από τα τυπικά σημεία (1-9) της διατομής ως σημείο
στήριξης κλικάροντας στα αντίστοιχα όρια στο σκαρίφημα που εμφανίζεται με το πάτημα του
πλήκτρου

(εικονίδιο αριστερά της λίστας):

Δίνοντας τιμές για τις παραμέτρους y ή z για την τοπική εκκεντρότητα αυτές οι τιμές θα
προστεθούν στην παραπάνω επιλεγμένη θέση.
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Αλλάζοντας την εκκεντρότητα ενός στηριζόμενου στοιχείου η νέα θέση της στήριξης
υπολογίζεται αντίστοιχα.
Ανάλογα με τον τύπο της επιλεγμένης τοπικής εκκεντρότητας που έχει χρησιμοποιηθεί κατά
την τοποθέτηση της στήριξης οι κανόνες τροποποίησης (στήριξης) είναι οι παρακάτω:

Επιλέγοντας το “0 – Γραμμή αναφοράς” τύπο εκκεντρότητας:
Αν έχουμε τοποθετήσει μία στήριξη με αυτόν τον τύπο της εκκεντρότητας, και στη
συνέχεια αλλάξουμε για παράδειγμα την εκκεντρότητα «y» ενός στηριζόμενου
στοιχείου, η στήριξη θα διατηρήσει τη θέση της ακολουθώντας την γραμμή αναφοράς,
και η αλλαγή δεν θα γίνει σε σχέση με τη διατομή. Τροποποιώντας το χαρακτηριστικό
της «γωνίας περιστροφής» του στηριζόμενου στοιχείου, η γραμμή αναφοράς επίσης
περιστρέφεται όπως αλλάζει και η θέση της στήριξης.
Επιλέγοντας το τύπο εκκεντρότητας 1 -9:
Αν έχουμε τοποθετήσει οποιονδήποτε από αυτούς τους τύπους των εκκεντροτήτων και
στη συνέχεια αλλάξουμε για παράδειγμα την εκκεντρότητα «y» ενός στηριζόμενου
στοιχείου, η στήριξη θα διατηρήσει τη θέση της ακολουθώντας τη διατομή.
Τροποποιώντας το χαρακτηριστικό της «γωνίας περιστροφής» του στηριζόμενου
στοιχείου, θα περιστραφεί ταυτόχρονα και η θέση της στήριξης.
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Παράδειγμα για διάφορους τύπους εκκεντρότητας:
1. Παράδειγμα: Και οι δύο στηρίξεις τοποθετήθηκαν με εκκεντρότητα -150mm στη
διεύθυνση y, αλλά στο αριστερό σχήμα ορίστηκε με βάση την γραμμή αναφοράς
της διατομής ενώ στο δεξιά σχήμα με βάση το μεσαίο σημείο της γεωμετρίας της
διατομής.

Αν η εκκεντρότητα των υποστυλωμάτων αλλάξει σε y=-100mm, η νέα θέση της στήριξης
θα είναι η ακόλουθη:

Στην περίπτωση του αριστερά σχήματος η θέση της στήριξης δεν άλλαξε συντεταγμένες
(η στήριξη είναι ακριβώς στην ίδια θέση του επιπέδου, παρόλο που φαίνεται να έει
αλλάξει σε σχέση με την διατομή), λόγω του ότι δεν άλλαξε ούτε η θέση της γραμμής
αναφοράς του υποστυλώματος, αλλά για το δεξιά σχήμα η στήριξη μετακινήθηκε (είναι
πλέον σε άλλες συντεταγμένες στο επίπεδο) με βάση τα σημεία της διατομής του
υποστυλώματος.
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2. Παράδειγμα: Η στήριξη τοποθετήθηκε σύμφωνα με το καθολικό σύστημα
συντεταγμένων. Η εκκεντρότητα της στήριξης ορίστηκε σε 150mm σε σχέση με τη
γραμμή αναφοράς του υποστυλώματος, κατά τη διεύθυνση z του τοπικού συστήματος
συντεταγμένων του ίδιου του υποστυλώματος.

Αν το υποστύλωμα μετακινηθεί 150mm κατά τη διεύθυνση y στο τοπικό σύστημα
συντεταγμένων, τότε η θέση της στήριξης (οι συντεταγμένες της στο επίπεδο) δεν θα
αλλάξει.

Η στήριξη διατηρεί την αρχική της σχετική θέση με την κεντρική γραμμή του
υποστυλώματος.
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Αν περιστραφεί το υποστύλωμα κατά 45 μοίρες, τότε η στήριξη επίσης περιστρέφεται
αντίστοιχα, αλλά διατηρεί την κατεύθυνση των τοπικών αξόνων στους άξονες του
καθολικού συστήματος συντεταγμένων, το οποίο έχει επιλεγεί με την τοποθέτηση της
στήριξης.

3. Παράδειγμα: Η στήριξη είναι τοποθετημένη σύμφωνα με το καθολικό σύστημα
συντεταγμένων και η εκκεντρότητα της κατά την z διεύθυνση του τοπικού συστήματος
συντεταγμένων του στηριζόμενου υποστυλώματος έχει καθοριστεί στα 150mm σε
σχέση με το μεσαίο σημείο της γεωμετρίας της διατομής.
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Αν το υποστύλωμα μετακινηθεί κατά 150mm στη διεύθυνση y στο τοπικό σύστημα
συντεταγμένων, τότε η στήριξη μετακινείται μαζί με το υποστύλωμα.

Αν το υποστύλωμα περιστραφεί κατά 45 μοίρες, τότε η στήριξη μετακινείται μαζί με το
υποστύλωμα.

Επιλέγοντας οποιουσδήποτε από τους παραπάνω τύπους εκκεντροτήτων στήριξης για την
τοποθέτηση μιας στήριξης, όταν αλλάξουμε την εκκεντρότητα ενός στηριζόμενου μέλους
τότε η στήριξη θα διατηρήσει την αρχική δοσμένη θέση της καθώς επίσης και τον
προσανατολισμό που έχει οριστεί στο εφαρμοζόμενο σύστημα συντεταγμένων κατά την
τοποθέτηση αυτής της στήριξης.
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ

ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΝΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΟΚΟΥ Η

7 ΒΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΣ 7
ΒΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΚΑΙ Ο ΕΒΔΟΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΑ ΤΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ.
ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΑΝ ΜΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΕΝΑΝΤΙ
ΣΤΡΕΒΛΩΣΗΣ (ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗ ΜΕ ΑΡΚΕΤΑ ΔΥΣΚΑΜΠΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) ΤΟΤΕ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΒΔΟΜΟ ΒΑΘΜΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (FIXED=ΠΑΚΤΩΣΗ). ΣΕ
ΚΟΜΒΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΗΣ ΟΠΟΥ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΛΗ (ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΕΚΚΕΝΤΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗΣ!
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΕΧΕΙ

5.9.2 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (

)

Γραμμικές στηρίξεις μπορούν να αποδοθούν απευθείας σε υφιστάμενες γραμμές (γραμμικά
μέλη ή πλευρές επιφανειακών στοιχείων) ή σε γραμμές που έχουν σχεδιαστεί μόνο για
στηρίξεις (για παράδειγμα σε μία επιφάνεια).

Υπάρχουν τρεις προκαθορισμένοι τύποι για γραμμικές στηρίξεις: η Πάκτωση, η Άρθρωση και
η y,xx. Με το εικονίδιο των τριών τελειών
μπορεί να δημιουργηθεί επίσης μία νέα
γραμμική στήριξη με την εισαγωγή των απαραίτητων χαρακτηριστικών δεσμεύσεων.
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Με την τοποθέτηση μιας γραμμικής στήριξης, το αποτέλεσμα του εφαρμοζόμενου
συστήματος συντεταγμένων και της τοπικής εκκεντρότητας είναι τα ίδια ως προς το σημείο
στήριξης.
Μέσω της εντολής της επιλογής (

):

Μπορείτε να επιλέξετε μια πλευρά επιφάνειας (πλευρά ενός στοιχείου ή πλευρά μιας οπής)
και να τοποθετήσετε γραμμική στήριξη ή να επιλέξετε τον άξονα μιας δοκού.
Μέσω της εντολής σχεδίασης:
Η γραμμική στήριξη μπορεί να τοποθετηθεί μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου σημείου
που θα επιλέξετε σε μία επιφάνεια ή στον άξονα μιας δοκού.

5.9.3 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (

)

Οι επιφανειακές στηρίξεις μπορούν να αποδοθούν σε υφιστάμενες επιφάνειες (π.χ. πλάκες
γενικής κοιτόστρωσης).
Δεν υπάρχουν προκαθορισμένες στηρίξεις για επιφάνειες (επιφανειακές στηρίξεις).
Επιλέγοντας το εικονίδιο με τις τρεις τελείες
, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει νέους
τύπους επιφανειακών στηρίξεων μέσω του καθορισμού 3 δεσμεύσεων.

Κλικάροντας σε ένα επίπεδο στοιχείο, όλες οι επιφάνειες του επιλεγμένου στοιχείου θα
στηριχθούν από τη στήριξη.
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5.10 Σ ΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Ένα συνδετικό στοιχείο (
) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδεθούν στοιχεία τα οποία
δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα μεταξύ τους.
Οι παράμετροι ενός συνδετικού στοιχείου μπορούν να καθοριστούν στο μέσο τμήμα
διαλόγου:
Θέση της σύνδεσης: αυτή η παράμετρος καθορίζει το σημείο στο οποίο η συνδεσιμότητα
ενεργεί ως ποσοστό του μήκους του συνδετικού στοιχείου. Η τιμή μπορεί να είναι μεταξύ
0 και 1.
Περιστροφή: η τιμή της περιστροφής καθορίζει την γωνία του συνδετικού στοιχείου σε
μοίρες
Ελευθερίες: Προκαθορισμένες ελευθερίες μπορούν να αποδοθούν σε ειδικές θέσεις. Αν
νέοι τύποι ελευθεριών χρειάζεται να δημιουργηθούν μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο
με τις τρεις τελείες

που βρίσκεται δίπλα από τη λίστα Ε Λ Ε ΥΘ Ε ΡΙ ΕΣ .

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι συνδετικών στοιχείων όπως περιγράφεται παρακάτω.

5.10.1 ΕΝΩΣΗ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ (

)

Αυτός ο τύπος του συνδετικού στοιχείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδέσει δύο
σημεία.

Για παράδειγμα αν υπάρχει μία δοκός πρόβολος σε κάποιο ύψος σε μία σύνθετη διατομή
υποστυλώματος (βλ. εικόνα παρακάτω), συνιστάται να συνδεθεί αυτός ο πρόβολος όχι
απευθείας πάνω στη γραμμή αναφοράς του υποστυλώματος αλλά μέσω ενός συνδετικού
στοιχείου. Αν η σύνδεση γίνει μέσω αυτού του συνδετικού στοιχείου, τότε τα αποτελέσματα
της ανάλυσης καθώς και της διαστασιολόγησης είναι πιο ακριβή και το μοντέλο πιο
αξιόπιστο.
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5.10.2 ΕΝΩΣΗ ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΣΑ ΜΗΚΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ (

)

Μέλη τα οποία έχουν ίσα μήκη και έχουν παράλληλες πλευρές μπορούν να συνδεθούν με
αυτόν τον τύπο του συνδετικού στοιχείου. Αυτός ο τύπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
παράδειγμα όταν θέλετε να συνδέσετε μία πλάκα έκκεντρα σε μία δοκό.
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5.11 Δ ΙΑΤΜΗΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΣ
Με αυτό το νέο αντικείμενο, η επίδραση της δυσκαμψίας του τραπεζοειδούς πάνελ
λαμβάνεται υπόψη στην ανάλυση λυγισμού.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι το τραπεζοειδές φύλλο (πάνελ) πρέπει να είναι πλήρως
και κατάλληλα συνδεδεμένο με την υποκατασκευή (και οι 4 πλευρές του τραπεζοειδούς
φύλλου), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού ορθών αποτελεσμάτων.

5.11.1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ
Στην εικόνα που ακολουθεί, εμφανίζεται η αναπαράσταση/ερμηνεία της διατμητικής
δυσκαμψίας, όπου το “e” είναι η μετατόπιση του διατμητικού διαφράγματος ως αποτέλεσμα
της εφαρμοζόμενης δύναμης F [kN]. Η διατμητική ελαστικότητα εξ’ ορισμού είναι:

𝒄=

𝒆
𝑭

: διατμητική ελαστικότητα [mm/kN]

Το αντίθετο κλάσμα μας δίνει την διατμητική δυσκαμψία, η οποία ορίζεται ως S:

𝑺=

𝑭
𝒆

: διατμητική δυσκαμψία [kN/mm]

Παραμόρφωση διατμητικού διαφράγματος για δεδομένη δύναμη [1]

Η διατμητική ευκαμψία ή δυσκαμψία συχνά συναντώνται σε τραπεζοειδή φύλλα. Για μια
τέτοια πλάκα που αποτελείται από φύλλα, η συνολική διατμητική ευκαμψία (C) αποτελείται
από τα ακόλουθα συστατικά:
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Παραμόρφωση του προφίλ:



Διατμητική παραμόρφωση στο φύλλο:



Ολίσθηση των συνδεδένων στοιχείων:



Μετακινήσεις των συνδέσεων
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Μετακίνηση της σύνδεσης δοκού - τεγίδας



Αξονική παραμόρφωση της διαμήκους πλευράς των μελών:

Το άθροισμα των 6 διαφορετικών συστατικών που αναφέρονται παραπάνω, δίνει την τιμή
της διατμητικής ελαστικότητας (C). Το αντίστροφο είναι η διατμητική δυσκαμψία (S), η
οποία μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά τη διάρκεια της ανάλυσης λυγισμού.

5.11.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ
Για τον προσδιορισμό της διατμητικής δυσκαμψίας, διάφοροι παραγωγοί διατμητικών
πάνελς ειδικότερα από την Γερμανία, έχουν αναπτύξει δικές τους υπολογιστικές μεθόδους
για τα δικά τους προϊόντα. Κάθε μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για το προϊόν για
το οποίο έχει αναπτυχθεί.
Στο ConSteel έχουν ενσωματωθεί οι εξής μέθοδοι υπολογισμού:


Hoesch



Fischer



Arcelor



Eυρωκώδικες
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5.11.2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΑ PANELS
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HOESCH
Η προτεινόμενη αυτή μέθοδος χρησιμοποιεί την παρακάτω εξίσωση (DIN 18807,
Schardt/Strehl method):
S=

𝟒

𝟏𝟎

𝑲

𝑲𝟏+ 𝑳𝟐

∗𝒂

(1)

S: δυσκαμψία του διατμητικού πάνελ [kN]
K1: συγκεκριμένη παράμετρος για το επιλεγμένο πάνελ [m/kN]
K2: συγκεκριμένη παράμετρος για το επιλεγμένο πάνελ [m2/kN]
L: Μήκος του διατμητικού πεδίου παράλληλα στην διεύθυνση των νευρώσεων του πάνελ [m]
α: εφαρμοζόμενο ενεργό πλάτος [m]
Στην εικόνα που ακολουθεί εμφανίζεται το σκαρίφημα ενός κτιρίου με τις διαστάσεις, όπως
αυτές χρησιμοποιούνται στην προηγούμενη εξίσωση. Η μέθοδος αυτή υποθέτει ότι τα
πάνελς και στις 4 πλευρές κατά μήκος του ορίου του εξεταζόμενου διατμητικού πεδίου είναι
πλήρως συνδεδεμένα στις υποστηριζόμενες κατασκευές με επαρκή απόσταση.
Οι τιμές K1 και K2 έχουν προσδιοριστεί από τον
παραγωγό για κάθε τύπο πάνελ λαμβάνοντας υπόψη
το ίδιο το πάχος του. Αυτές οι τιμές μπορούν να
βρεθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του παραγωγού ή
σε επίσημα πιστοποιητικά. Αξίζει να σημειωθεί, ότι
αυτά τα πιστοποιητικά έχουν συγκεκριμένη
εφαρμογή της μεθόδου, και ως εκ τούτου συνιστάται
να γίνει διπλός έλεγχος της καταλληλότητας των
τιμών που θα ληφθούν υπόψη στους υπολογισμούς
στο ConSteel.
Η τιμή S που προσδιορίζεται από την εξίσωση (1)
είναι κατάλληλη αν τα τραπεζοειδή φύλλα είναι
πλήρως συνδεδεμένα με κάθε νεύρωση που
στηρίζεται στην κατασκευή. Η τιμή S χρειάζεται να
πολλαπλασιαστεί με τιμή 0.2 στην περίπτωση που η
σύνδεση γίνεται μόνο σε κάθε δεύτερη νεύρωση.
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5.11.2.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΑ PANELS
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FISCHER
Η προτεινόμενη αυτή μέθοδος χρησιμοποιεί την παρακάτω εξίσωση (βελτιωμένη μέθοδος
Schardt/Strehl) (2). Η εξίσωση περιλαμβάνει τρεις πρόσθετες παραμέτρους (K1*, K2* και eL)
σε σύγκριση με την κλασσική μέθοδο, για να λάβει υπόψη την επίδραση της συνδεσιμότητας
των πάνελς.

𝑺=

𝟏
𝑲𝟐 +𝑲∗𝟐
∗
(𝑲𝟏 +𝑲𝟏 𝒆𝑳 )+ 𝑳

∗𝒂

(2)

S: δυσκαμψία του διατμητικού πεδίου [kN]
K1: συγκεκριμένη παράμετρος για το επιλεγμένο panel [10-4*m/kN]
K2: συγκεκριμένη παράμετρος για το επιλεγμένο panel [10-4*m2/kN]
K1*: συγκεκριμένη παράμετρος για το επιλεγμένο panel [10-4*1/kN]
K2*: συγκεκριμένη παράμετρος για το επιλεγμένο panel [10-4*m2/kN]
eL: απόσταση μεταξύ των κατά μήκος στερεώσεων [m]
L: Μήκος του διατμητικού πεδίου παράλληλα στην διεύθυνση των νευρώσεων του panel [m]
α: εφαρμοζόμενο ενεργό πλάτος [m]
Η μέθοδος αυτή υποθέτει ότι τα πάνελς και στις 4 πλευρές κατά μήκος του ορίου του
εξεταζόμενου διατμητικού πεδίου είναι πλήρως συνδεδεμένα στις υποστηριζόμενες
κατασκευές με επαρκή απόσταση.
Η τιμή S που προσδιορίζεται από την εξίσωση (2) είναι κατάλληλη αν τα τραπεζοειδή φύλλα
είναι πλήρως συνδεδεμένα με κάθε νεύρωση που στηρίζεται στην κατασκευή. Η τιμή S
χρειάζεται να πολλαπλασιαστεί με τιμή 0.2 στην περίπτωση που η σύνδεση γίνεται σε κάθε
δεύτερη νεύρωση μόνο.
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5.11.2.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΑ PANELS
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ARCELOR
Η προτεινόμενη αυτή μέθοδος χρησιμοποιεί την παρακάτω εξίσωση (3) (Bryan/Davies
method):

𝑺=

𝟏𝟎𝟒
(𝑲′ ∗𝜶 ∗𝜶 +𝑲∗ ∗𝜶 )
[(𝑲𝟏 ′∗𝜶𝟐 +𝑲∗𝟏 𝒆𝑳 )+ 𝟐 𝟏 𝑳𝟒 𝟐 𝟑 ]
𝒔

∗𝒂

(3)

S: δυσκαμψία του διατμητικού πεδίου [kN]
K1’: συγκεκριμένη παράμετρος για το επιλεγμένο panel [m/kN]
K2’: συγκεκριμένη παράμετρος για το επιλεγμένο panel [m2/kN]
K1*: συγκεκριμένη παράμετρος για το επιλεγμένο panel [1/kN]
K2*: συγκεκριμένη παράμετρος για το επιλεγμένο panel [m2/kN]
Ls: Μήκος του διατμητικού πεδίου παράλληλα στην διεύθυνση των νευρώσεων του πάνελ
[m]
α1, α2, α3: πρόσθετες παράμετροι εξαρτώμενες από τα ανοίγματα που καθορίζονται στους
πίνακες
α4: πρόσθετες παράμετροι εξαρτώμενες από τον αριθμό των συνδέσεων του πάνελ κατά
μήκος
α: εφαρμοζόμενο ενεργό πλάτος [m]
Η μέθοδος αυτή υποθέτει ότι τα πάνελς και στις 4 πλευρές κατά μήκος του ορίου του
εξεταζόμενου διατμητικού πεδίου είναι πλήρως συνδεδεμένα στις υποστηριζόμενες
κατασκευές με επαρκή απόσταση.
Η τιμή S που προσδιορίζεται από την εξίσωση (3) είναι κατάλληλη αν τα τραπεζοειδή φύλλα
είναι πλήρως συνδεδεμένα με κάθε νεύρωση που στηρίζεται στην κατασκευή. Η τιμή S
χρειάζεται να πολλαπλασιαστεί με τιμή 0.2 στην περίπτωση που η σύνδεση γίνεται σε κάθε
δεύτερη νεύρωση μόνο.
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5.11.2.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 3
Η προτεινόμενη αυτή μέθοδος χρησιμοποιεί την παρακάτω εξίσωση (4):
𝟏

𝑺 = (𝟏𝟎𝟎𝟎 ∗ √𝒕𝟑 ∗ (𝟓𝟎 + 𝟏𝟎 ∗ 𝟑√𝒃𝒓𝒐𝒐𝒇 ) ∗ 𝒉 ) ∗ 𝒂
𝒘

(4)

S:
δυσκαμψία του διατμητικού πεδίου [kN]
t:
πάχος του panel [mm]
hw: ύψος panel [mm]
a:
εφαρμοζόμενο ενεργό πλάτος [m]
broof: Μήκος του διατμητικού πεδίου παράλληλα στην διεύθυνση των νευρώσεων του
πάνελ (πλάτος της στέγης) [mm]
Στην μέθοδο αυτή δεν χρειάζεται τα πάνελς που είναι πλήρως συνδεδεμένα και στις 4
πλευρές κατά μήκος του ορίου του εξεταζόμενου διατμητικού πεδίου να είναι πλήρως
συνδεδεμένα στις υποστηριζόμενες κατασκευές. Απαιτείται όμως, η ελάχιστη σύνδεση
απευθείας σε σταθερά μέλη της κατασκευής σε 2 πλευρές με επαρκή απόσταση.
Η τιμή S που προσδιορίζεται από την εξίσωση (4) είναι κατάλληλη αν τα τραπεζοειδή φύλλα
είναι πλήρως συνδεδεμένα με κάθε νεύρωση που στηρίζεται στην κατασκευή. Η τιμή S
χρειάζεται να πολλαπλασιαστεί με τιμή 0.2 στην περίπτωση που η σύνδεση γίνεται σε κάθε
δεύτερη νεύρωση μόνο.

5.11.3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ
Το πεδίο διαλόγου
εικονιδίου

ΟΡΙ Σ Μ Ο Σ Δ Ι Α Τ Μ Η Τ Ι Κ Η Σ ΔΥ Σ Κ Α Μ ΨΙ Α Σ Π Α Ν ΕΛ

ανοίγει μέσω του

που βρίσκεται στο πεδίο Μ ΕΛ Η .
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5

1
2
3

4

#1

- Η τιμή της δυσκαμψίας του διατμητικού πάνελ μπορεί να καθοριστεί χειροκίνητα, ή

κλικάροντας το εικονίδιο με τις τρεις τελείες (
), στο πεδίο Υ Π ΟΛ ΟΓ Ι Σ Μ ΟΣ ΔΥ Σ Κ Α Μ ΨΙ Α Σ
ΔΙ Α Τ Μ Η Τ Ι Κ ΟΥ Π Α Ν ΕΛ (βλέπε κεφάλαιο 5.11.3.1) μπορεί να υπολογιστεί αυτόματα.
#2

- Ορισμός της παραμέτρου του ενεργού πλάτους

#3

- Τοπική εκκεντρότητα του διατμητικού πάνελ στο μέλος στο οποίο θα τοποθετηθεί:
0.
2.
5.
8.

Γραμμή αναφοράς
Κάτω - Μέσο
Mέσο - Mέσο
Άνω - Mέσο

Κλιάροντας το εικονίδιο με τις τρεις τελείες
, μπορεί να καθοριστεί το ενεργό σημείο
της εκκεντρότητας γραφικά στην απεικόνιση μιας τομής.
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#4
-Θέση του Δ Ι Α Τ Μ Η Τ Ι Κ Ο Υ
τοποθετηθεί:

Π Α Ν ΕΛ

κατά μήκος του ραβδωτού μέλους στο οποίο θα

1. X1:
a. Από το άκρο Α του μέλους: Η απόσταση X1 μετράται από το αρχικό
σημείο του μέλους
b. Από το άκρο Β του μέλους: Η απόσταση X1 μετράται από το τελικό σημείο
του μέλους
2. X2:
a. Από το άκρο Α του μέλους: Η απόσταση X1 μετράται από το αρχικό
σημείο του μέλους
b. Από το άκρο Β του μέλους: Η απόσταση X1 μετράται από το τελικό σημείο
του μέλους
c. Σχετικό: Ορίζεται το X2 σύμφωνα με το X1
#5
- Μέσω του εικονιδίου με το βέλος
στα οποία θα τοποθετηθεί το ΔΙ Α Τ Μ Η Τ Ι Κ Ο

, μπορούν να επιλεγούν μέλη στο μοντέλο
Π Α Ν ΕΛ .
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5.11.3.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛ

Ο καθορισμός των παραμέτρων για ένα νέο αντικείμενο Δ Ι Α Τ Μ Η Τ Ι Κ Ο Υ
γίνει με κλικ στο εικονίδιο N EO .

Π Α Ν ΕΛ

μπορεί να

Ως πρώτο βήμα, πρέπει να φορτωθεί στο μοντέλο ένα τραπεζοειδές προφίλ ελάσματος. Για
να γίνει αυτό, μέσω του παραθύρου διαλόγου Ε Π Ι Λ ΟΓ Η ΔΙ Α Τ ΟΜ Η Σ Τ ΡΑ Π ΕΖ Ο ΕΙ Δ Ο ΥΣ
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ΕΛ Α Σ Μ Α Τ ΟΣ ,

κλικάρουμε στο εικονίδιο με τις 3 τελείες (
παραθύρου είναι τα εξής:

). Τα τμήματα αυτά του

2

1
3

#1
-Βιβλιοθήκη διατομων με τραπεζοειδή πάνελ: Οι διατομές που έχουν συλλεγεί από
τους κατασκευαστές εμφανίζονται σε δενδροειδή μορφή.
#2
-Παράμετροι διατομών: Εμφανίζονται οι ιδιότητες των επιλεγμένων τραπεζοειδών
πάνελς που περιλαμβάνονται στον πίνακα (#1) σε δενδροειδή μορφή.
#3
-Μετά την επιλογή διατομής από την δενδροειδή λίστα (#1), πρέπει να γίνει κλικ στο
εικονίδιο Φ Ο ΡΤ ΩΣ Η για να φορτωθεί μέσα στον αντίστοιχο πίνακα ΔΙ Α Τ ΟΜ ΕΣ Π Ο Υ
Φ ΟΡ Τ Ω ΘΗ Κ Α Ν . Οι διατομές που έχουν φορτωθεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον
υπολογισμό της διατμητικής δυσκαμψίας στο πεδίο διαλόγου Υ Π ΟΛ ΟΓ Ι Σ Μ ΟΣ Δ ΥΣ Κ Α Μ ΨΙ Α Σ
ΔΙ Α Τ Μ Η Τ Ι Κ ΟΥ Π Α Ν ΕΛ .
Με το εικονίδιο Δ Ι Α Γ ΡΑ Φ Η , οι
τραπεζοειδών πάνελς που έχουν
φορτωθεί μπορούν να διαγραφούν.

διατομές των
προηγουμένως

Κλικάροντας στο εικονίδιο Ν Ε Ο , μπορεί να γίνει
χειροκίνητα ο καθορισμός ενός νέου τραπεζοειδούς
πάνελ. Στο πεδίο διαλόγου M A C R O ΔΙ Α Τ ΟΜ Η , μπορούν
να καθοριστούν οι γεωμετρικές παράμετροι, να
μετονομαστούν τα πάνελς χρήστη και να καταχωρηθούν.
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Οι παρακάτω παράμετροι πρέπει να καθοριστούν για τον υπολογισμό της διατμητικής
δυσκαμψίας:
Οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι για τον υπολογισμό είναι οι εξής:
o Schardt/Strehl/DIN 18807 μέθοδος
o Schardt/Strehl βελτιωμένη μέθοδος
o Bryan/Davies μέθοδος
o EC τυπική μέθοδος
Στερέωση/Στήριξη:
o Θετική στρώση
o Αρνητική στρώση
Γεωμετρικές και ειδικές παράμετροι διατομής
Σύμφωνα με τις ιδιότητες του χειροκίνητα καθορισμένου τραπεζοειδούς πάνελ που έχει
καθοριστεί ή φορτωθεί, η τιμή της δυσκαμψίας του διατμητικού πάνελ μπορεί να
υπολογιστεί αυτόματα στο παράθυρο διαλόγου
Υ Π ΟΛ ΟΓ Ι Σ Μ ΟΣ Δ ΥΣ Κ Α Μ ΨΙ Α Σ
ΔΙ Α Τ Μ Η Τ Ι Κ ΩΝ Σ Τ ΟΙ Χ ΕΙ Ω Ν .
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6 ΦΟΡΤΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
6.1 Β ΑΣΙΚΑ
O Καθορισμός των φορτίων σε ένα μοντέλο είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της
μελέτης. Αντίθετα με την προσομοίωση των γεωμετρίας και των μελών της κατασκευής, η
εισαγωγή των φορτίων χρειάζεται να ελέγχεται συνεχώς και λεπτομερώς ενώ παράλληλα
προδιαγράφεται από μία σειρά τεχνικών προτύπων και κανονισμών. Ο κατάλληλος και
προσεκτικός καθορισμός των φορτίων εξασφαλίζει κατά μεγάλο μέρος την αξιοπιστία στην
απόκριση μιας κατασκευής. Στο ConSteel περιλαμβάνονται διάφορες επιλογές για τα φορτία,
οι οποίες βοηθούν το μηχανικό στην εργασία του. Όπως και στην περίπτωση της
προσομοίωσης των μεταλλικών στοιχείων έτσι και στο πεδίο των φορτίσεων, ο μηχανικός
μπορεί να εργαστεί με διάφορους τύπους φορτίων, που καθορίζονται από διεθνή πρότυπα
και κανόνες και τα οποία μπορούν αυτόματα να μετατραπούν σε φορτία πεπερασμένων
στοιχείων για τον υπολογισμό του μοντέλου. Όλες οι εντολές που αφορούν την εισαγωγή και
την προσομοίωση φορτίων περιλαμβάνονται στο πεδίο Φ ΟΡΤ Ι Α .

6.2 Φ ΟΡΤΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΡΤΙΩΝ
Πριν την εισαγωγή οποιουδήποτε φορτίου στο μοντέλο χρειάζεται πρώτα να καθοριστούν οι
φορτίσεις (load cases) και οι ομάδες φορτίσεων (ή αλλιώς φορτίων) από το εικονίδιο (
).
Στο ConSteel, υπάρχει ως προκαθορισμένη μία ομάδα φορτίσεων και μία φόρτιση ώστε να
γίνονται γρήγορα οι υπολογισμοί.
Σε μία ομάδα φορτίσεων μπορούν να καθοριστούν διάφορες φορτίσεις. Οι ομάδες
φορτίσεων κανονικά χρειάζεται να δημιουργηθούν για να γίνει στη συνέχεια αυτόματα η
παραγωγή των συνδυασμών των φορτίσεων.
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Υπάρχουν 9 διαφορετικοί τύποι
ομάδων φορτίσεων στο ConSteel:
Μόνιμη, Παροδική, Μετεορολογική,
Ανέμου,
Χιονιού,
Γερανού,
Τυχηματική, Τυχηματική χιονιού και
σεισμική.
Κλικάροντας
στο
πεδίο
ΝΕΟ,
εμφανίζονται οι βασικές ομάδες
φορτίσεων. Επιλέγοντας μία από τις
βασικές
ομάδες
φορτίσεων
δημιουργείται μία νέα ομάδα.

Για κάθε ομάδα φόρτισης χρειάζεται να καθοριστούν συντελεστές ασφαλείας και
συντελεστές οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν στους συνδυασμούς. Οι συντελεστές
συνδυασμών μπορούν να τροποποιηθούν χειροκίνητα ή να επιλεγούν από τις
προδιαγεγραμμένες τιμές των κανονισμών από το αντίστοιχο πεδίο (Τυπικές τιμές
συντελεστών). Στο πεδίο αυτό μπορούν να επιλεγούν οι τυπικές φορτίσεις που
περιλαμβάνονται στους ευρωκώδικες και σε άλλους κανονισμούς. Οι τιμές των συντελεστών
εξαρτώνται από το επιλεγμένο εθνικό πρότυπο (ΝΑ).
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Στο ConSteel τα μόνιμα φορτία από το ίδιο βάρος της κατασκευής μπορούν να προστεθούν
σε οποιαδήποτε από τις ομάδες φορτίσεων (εφόσον) χρειαστεί. Για να γίνει αυτό αρκεί να
επιλεγεί η κατάλληλη φόρτιση στην κάτω δεξιά πλευρά του παραθύρου διαλόγου.

6.3 Σ ΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΦΟΡΤΙΩΝ
Οι συνδυασμοί φορτίσεων ή φορτίων χρειάζεται να καθοριστούν σύμφωνα με τον ενεργό
πρότυπο κανονισμό σχεδιασμού από τις φορτίσεις του μοντέλου. Οι συνδυασμοί φορτίσεων
(
) μπορούν να δημιουργηθούν χειροκίνητα δίνοντας απλά τους συντελεστές
ασφάλειας/συνδυασμών για κάθε φόρτιση ή να δημιουργηθούν αυτόματα χρησιμοποιώντας
την εντολή Α ΥΤ ΟΜ Α Τ Η

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡΓ Ι Α Σ Υ Ν ΔΥΑ Σ Μ ΩΝ Φ Ο ΡΤ Ι Σ Ε ΩΝ

(

) του ConSteel.

Μπορεί να γίνει πολλαπλή επεξεργασία των συντελεστών ασφαλείας την ίδια στιγμή αν απλά
επιλέξουμε τους συντελεστές ασφαλείας και κάνουμε δεξί κλικ σε αυτούς.
Τα κελιά του πίνακα των συνδυασμών μπορούν να αντιγραφούν αν επιλέξουμε αυτά που
θέλουμε και πιέσουμε τα πλήκτρα C T R L +C και στη συνέχεια να επικολληθούν αφού πρώτα
επιλέξουμε το πάνω αριστερά κελί (της περιοχής που θα γίνει η επικόλληση) και πιέσουμε
τα πλήκτρα C T R L +V. Τα περιεχόμενα των κελιών μπορούν επίσης να αντιγραφούν από
αρχεία μορφής MS Excel και από άλλες εφαρμογές υπολογιστικών φύλλων.
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Οι γραμμές με κίτρινο χρώμα στον πίνακα συνδυασμών αφορούν τους συνδυασμούς που
έχουν παραχθεί αυτόματα από το πρόγραμμα, ενώ οι γραμμές συνδυασμών και αντίστοιχα
οι συνδυασμοί οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί από το χρήστη έχουν λευκό χρώμα.
Ένα μεγάλο πλήθος συνδυασμών απαιτεί αρκετό χρόνο για την εκτέλεση αναλύσεων. Για το
λόγο αυτό είναι σημαντικό να δημιουργούμε τους απολύτως αναγκαίους συνδυασμούς. Αν
χρησιμοποιήσουμε την αυτόματη γεννήτρια παραγωγής συνδυασμών του Consteel καλό θα
είναι να διαγράψουμε τους περιττούς (μη σχετικούς) συνδυασμούς.
Στο πεδίο Π ΕΡΙ Π Τ ΩΣ Ε Ι Σ Φ ΟΡΤ Ι Σ Ε Ω Ν Π Ο Υ Λ Α Μ ΒΑ Ν Ο ΝΤ Α Ι Υ Π ΟΨΗ στη δεξιά πλευρά του
παραθύρου διαλόγου Α ΥΤ Ο Μ Α Τ Η ΔΗ Μ Ι ΟΥ ΡΓ Ι Α ( Γ ΕΝ ΝΗ Τ ΡΙ Α ) Σ Υ Ν ΔΥΑ Σ Μ ΩΝ Φ ΟΡΤ Ι Σ ΕΩ Ν ,
μπορούν να επιλεγούν οι φορτίσεις που θα χρησιμοποιηιούν για την δημιουργία των
συνδυασμών. Ένα τσεκαρισμένο πεδίο σημαίνει ότι η περίπτωση φόρτισης αυτή, θα
χρησιμοποιηθεί στην γεννήτρια των συνδυασμών φορτίσεων:

Μετά την παραγωγή των συνδυασμών φορτίσεων, η διαγραφή των σειρών εκείνων οι οποίες
είναι άσχετες μπορεί επίσης να μειώσει τον υπολογιστικό χρόνο. Για να γίνει αυτό
επιλέγουμε το συνδυασμό φόρτισης που θέλουμε (πολλαπλή επιλογή LC-s μπορεί να
πραγματοποιηθεί με τη χρήση των πλήκτρων C T R L ή S H I FT ) και μετά κλικάρουμε στο
εικονίδιο Δ Ι Α Γ ΡΑ Φ Η Σ Υ ΝΔ ΥΑ Σ Μ Ο Υ Φ ΟΡΤ Ι Σ Ε Ω Ν .
Είναι σημαντικό να καθορίζουμε σωστά την οριακή κατάσταση που απαιτείται κάθε φορά
αφού οι έλεγχοι σχεδιασμού (διαστασιολόγηση) εκτελούνται με βάση τους συνδυασμούς
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φορτίσεων αστοχίας (Ultimate-ULS) ενώ οι έλεγχοι λειτουργικότητας εκτελούνται με βάση
τους αντίστοιχους συνδυασμού φορτίσεων λειτουργικότητας (Serviceability - SLS).

6.4 Τ ΥΠΟΙ ΦΟΡΤΙΩΝ
Κάθε φορτίο που εισάγεται χρειάζεται να ανήκει σε μία συγκεκριμένη φόρτιση που
επιλέγεται από τη σχετική λίστα.

6.4.1 ΣΗΜΕΙΑΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (

)

Σημειακά φορτία μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε τμήμα ενός γραμμικού ή
επιφανειακού μέλους (προκαθορισμένα σημεία δεν απαιτούνται, αλλά μπορούν να
χρησιμοποιηθούν τελικά σημεία ή σημεία έλξεων).
Τα σημειακά φορτία τοποθετούνται με βάση το Καθολικό (
Σύστημα συντεταγμένων του χρήστη (

), το Τοπικό (

) ή το

).
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Σε ένα σημειακό φορτίο επίσης μπορεί να καθοριστεί εκκεντρότητα. Το αποτέλεσμα του
επιλεγμένου συστήματος συντεταγμένων, η καθοριζόμενη εκκεντρότητα και οι τιμές έχουν
τα ίδια χαρακτηριστικά με τις σημειακές στηρίξεις (βλ. κεφάλαιο 5.9.1).

6.4.2 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (

)

Γραμμικά φορτία μπορούν να αποδοθούν σε υπάρχουσες γραμμές (γραμμικά μέλη ή πλευρές
επιφανειακών μελών) ή σε γραμμές που έχουν σχεδιαστεί για την εισαγωγή φορτίων και
μόνο (για παράδειγμα σε μία επιφάνεια).
Τα γραμμικά φορτία μπορούν να τοποθετηθούν σύμφωνα με το Καθολικό (
(

), το σύστημα συντεταγμένων του χρήστη (

Καθολικό(

), το Τοπικό

) ή το σύστημα Προβολής στο

) το οποίο είναι συνήθως αυτό που χρησιμοποιείται για τις φορτίσεις χιονιού.
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Για την εισαγωγή ενός γραμμικού φορτίου κλικάρετε στο μέλος χρησιμοποιώντας την εντολή
επιλογής (

). Το γραμμικό φορτίο μπορεί να εφαρμοστεί σε περισσότερα μέλη την ίδια

στιγμή χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Τ ΟΠ ΟΘ ΕΤ Η Σ Η Φ Ο ΡΤ Ι ΩΝ (
). Σε αυτή την
περίπτωση πρώτα επιλέγετε τα μέλη και στη συνέχεια επιλέγετε από το πεδίο Φ ΟΡΤ Ι Α το
εικονίδιο Γ ΡΑ Μ Μ Ι Κ Ο Φ ΟΡΤ Ι Ο .

Αν απαιτείται να γίνει εισαγωγή γραμμικού φορτίου σε συγκεκριμένο τμήμα ενός μέλους
τότε υπάρχουν δύο τρόποι:
1. Ο πρώτος τρόπος είναι να χρησιμοποιηθεί η εντολή της σχεδίασης (
) και κατόπιν να
καθοριστεί το αρχικό και το τελικό σημείο του γραμμικού φορτίου. Αυτή η δυνατότητα
παρέχεται τόσο σε γραμμικά όσο και σε καμπύλα μέλη με την χρήση της αντίστοιχης
εντολής (

).
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2. O δεύτερος τρόπος είναι να δώσουμε τις ακριβείς αποστάσεις από τα σημεία αρχής και
τέλους ενός γραμμικού φορτίου σε σχέση με τα σημεία των άκρων ενός μέλους.
Χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις της θέσης των q1, q2, υπάρχουν συνολικά 2x3 = 6 πιθανές
επιλογές για τον καθορισμό ενός τμηματικού γραμμικού φορτίου. Η «θέση του q1» που
καθορίζεται μέσω του πεδίου “Από το άκρο A” έχει 3 επιλογές, όπως επίσης και μέσω
του πεδίου “Από το άκρο B” όπου υπάρχουν επίσης 3 επιλογές:
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Με τον τρόπο αυτό παρέχεται στο χρήστη ένας πλήρως ευέλικτος τρόπος καθορισμού
της θέσης ενός γραμμικού φορτίου.
Σε ένα γραμμικό φορτίο μπορεί επίσης να καθοριστεί εκκεντρότητα. Το αποτέλεσμα του
επιλεγμένου συστήματος συντεταγμένων, η καθοριζόμενη εκκεντρότητα και οι τιμές έχουν
τα ίδια χαρακτηριστικά με τις σημειακές στηρίξεις (βλ. κεφάλαιο 5.9.1).

Αν επιλέξετε ένα γραμμικό φορτίο και στη συνέχεια κλικάρετε στο εικονίδιο
, το Consteel
συμπληρώνει στο παράθυρο αυτό όλα τα πεδία με βάση τα χαρακτηριστικά του γραμμικού
φορτίου που έχετε επιλέξει. Αν χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή τότε το πρόγραμμα θα
τροποποιήσει τις προηγούμενες τιμές ακόμα και αν αυτές καθορίστηκαν πριν μέσω της
εντολής της σχεδίασης.

6.4.2.1 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΑΝΕΜΟΥ (ΔΡΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ )
Η εντολή εισαγωγής γραμμικού φορτίου ανέμου αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την
εύκολη εφαρμογή φορτίων ανέμου σε μέλη. Μέσω αυτής, ο χρήστης εξοικονομεί σημαντικό
χρόνο αφού το μόνο που χρειάζεται για τον αυτόματο υπολογισμό των φορτίων είναι να
επιλεγούν τα βασικά δεδομένα από το αντίστοιχο πεδίο. Το πεδίο αυτό χρησιμοποιείται για
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περιπτώσεις με κυλινδρικές στέγες ή για περιπτώσεις που οι στέγες δεν είναι απλές
δίριχτες/μονόριχτες/οριζόντιες (όταν έχουμε κανονικά σχήματα με δίριχτες ή μονόριχτες ή
οριζόντιες τότε η διαδικασία υπολογισμού των φορτίων ανέμου και χιονιού μπορεί να γίνει
σχεδόν ολοκληρωτικά αυτόματα από το ConSteel.

►Δείτε την σχετική παρουσίαση εδώ.)

Πριν να κλικάρετε στο εικονίδιο Γ ΡΑ Μ Μ Ι Κ Ο Φ Ο ΡΤ Ι Ο , πρώτα επιλέγετε το μέλος ή τα μέλη
στα οποία θα αποδοθούν τα φορτία ανέμου.
Η εντολή του γραμμικού φορτίου ανέμου «Δ Ρ Α Σ Η
διαλόγου Γ ΡΑ Μ Μ Ι Κ Ο Φ ΟΡΤ Ι Ο .

Α ΝΕ Μ Ο Υ »

βρίσκεται στο παράθυρο

Ως πρώτη παράμετρο, χρειάζεται να καθορίσουμε την Πίεση ταχύτητας του ανέμου. Για να
γίνει αυτό μπορούμε είτε να πληκτρολογήσουμε απευθείας την αντίστοιχη τιμή, είτε να
επιλέξουμε στο πεδίο με τις τρεις τελείες ( ) μία τιμή από αυτές που υπάρχουν στη λίστα.
Για να εμφανιστούν τιμές στη λίστα αυτή χρειάζεται πρώτα να έχουμε καθορίσει
(κλικάροντας στο πεδίο με τις τρεις τελείες δίπλα από τη λίστα) μέσω του επιλεγμένου
εθνικού προσαρτήματος των ευρωκωδίκων την κατάλληλη τιμή της Πίεσης της ταχύτητας του
ανέμου.
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Η εσωτερική πίεση επίσης μπορεί να ληφθεί
υπόψη στους υπολογισμούς αν κλικάρουμε στο
αντίστοιχο πεδίο. Η τιμή της Cpi μπορεί να
καθοριστεί χειροκίνητα ή κλικάροντας στις τρεις
τελείες( ) και να χρησιμοποιηθεί η εντολή του
υπολογισμού της εσωτερικής πίεσης. Για τον
υπολογισμό της τιμής της εσωτερικής πίεσης
μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο μέθοδοι του
ευρωκώδικα.
Η εξωτερική πίεση μπορεί να καθοριστεί
κλικάροντας στο αντίστοιχο εικονίδιο με τις
τρεις τελείες (

).

Για να υπολογίσουμε την ορθή τιμή της
Εξωτερικής Πίεσης είναι απαραίτητο να
δώσουμε τις γεωμετρικές παραμέτρους
ολόκληρης της κατασκευής. Οι γεωμετρικές
αυτές παράμετροι καθορίζονται στο παράθυρο
διαλόγου «Δημιουργία φορτίων ανέμου –
γεωμετρικές παράμετροι» που βρίσκεται στην
εντολή
Γραμμικό
φορτίο>Δράση
ανέμου>Εξωτερική πίεση>Γενικές παράμετροι.
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Εκτός από τις διαστάσεις της κατασκευής, χρειάζεται να επιλεγεί από τη σχετική λίστα η
διεύθυνση της κύριας διεύθυνσης του ανέμου στο καθολικό σύστημα συντεταγμένων καθώς
και το επίπεδο του εδάφους στην περίπτωση που το χαμηλότερο σημείο της κατασκευής δεν
βρίσκεται στο έδαφος (π.χ. η μεταλλική κατασκευή θα προστεθεί στον 2ο όροφο υφιστάμενης
κατασκευής από σκυρόδεμα).
Επόμενο βήμα είναι ο καθορισμός των βασικών τύπων των επιφανειών (τοίχοι, επίπεδες
στέγες, δίρριχτες στέγες, κλπ.) από τη σχετική λίστα. Όταν επιλεγεί η κατάλληλη επιφάνεια
τότε όλες οι απαραίτητες παράμετροι φορτώνονται από τα επιλεγμένα μέλη και
υπολογίζονται οι ενεργές τιμές του cpe.
Για να δημιουργήσουμε τα γραμμικά φορτία ανέμου είναι απαραίτητο επίσης να
καθορίσουμε τη Θέση του πλαισίου στην κατασκευή (x/b) και την απόσταση των πλαισίων.
Τελευταίο βήμα είναι η επιλογή της κατάλληλης φόρτισης (περίπτωση 1, 2, 3, 4) από τη
σχετική λίστα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου Σ ΥΝΤ ΕΛ ΕΣ Τ Η Σ ΕΞ ΩΤ ΕΡΙ Κ Η Σ
ΠΙΕΣΗΣ.
Κλικάροντας στο εικονίδιο του OK δημιουργούνται τα γραμμικά φορτία ανέμου.
Να σημειωθεί ότι αν επιλέξετε από το παράθυρο διαλόγου Γ ΡΑ Μ Μ Ι Κ Ο

Φ ΟΡΤ Ι Ο

το εικονίδιο

(
) Τ ΟΠ ΟΘ ΕΤ Η Σ Η Φ Ο ΡΤ Ι ΟΥ τότε τα γραμμικά φορτία ανέμου που έχουν δημιουργηθεί
αποδίδονται στα επιλεγμένα μέλη της κατασκευής.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΤΕ
ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (Z, Η΄ Y) ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ.

6.4.2.2 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΧΙΟΝΙΟΥ
Η εντολή εισαγωγής γραμμικού φορτίου
χιονιού αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για
την εύκολη εφαρμογή φορτίων χιονιού σε
μέλη. Μέσω αυτής, ο χρήστης εξοικονομεί
σημαντικό χρόνο αφού το μόνο που
χρειάζεται για τον αυτόματο υπολογισμό των
φορτίων είναι να επιλεγούν τα βασικά
δεδομένα από το αντίστοιχο πεδίο. Αρχικά
επιλέγουμε τα μέλη στα οποία θέλετε να
τοποθετήσουμε τα γραμμικά φορτία χιονιού
και στη συνέχεια κλικάρετε στο εικονίδιο
Γ ΡΑ Μ Μ Ι Κ Ο Φ Ο ΡΤ Ι Ο .
Οι σχετικές εντολές και λειτουργίες με το
γραμμικό φορτίου χιονιού βρίσκονται στην
εντολή
Φ ΟΡΤ Ι Ο
ΧΙ Ο ΝΙ ΟΥ
που
περιλαμβάνεται στο παράθυρο διαλόγου
Γ ΡΑ Μ Μ Ι Κ Ο Φ Ο ΡΤ Ι Ο .
Οι παράμετροι του φορτίου χιονιού φορτώνονται αυτόματα από το επιλεγμένο εθνικό
προσάρτημα αλλά μπορούν παράλληλα να επεξεργαστούν από τον ίδιο το χρήστη.
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Αρχικά χρειάζεται να καθορίσετε κλικάροντας στις τρεις τελείες τον κατάλληλο συντελεστή
σχήματος (

).

Για τον καθορισμό του συντελεστή σχήματος είναι απαραίτητο να επιλέξουμε τον τύπο της
επιφάνειας (οριζόντιες στέγες, μονοκλινείς, δικλινείς, κυλινδρικές κ.α.) από τη σχετική λίστα.
Μετά την επιλογή της επιφάνειας, φορτώνονται αυτόματα οι παράμετροι των προηγουμένως
επιλεγμένων μελών και υπολογίζεται ο συντελεστής σχήματος.
Στη συνέχεια επιλέγετε μία κατάλληλη φόρτιση (#- case 1) για το χιόνι από τη λίστα των
φορτίσεων στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Φ ΟΡΤ Ι Ο ΧΙ Ο ΝΙ Ο Υ .
Κλικάροντας στο εικονίδιο OK δημιουργούνται τα γραμμικά φορτία χιονιού.
Επιλέγοντας το εικονίδιο Τ ΟΠ ΟΘ ΕΤ Η Σ Η Φ Ο ΡΤ Ι ΩΝ (
) στο παράθυρο διαλόγου
Γ ΡΑ Μ Μ Ι Κ Ο Φ ΟΡΤ Ι Ο το γραμμικό φορτίο χιονιού που έχει δημιουργηθεί τοποθετείται στα
επιλεγμένα μέλη.
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6.4.3 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ (

)

Επιφανειακά φορτία μπορούν να καθοριστούν χρησιμοποιώντας τις ίδιες μεθόδους που
αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια των σημειακών και των γραμμικών φορτίων. Δεν
μπορούν να εισαχθούν φορτία από ροπές.

6.4.4 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (

)

Η επιφάνεια κατανομής φορτίου αναπαριστά μία ειδική επιφάνεια μέσω της οποία
κατανέμονται επιφανειακά φορτία σε μέλη ως γραμμικά φορτία. Αυτή η διαδικασία είναι
πολύ χρήσιμη σε περιπτώσεις που χρειάζεται να κατανεμηθούν επιφανειακά φορτία όπως
φορτία πλακών, χιονιού, ανέμου σε μέλη.
Αφού κλικάρετε στο πεδίο Φ ΟΡΤ Ι Α και μετά στο εικονίδιο της Ε Π Ι Φ Α Ν ΕΙ Α Σ
Φ ΟΡ Τ Ι ΟΥ

(

Κ Α Τ Α Ν ΟΜ Η Σ

) εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο.

Όπως και στην περίπτωση σχεδίασης των δισδιάστατων στοιχείων υπάρχουν διάφορες
επιλογές για το σχεδιασμό επιφανειών: σχεδίαση ορθογωνίου, σχεδίαση ορθογωνίου υπό
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κλίση, σχεδίαση κύκλου, σχεδίαση πολυγώνου. Μετά τη σχεδίαση της επιφάνειας μπορούν
να επιλεγούν τα μέλη στα οποία θα κατανεμηθούν τα φορτία της επιφάνειας.

Υπάρχουν δύο επιλογές: κατανομή των φορτίων στα επιλεγμένα μέλη ή κατανομή των
φορτίων σε όλα τα μέλη τα οποία καλύπτονται από την επιφάνεια στο επίπεδο της.

Ανάλογα με το αν τσεκαριστεί η δεύτερη επιλογή τότε τα αντίστοιχα μέλη επισημαίνονται με
χρώμα στο χώρο. Αν δεν τσεκάρετε καμία από τις επιλογές τότε εξ ορισμού εφαρμόζεται η
δεύτερη .

Στην περίπτωση που τσεκάρετε την πρώτη επιλογή, μπορείτε μετά να επιλέξετε τα αντίστοιχα
μέλη στα οποία θέλετε να μεταφερθούν τα επιφανειακά φορτία ή να αφαιρέσετε κάποια από
αυτά τα επιλεγμένα μέλη χρησιμοποιώντας το πλήκτρο SHIFT + αριστερό κλικ. Αφού
επιλέξετε τα μέλη που επιθυμείτε κάνετε κλικ στο OK οπότε μετά δημιουργείται η
επιφάνεια.
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Είναι επίσης δυνατή η πολλαπλή τοποθέτηση επιφάνειας μέσω της χρήσης της εντολής
Π ΟΛ Λ Α Π Λ Η Τ ΟΠ Ο ΘΕΤ Η Σ Η Ε Π Ι Φ Α Ν ΕΙ Α Σ Κ Α Τ Α Ν ΟΜ Η Σ Φ ΟΡΤ Ι Ο Υ η οποία ενεργοποιείται αν
κλικάρουμε στο εικονίδιο (
). Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να ορίσουμε με μία
απλή επιλογή (επιλογή με παράθυρο ή κλικάροντας στις πλευρές των ορίων) πολλαπλές
επιφάνειες κατανομής φορτίου. Οι πλευρές των επιφανειών κατανομής φορτίου χρειάζεαι
να είναι σε ένα επίπεδο.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι ο μέγιστος αριθμός πλευρών που μπορούν να επιλεγούν
σε ένα και μόνο βήμα, είναι προς το παρόν 200. Αν η επιλεγμένες πλευρές ξεπερνούν το όριο
των 200, τότε εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση στο παράθυρο διαλόγου E Π ΕΞ ΕΡΓ Α Σ Ι Α
ΕΠ Ι Φ Α Ν ΕΙ Α Σ Κ Α Τ Α Ν ΟΜ Η Σ Φ Ο Ρ Τ Ι ΟΥ .

Τα επιφανειακά φορτία μπορούν να τοποθετηθούν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που
περιγράφηκε στο κεφάλαιο 6.4.3.
Υπάρχουν δύο διαθέσιμες επιλογές για την εμφάνιση των επιφανειακών φορτίων: Εμφάνιση
της επιφάνειας των φορτίων ή εμφάνιση των κατανεμημένων φορτίων.
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Κλικάροντας στα αντίστοιχα εικονίδια που υπάρχουν στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης
(εμφάνιση γραφικών συμβόλων) μπορείτε να αλλάξετε τις απόψεις.

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για να μετατρέψετε ένα επιφανειακό φορτίο σε κατανεμημένα
φορτία μελών: κατανομή επιφανειακού φορτίου σε ομοιόμορφα γραμμικά φορτία ή
κατανομή με βάση τα σημεία
Η μετατροπή των επιφανειακών φορτίων σε ομοιόμορφα γραμμικά μέλη εκτελείται με βάση
τις εξής προϋποθέσεις:
Το τελικό αποτέλεσμα των δυνάμεων όλων των γραμμικών φορτίων είναι το ίδιο με
αυτό των φορτίων της αντίστοιχης επιφάνειας
Τα γραμμικά φορτία είναι σταθερά/ομοιόμορφα σε όλα τα επιλεγμένα μέλη

Η μετατροπή φορτίων επιφανείας σε γραμμικά φορτία με βάση τα σημεία στηρίζεται στο
εξής υπολογιστικό υπόβαθρο:
(1) Το φορτίο μιας επιφάνειας πρώτα μετατρέπεται σε συγκεντρωμένα σημειακά φορτία
ενεργώντας στα επιλεγμένα σημεία χρησιμοποιώντας την τεχνική τριγωνισμού
Delaunay.
183
www.ergocad.eu

12.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

(2) Τα συγκεντρωμένα φορτία κατόπιν μετατρέπονται σε γραμμικά φορτία στα
επιλεγμένα μέλη ακολουθώντας τις εξής προϋποθέσεις:
Το τελικό αποτέλεσμα των δυνάμεων όλων των γραμμικών φορτίων είναι το ίδιο
με αυτό των φορτίων της αντίστοιχης επιφάνειας
Τα γραμμικά φορτία είναι γραμμικά σε όλα τα επιλεγμένα μέλη
Η τελική τιμή των γραμμικών φορτίων στα επιλεγμένα σημεία για όλα τα
επιλεγμένα μέλη είναι ίδια

Η βασική μέθοδος εργασίας για την κατανομή των φορτίων επιφανείας με βάση τα σημεία
είναι η ακόλουθη:
Πρώτα δημιουργείτε την επιφάνεια του φορτίου που θέλετε να κατανέμετε. Μετά επιλέγετε
τα μέλη στα οποία θα γίνει η κατανομή ή αποδέχεστε την προκαθορισμένη ρύθμιση με την
οποία τα φορτία κατανέμονται σε όλα τα επίπεδα μέλη. Η εφαρμογή των επιφανειακών
φορτίων γίνεται στην αντίστοιχη επιφάνεια και στην επιθυμητή φόρτιση (load case).

6.4.4.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
Η επιφάνεια κατανομής του φορτίου μπορεί να
τροποποιηθεί επιλέγοντας τη και αλλάζοντας τις
ιδιότητες στο αντίστοιχο πεδίο ιδιοτήτων. Η επιλογή
των μελών της επιφάνειας μπορεί εύκολα να αλλάξει
από «επίπεδα μέλη» (μέλη που ανήκουν στο ίδιο
επίπεδο) σε «επιλεγμένα μέλη».
Αν μάλιστα επιλέξετε το μπλε βελάκι στο πεδίο αυτό τότε τα επιλεγμένα μέλη τα
επισημανθούν στην οθόνη.
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Αν τσεκάρετε τα «επιλεγμένα μέλη», επιλέξετε το μπλε βέλος και αντίστοιχα μετά κλικάρετε
στο μαύρο βέλος τότε τα προηγουμένως επιλεγμένα μέλη μπορούν να αφαιρεθούν από την
επιλογή ή μπορείτε να προσθέσετε νέα.

6.4.5 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (

)

Τα θερμοκρασιακά φορτία μπορούν να εφαρμοστούν σε μέλη(

) ή σε επιφάνειες(

).

Πρώτα επιλέγετε τον τύπο του θερμοκρασιακού φορτίου: Η θερμοκρασία μπορεί να αλλάξει
κατά μήκος του ύψους ή του μήκους μιας διατομής. Στη συνέχεια προσθέτετε τη
θερμοκρασία της κατασκευής (θερμοκρασία αναφοράς) και την θερμοκρασία της κάτω και
της άνω ίνας της διατομής (ανώτερη και κατώτερη θερμοκρασία). Τελευταίο βήμα είναι η
επιλογή του μέλους στο οποίο θα εφαρμοστεί το φορτίο.

6.4.6 ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (

)

Επιβαλλόμενη μετατόπιση μπορεί να εφαρμοστεί σε σημειακές στηρίξεις.
Μπορεί να τοποθετηθεί με βάση το Καθολικό(
χρήστη (

), ή το σύστημα συντεταγμένων του

) και να περιγραφεί είτε με συνιστώσες είτε με διάνυσμα.
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6.4.7 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΜΗΚΟΣ (

), ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ (

)

Η μεταβολή στο αρχικό μήκος ενός μέλους μπορεί να καθοριστεί και να εφαρμοστεί ως
φορτίο σε γραμμικά μέλη με την εντολή Μ ΕΤ Α Β ΟΛ Η Σ Τ Ο Μ Η Κ Ο Σ (
εντολή μπορεί να προσομοιωθεί το φαινόμενο της προέντασης.

). Με αυτήν την

Επίσης, μπορούν να εφαρμοστούν σε γραμμικά μέλη εφελκυστικές δυνάμεις ως φορτία με
την εντολή Ε Φ ΕΛ Κ ΥΣ Τ Ι Κ Η

ΔΥ ΝΑ Μ Η

(

).
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6.5 Κ ΑΘΟΛΙΚΕΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

Τρεις τύποι καθολικών ατελειών μπορούν να εφαρμοστούν στο μοντέλο με την εντολή
Κ Α Θ ΟΛ Ι Κ Ε Σ Α Τ ΕΛ ΕΙ ΕΣ (
). Πλήθος ατελειών μπορούν να δημιουργηθούν σε ένα μοντέλο
αλλά μόνο ένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση κάθε φορά. Ατέλειες που
καθορίζονται από το χρήστη μπορούν να ληφθούν υπόψη στην ανάλυση μέσω του
παραθύρου διαλόγου Π Α ΡΑ Μ ΕΤ ΡΟ Ι Α ΝΑ Λ ΥΣ Η Σ που βρίσκεται στο πεδίο Α ΝΑ Λ ΥΣ Η
(κεφάλαιο 8.4).

6.5.1 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ
Οι αρχικές ατέλειες λαμβάνονται υπόψη
στους υπολογισμούς μέσω του πεδίου των
ονομαστικών οριζόντιων δράσεων.
Επιλέγοντας πρώτα τις ομάδες φορτίσεων,
μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα τις
ονομαστικές οριζόντιες δράσεις στους
στους
επιλεγμένους
συνδυασμούς
φορτίσεων. Η διεύθυνση των δράσεων
αυτών μπορεί να οριστεί αυτόματα ή να
δοθούν τιμές για κάθε ένα συνδυασμό.
Ο
πολλαπλασιαστικός
συντελεστής
μεγέθους των ονομαστικών δράσεων (Ni)
επιλέγεται από τη σχετική λίστα, ή μπορεί
να καθοριστεί χειροκίνητα. Αυτός ο
συντελεστής αναπαριστά το ποσοστό των
επιλεγμένων φορτίων που θα δράσουν ως
ονομαστικές
οριζόντιες
δράσεις
(πλασματικά φορτία).Η τιμή μπορεί να
είναι μεταξύ 0 και 1.
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Επιλέγοντας την Ε Φ Α ΡΜ ΟΓ Η ή το OK δημιουργούνται τα πλασματικά φορτία.

6.5.2 ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ
Αρχική μετάθεση μπορεί να καθοριστεί για
ολόκληρο το μοντέλο.
Μέσω του εικονιδίου ΝΕΟ μπορούν να
δημιουργηθούν διάφορες αρχικές μεταθέσεις,
ενώ μέσω του εικονιδίου Δ Ι Α Γ ΡΑ Φ Η μπορούν
αντίστοιχα να διαγραφούν.
Για τη δημιουργία μιας αρχικής μετάθεσης,
χρειάζεται να οριστούν η διεύθυνση, το ύψος του
επιπέδου βάσης (αναφοράς) και το μέγεθος της
αρχικής μετάθεσης (1/Fi).
Επιλέγοντας την Ε Φ Α ΡΜ ΟΓ Η ή
δημιουργείται η αρχική μετάθεση.

το

OK

6.5.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΔΙΟΜΟΡΦΩΝ
Οι νωρίτερα υπολογισμένες μορφές λυγισμού μπορούν να εφαρμοστούν ως γεωμετρικές
ατέλειες με καθορισμό του μεγέθους από το χρήστη. Μπορούν να συμπεριληφθούν σε μία
ατέλεια (επαλληλία) περισσότερες από μία μορφές λυγισμού.

6.5.3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΟΜΟΡΦΩΝ ΩΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ
Για να εφαρμόσετε ως ατέλειες τις ιδιομορφές χρειάζετε πρώτα να έχετε εκτελέσει ανάλυση
λυγισμού.
Στο πεδίο Α ΝΑ Λ ΥΣ Η και από τη σχετική λίστα των ιδιομορφών μπορείτε να επιλέξετε την
κατάλληλn ιδιομορφή. Για να εφαρμόσετε μία ιδιομορφή ως ατέλεια, κάνετε πρώτα δεξί κλικ
στην οθόνη γραφικών και στη συνέχεια επιλέγετε την εντολή «Εφαρμογή ιδιομορφής ως
ατέλεια».
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Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται χρειάζεται να καθοριστούν οι εξής παράμετροι:
Ομάδα ατελειών: κάθε ιδιομορφή θα ανήκει σε μία ομάδα ατελειών η οποία μπορεί να
επιλεγεί από τη λίστα. Με την επιλογή Ν ΕΑ ΟΜ Α ΔΑ δημιουργείται νέα ομάδα ατελειών.
Μία ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία ιδιομορφές η επίδραση των
οποίων σε αυτή την περίπτωση θα ληφθεί συνολικά υπόψη κατά τη διάρκεια των
ελέγχων.
Όνομα περίπτωσης ατελειών: ένα μοναδικό όνομα μπορεί να προστεθεί για την ατέλεια
Τύπος ατελειών:
o Συνολική: περίπτωση ατέλειας η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους
τους συνδυασμούς φορτίσεων.
o Τοπική: ατέλεια η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον αρχικό συνδυασμό
στον οποίο πραγματοποιήθηκε η επιλεγμένη μορφή λυγισμού
Προσομοίωση ατελειών:
o Ολόκληρη: η μορφή λυγισμού μπορεί να εφαρμοστεί στο μοντέλο με όλες τις
ελευθερίες (επικόμβια μετατόπιση, στροφή, στρέβλωση)
o Επικόμβια μετατόπιση: εφαρμόζεται μόνο η επικόμβια μετατόπιση ως ατέλεια
Πρόσημο πλάτους:
o Αυτόματα: η διεύθυνση της ατέλειας μπορεί να καθοριστεί καταλλήλως για
κάθε έναν από τους συνδυασμούς φορτίσεων. Στην περίπτωση του κανονικού
τρόπου επιλογής, για τον τύπο τοπικής ατέλειας, είναι διαθέσιμη μόνο η
χειροκίνητη επιλογή
o Χειροκίνητη επιλογή: η διεύθυνση της ατέλειας θα είναι αντίστοιχη του
προσήμου της δοσμένης τιμής του πλάτους
Τύπος πλάτους:
o mm - τιμή: μπορεί να δοθεί η μέγιστη τιμή μετατόπισης της ιδιομορφής σε
χιλιοστά (mm). Οι υπόλοιπες τιμές μετατόπισης θα είναι ανάλογες με το
δοσμένο μέγεθος.
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o Πολλαπλασιαστικός συντελεστής: οι υπολογισμένες τιμές μετατόπισης θα
πολλαπλασιαστούν με αυτό το συντελεστή
Τιμή πλάτους: πληκτρολογούμε την τιμή του επιλεγμένου τύπου πλάτους

Κλικάροντας το εικονίδιο OK η ιδιομορφή εφαρμόζεται ως ατέλεια με τις επιλεγμένες
παραμέτρους.

6.5.3.2 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΡΟΥΣ
Στη διαδικασία εισαγωγής ατέλειας σε ένα μοντέλο, ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει
ο μηχανικός μελετητής είναι το πώς θα καθορίσει το κατάλληλο εύρος ώστε να δημιουργηθεί
μία ασφαλής αλλά ταυτόχρονα οικονομική κατασκευή. Στον ευρωκώδικα EN 1993-1-1
παρέχονται οδηγίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις, τις οποίες το πρόγραμμα ακολουθεί και
έχει ενσωματώσει με αντίστοιχους αλγορίθμους ώστε να δίνει την ευκαιρία στο χρήστη να
υπολογίζει αυτόματα το μέγεθος – εύρος των ατελειών. Από τη στιγμή που αυτές οι οδηγίες
(κανόνες) συνδέονται άρρηκτα με τις παραμέτρους ενός μέλους (τύπος διατομής, σχήμα,
ιδιότητες, καμπύλη λυγισμού κλπ) αυτό που χρειάζεται να γίνει πρώτα είναι να επιλέξετε ένα
μέλος αναφοράς το οποίο θα αποτελεί κατάλληλη βάση για τον υπολογισμό του μεγέθους
ατελειών.
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Για την επιλογή αυτή κάνετε δεξί κλικ στο επιλεγμένο μέλος και μετά επιλέγετε την εντολή
“Εφαρμογή ιδιομορφής ως ατέλεια» στην οποία εμφανίζεται παράλληλα και το όνομα του
επιλεγμένου μέλους (π.χ. B9). Το επιλεγμένο μέλος θα είναι το κυρίαρχο μέλος στην ορισμένη
μορφή λυγισμού. Για τον αυτόματο ορισμό του μεγέθους επιλέγετε το εικονίδιο με τις τρεις
τελείες ( ) δίπλα από την εντολή Τιμή εύρους (μεγέθους) ακολουθώντας τις οδηγίες που
παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.
Υπάρχουν δύο επιλογές για τον υπολογισμό του εύρους:
Ισοδύναμες αρχικές ατέλειες καμπύλωσης
Αυτή η επιλογή βασίζεται στον πίνακα EN 1993-1-1 5.3.2 (3)b όπου οι λόγοι του
αρχικού εύρους καμπύλωσης που καθορίζονται εξαρτώνται από την αντίστοιχη
καμπύλη λυγισμού του επιλεγμένου μέλους. Για την αξιολόγηση του κατάλληλου
εύρους χρειάζεται να προσδιοριστεί το ισοδύναμο μήκος μέλους (το οποίο δεν είναι
κατά ανάγκη ίσο με το μήκος του επιλεγμένου μέλους) με την υπολογιζόμενη τιμή να
είναι σε mm. Για το πρόβλημα του στρεπτοκαμπτικού λυγισμού και για το αντίστοιχο
εύρος ορίζεται ένας ακόμα πολλαπλασιαστικός συντελεστής (k). Αξίζει να σημειωθεί
ότι αυτές οι τιμές είναι κατάλληλες μόνο για ευθύγραμμα, απλά στηριζόμενα,
πρισματικά μέλη με ομοιόμορφη θλίψη (ή κάμψη), ενώ σε άλλες περιπτώσεις όταν
ορίζονται οι αρχικές ατέλειες ο χρήστης χρειάζεται να λάβει υπόψη τυχόν ειδικές
στηρίξεις, τη γεωμετρία καθώς και την επίδραση των φορτίων. Κλικάροντας στο
εικονίδιο OK εφαρμόζεται η υπολογιζόμενη τιμή (e0) στο πεδίο «Τιμή του
εύρους/μεγέθους».
Ισοδύναμη ατέλεια με βάση την κρίσιμη ελαστική μορφή λυγισμού
Αυτή η επιλογή βασίζεται σε συγκεκριμένο άρθρο του ευρωκώδικα EN 1993-1-1 5.3.2
(11). Μέσω αυτής της μεθόδου υπολογίζεται αυτόματα η τιμή του μεγέθους με βάση
τον επιλεγμένο άξονα του λυγισμού, μέσω των παρακάτω βημάτων:
191
www.ergocad.eu

12.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

1.

2.
3.

Υπολογίζονται οι εσωτερικές δυνάμεις στους κόμβους FE του μέλους από την
παραμορφωμένη μορφή που είναι ισοδύναμη με την επιλεγμένη μορφή
λυγισμού
Προσδιορίζονται οι κρίσιμες θέσεις όπου η σχετική καμπτική ροπή είναι η
μεγαλύτερη (My ή Mz υπολογιζόμενη ως 1)
Διαβάζονται οι πληροφορίες που ακολουθούν στην κρίσιμη θέση:
i. Η τιμή της αξονικής δύναμης [NEd] από την ανάλυση της πρώτης ιδιομορφής
(χωρίς ατέλειες) – αυτή η τιμή πρέπει να είναι θλιπτική
ii. Σχετική Καμπτική ροπή [My ή Mz αργότερα εμφανιζόμενη ως MII που
υποδηλώνεται ως EIcr,max στον κανονισμό]
iii. Ιδιότητες διατομής [κατηγορία για θλίψη, τάση διαρροής, εμβαδό, ροπή
αντίστασης (Wy ή Wz), σχετική καμπύλη λυγισμού]

Τέλος, κλικάροντας στο OK, εφαρμόζεται η υπολογιζόμενη τιμή (init,max) η οποία
αυτόματα εμφανίζεται στο πεδίο «Τιμή του εύρους/μεγέθους”. Αυτός ο υπολογισμός
εφαρμόζεται μόνο σε προβλήματα λυγισμού ενός μέλους που κατά κύριο λόγο
θλίβεται αλλά με αυθαίρετες συνθήκες στήριξης.

192
www.ergocad.eu

12.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

6.5.3.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΜΟΡΦΩΝ
Οι ομάδες ατελειών που προηγουμένως δημιουργήθηκαν καθώς και οι εφαρμοζόμενες
ιδιομορφές μπορούν να διαχειριστούν από το πεδίο διαλόγου Κ Α ΘΟΛ Ι Κ ΕΣ Α Τ ΕΛ ΕΙ ΕΣ που
βρίσκεται στο πεδίο Ε Φ Α ΡΜ ΟΓ Η Ι Δ Ι Ο Μ Ο ΡΦ ΩΝ .
Μέσω της πρώτης λίστας, μπορούν να ενεργοποιηθούν/επιλεγούν οι ομάδες ατελειών ενώ
επίσης μέσω της εντολής Δ Ι Α Γ ΡΑ Φ Η μπορεί να γίνει διαγραφή όλων των ομάδων ατελειών.
Στο μεσαίο τμήμα του παραθύρου διαλόγου εμφανίζονται οι εφαρμοζόμενες ιδιομορφές σε
κάθε επιλεγμένη ομάδα ατελειών. Μέσω των πεδίων επιλογής (checkboxes) στην πρώτη
στήλη μπορεί να γίνει επιλογή και αποεπιλογή των ιδιομορφών. Με τις δύο τελευταίες
στήλες μπορεί να γίνει επεξεργασία του τύπου καθώς και της τιμής του μεγέθους.
Μέσω του εικονιδίου Δ Ι Α Γ ΡΑ Φ Η Γ ΡΑ Μ Μ Η Σ μπορούν να διαγραφούν οι επιλεγμένες
ιδιομορφές από κάποια ομάδα ατελειών.
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6.6 Κ ΙΝΟΥΜΕΝΑ ΦΟΡΤΙΑ
Με βάση τους ευρωκώδικες ή τις επιλογές του ίδιου του χρήστη μπορούν να καθοριστούν τα
φορτία από γερανό ή συρμό και να εισαχθούν στο μοντέλο είτε χειροκίνητα είτε μέσω της
διαδικασίας του γραφήματος (διαγράμματος) επιρροής.

6.6.1 ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ(

)

Για την εισαγωγή ενός κινούμενου φορτίου στο μοντέλο ή για τον υπολογισμό του
γραφήματος επιρροής, χρειάζεται αρχικά να δημιουργήσετε το M Ο Ν ΟΠ Α Τ Ι Τ Ο Υ
Κ Ι Ν Ο ΥΜ ΕΝ Ο Υ Φ Ο ΡΤ Ι Ο Υ σε εκείνα τα μέλη στα οποία θα τοποθετηθούν τα φορτία.
Τα μέλη αυτά πρέπει να βρίσκονται πάνω σε μία γραμμή και να είναι συνδεδεμένα.
Το μονοπάτι ενός κινούμενου φορτίου μπορεί να καθοριστεί με την εντολή της επιλογής
(

) ή να σχεδιαστεί αντίστοιχα (

).

Στην περίπτωση της επιλογής (
), χρειάζεται να έχουν επιλεγεί πρώτα με αριστερό κλικ
όλα τα μέλη στα οποία θα τοποθετηθεί το M ΟΝ ΟΠ Α Τ Ι Τ Ο Υ Κ Ι Ν ΟΥΜ Ε Ν ΟΥ Φ Ο ΡΤ Ι ΟΥ . Στη
συνέχεια η εντολή της επιλογής κλείνει με το δεξί κλικ.
Στην περίπτωση της σχεδίασης, πρέπει πρώτα να επιλεγεί η αντίστοιχη εντολή (
) και το
αρχικό και τελικό σημείο της γραμμής. Το M ΟΝ ΟΠ Α Τ Ι Τ Ο Υ Κ Ι Ν Ο ΥΜ Ε Ν ΟΥ Φ Ο ΡΤ Ι Ο Υ θα
εφαρμοστεί σε όλα τα μέλη στα οποία «ακουμπά» αυτή η γραμμή.
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Επίσης μπορεί να δημιουργηθεί διπλό μονοπάτι κινούμενου φορτίου (διπλή γραμμή
επιρροής)αν κλικάρετε στην αντίστοιχη επιλογή (check-box).

6.6.2 ΓΡΑΦΗΜΑ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΕΠΙΡΡΟΗΣ (

)

Για να εκτελεστεί ανάλυση με βάση το γράφημα επιρροής, χρειάζεται να καθοριστούν οι
παράμετροι στο Γ ΡΑ Φ Η Μ Α ΕΠ Ι ΡΡ ΟΗ Σ .

4

1
2

3

Αφού δημιουργήσετε μία γραμμή επιρροής, στη συνέχεια την επιλέγετε από τη λίστα που
βρίσκεται στο πεδίο (#1) και καθορίζετε έτσι ότι πάνω σε αυτή θα κινηθεί ένα συγκεκριμένο
φορτίο. Στην περίπτωση που δεν έχει δημιουργηθεί καμία γραμμή τότε μπορείτε να
δημιουργήσετε μία νέα κλικάροντας στο εικονίδιο με τις τρεις τελείες (

).
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Επόμενο βήμα είναι η επιλογή της περιοχής έρευνας (διερεύνησης) (#2) μέσω του μαύρου
βέλους (
). Στην τρέχουσα έκδοση του ConSteel, μπορεί να επιλεγεί αυθαίρετα η διατομή
ενός μέλους. Να σημειωθεί ότι δεν είναι απαραίτητο το μέλος αυτό να αποτελεί τμήμα της
γραμμής επιρροής (μπορεί να βρίσκεται και σε άλλη θέση).
Περιλαμβάνονται τρεις τύποι γραφήματος επιρροής οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν
και στην ανάλυση (#3):
Μετακίνηση
 Μετακίνηση στους τοπικούς άξονες x, y και z
 Στροφή γύρω από τους τοπικούς άξονες x, y και z
Δύναμη εσωτερική
 Κύρια (My) και δευτερεύουσα (Mz) καμπτική ροπή
 Αξονική δύναμη(N)
 Κύρια (Vy) και δευτερεύουσα (Vz) τέμνουσα
 Στρέψη (T)
 Διαξονική (B)
Δύναμη αντίδρασης
 Δύναμη αντίδρασης στους καθολικούς άξονες X, Y και Z
 Αντίδραση ροπής γύρω από τους καθολικούς άξονες X, Y και Z
Τελευταίο βήμα είναι η επιλογή της διεύθυνσης του μοναδιαίου φορτίου. Μπορείτε να
επιλέξετε ταυτόχρονα περισσότερες διευθύνσεις αλλά σε κάθε διεύθυνση θα ανήκει
διαφορετικό γράφημα.
Κλικάροντας στην εντολή Ε Φ Α ΡΜ ΟΓ Η , δημιουργείται το αντίστοιχο γράφημα επιρροής.
Με την εντολή Ν ΕΟ μπορείτε να καθορίσετε τις παραμέτρους για ένα νέο γράφημα επιρροής.

6.6.2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ
Τα γραφήματα επιρροής που έχετε δημιουργήσει μπορείτε να τα διαχειριστείτε από τον
σχετικό πίνακα του παραθύρου διαλόγου (#4). Στον πίνακα αυτό εμφανίζονται όλα τα
γραφήματα που έχετε δημιουργήσει νωρίτερα.
Επιλέγοντας το γράφημα που θέλετε μπορείτε να τροποποιήσετε τις παραμέτρους
κλικάροντας στο πεδίο Ε Φ Α ΡΜ ΟΓ Η .
Τα επιλεγμένα γραφήματα επιρροών μπορούν επίσης να διαγραφούν με την εντολή
Δ Ι Α Γ ΡΑ Φ Η .
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Μέσω της στήλης «επίλυση» και τα αντίστοιχα πεδία μπορείτε να τσεκάρετε/ενεργοποιήσετε
ή να απενεργοποιήσετε τα γραφήματα επιρροής που θέλετε.

6.6.2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ
Σχετικά με την εκτέλεση των αναλύσεων για κάθε γράφημα επιρροής διαβάστε
περισσότερα στο κεφάλαιο 8 Α ΝΑ Λ ΥΣ Η που βρίσκεται παρακάτω!

6.6.3 ΦΟΡΤΙΟ ΓΕΡΑΝΟΥ (

)

Μπορείτε να καθορίσετε τρεις διαφορετικούς τύπους φορτίου με κίνηση σε υπερυψωμένο
γερανό:
Βασικός: πλήρως εναρμονισμένος με το πρότυπο EN 1991-3
Τύπος με βάση το πρότυπο φορτίων: τα φορτία των τροχών καθορίζονται με βάση το
πρότυπο EN 1991-3. Οι ομάδες φορτίσεων δημιουργούνται από το ConSteel
Καθορισμένο από το χρήστη: καθορισμός των φορτίων για κάθε τροχό ξεχωριστά από
τον ίδιο το χρήστη

6.7.3.1 ΒΑΣΙΚΟΣ
Μέσω αυτού του τύπου μπορεί να γίνει πλήρης υπολογισμός του φορτίου γερανού σύμφωνα
με τις διατάξεις του ευρωκώδικα EN 1993-3, αφού πρώτα καθοριστούν οι γεωμετρικές
παράμετροι (#1), τα φορτία (#2), και οι ιδιότητες κίνησης (#3). Τα φορτία των τροχών
υπολογίζονται αυτόματα.
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1

2

3

4

Οι ιδιότητες που χρειάζεται να καθοριστούν για τη γεωμετρία (#1) είναι οι εξής:
Άνοιγμα γερανού – L [m]: το μήκος τους ανοίγματος της γερανογέφυρας
Ελάχιστη απόσταση του φορείου (trolley) – emin [m]: ελάχιστη απόσταση μεταξύ του
φορείου και της δοκού κύλισης (βλ. σχήμα)
Αριθμός αξόνων: Χρειάζεται να καθοριστεί ο αριθμός των αξόνων της γερανογέφυρας
από τη σχετική λίστα. Ο ελάχιστος αριθμός αξόνων είναι 2, ενώ ο μέγιστος είναι 10.
Οι αποστάσεις μεταξύ των αξόνων πρέπει επίσης να οριστούν.
Σχετικά με τις ιδιότητες των φορτίσεων (#2), πρέπει να καθοριστούν το ίδιο βάρος της
γερανογέφυρας (Qc1) του φορείου (Qc2) καθώς και του ανυψούμενου βάρους (Qh).
Επιλέγοντας τους Δ ΥΝ Α Μ Ι Κ Ο Υ Σ Σ ΥΝΤ ΕΛ ΕΣ Τ Ε Σ , εμφανίζονται οι προκαθορισμένες τιμές
των συντελεστών. Οι συντελεστές μπορούν να τροποποιηθούν χειροκίνητα.
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Επίσης χρειάζεται να καθοριστούν οι ιδιότητες κίνησης (#3):
Τροχός κίνησης: ο αριθμός των τροχών κίνησης και το σύστημα των τροχών κίνησης
(κεντρικό ή μεμονωμένο)
Σύστημα γερανού: για την επιλογή του κατάλληλου συστήματος γερανού, υπάρχει
αναλυτική περιγραφή στο σχετικό κεφάλαιο του EN 1991-3
Συντελεστής τριβής: ο συντελεστής τριβής μεταξύ των τροχών και της τροχιάς
Σύστημα οδήγησης (κατεύθυνσης): μπορεί να γίνει επιλογή μεταξύ δύο συστημάτων
οδήγησης, τροχοί επί πελμάτων δοκών και guide pins (μέσο οδήγησης) . Σύμφωνα με
αυτή την επιλογή μπορούν να καθοριστούν οι απαραίτητες γεωμετρικές παράμετροι
του συστήματος οδήγησης.
Τα φορτία των τροχών που υπολογίζονται αυτόματα για κάθε φόρτιση εμφανίζονται στον
πίνακα (#4). Οι φορτίσεις αυτές μπορούν να τροποποιηθούν από τη σχετική λίστα.
Στο πεδίο των ονομάτων των τροχών, ο πρώτος χαρακτήρας (ψηφίο) αντιστοιχεί στον αριθμό
του άξονα ενώ ο δεύτερος αντιστοιχεί στον αριθμό του τροχού.
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6.6.3.2 ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΟΡΤΙΩΝ
Για να χρησιμοποιήσετε τον τύπο με βάση το πρότυπο φορτίων γερανού, χρειάζεται να
καθορίσετε τους αριθμούς των αξόνων και τα βασικά φορτία των τροχών.

1

2

3

Στο πεδίο των γεωμετρικών ιδιοτήτων (#1) καθορίζετε πρώτα από τη σχετική λίστα τον
αριθμό των αξόνων της γερανογέφυρας. Ο ελάχιστος αριθμός είναι 2 και ο μέγιστος 10.
Χρειάζεται επίσης να καθορίσετε τις αποστάσεις μεταξύ των αξόνων.
Στο δεύτερο πεδίο (#2) καθορίζονται τα φορτία για κάθε τροχό με βάση τις αντίστοιχες
προδιαγραφές των Ευρωκωδίκων. Κλικάροντας στο εικονίδιο ΔΥ ΝΑ Μ Ι Κ ΟΙ Σ Υ ΝΤ ΕΛ Ε Σ Τ Ε Σ ,
εμφανίζεται η προκαθορισμένη τιμή. Οι συντελεστές μπορούν να τροποποιηθούν
χειροκίνητα.
Τα υπολογιζόμενα από το πρόγραμμα (αυτόματα) φορτία των τροχών για κάθε φόρτιση
εμφανίζονται στον πίνακα (#3). Οι φορτίσεις μπορούν να αλλάξουν από την αντίστοιχη λίστα.
Στο όνομα των τροχών, το πρώτο ψηφίο αντιπροσωπεύει τον αριθμό του άξονα, ενώ το
δεύτερο τον αριθμό του τροχού.
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6.6.3.3 ΤΥΠΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
Για να χρησιμοποιήσετε το δικό σας τύπο φορτίων γερανού, χρειάζεται να καθορίσετε τις
παρακάτω παραμέτρους:
Πρώτα καθορίζετε τον αριθμό των αξόνων της γερανογέφυρας από τη σχετική λίστα.
Ελάχιστος αριθμός των αξόνων είναι 2 και μέγιστος είναι 10. Επίσης, χρειάζεται να
καθορίσετε τις αποστάσεις μεταξύ των αξόνων.
Έπειτα επιλέγετε τις τρεις διευθύνσεις για κάθε φορτίο τροχού (Fx, Fy και Fz σε κάθε
τροχό)

6.6.3.4 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ
Υπάρχουν δύο τρόποι να τοποθετήσετε φορτία γερανού σε ένα μοντέλο. Αλλά πριν τα
τοποθετήσετε πρέπει να αποθηκεύσετε το προκαθορισμένο τύπο φορτίου γερανού με το
εικονίδιο Ε Φ Α ΡΜ ΟΓ Η .
Τοποθετώντας χειροκίνητα το φορτίο γερανού
Επιλέγοντας το εικονίδιο Τ Ο Π ΟΘ ΕΤ Η Σ Η Φ ΟΡΤ Ι Ο Υ στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου
Φ Ο ΡΤ Ι Ο Γ Ε ΡΑ Ν Ο Υ , η επιλεγμένη φόρτιση μπορεί να τοποθετηθεί χειροκίνητα στο μοντέλο.
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Αρχικά επιλέγετε την γραμμή επιρροής με αριστερό κλικ και στη συνέχεια τοποθετείτε τα
φορτία κατά μήκος της επιλεγμένης γραμμής επίσης με αριστερό κλικ.
Η διεύθυνση τοποθέτησης, η θέση του μέγιστου φορτίου τροχού και το σημείο έλξης της
θέσης μπορούν να επιλεγούν από τη σχετική λίστα
Τοποθετώντας φορτίο γερανού με τη φόρτωση του γραφήματος επιρροής
Το φορτίο γερανού μπορεί να τοποθετηθεί στο μοντέλο αν επιλέξετε πρώτα ένα γράφημα
επιρροής.
Για την διαδικασία ανάλυσης του μοντέλου μέσω ενός γραφήματος επιρροής παρέχονται
αναλυτικές οδηγίες στα κεφάλαια 6.6.2 και 8.
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Για να τοποθετήσετε ένα φορτίο γερανού μέσω γραφήματος επιρροής, επιλέξτε (φορτώστε)
τον τύπο της ανάλυσης γραφήματος από τη σχετική λίστα στο πεδίο της Α ΝΑ Λ ΥΣ Η Σ , μετά
κλικάρετε με δεξί κλικ στην περιοχή γραφικών στη γραμμή, επιλέγετε την Γ ΡΑ Μ Μ Η
ΕΠ Ι Ρ ΡΟΗ Σ Φ Ο ΡΤ Ι Ο Υ από το εμφανιζόμενο μενού.

1

2

3

Στο πεδίο διάγραμμα (γράφημα) επιρροής φορτίου (#1) μπορείτε να καθορίσετε:
Επιλέγετε για να τοποθετήσετε ένα από τα υπολογισμένα φορτία γερανού, από τη
σχετική λίστα
Ομάδα φόρτισης: στην περίπτωση του βασικού τύπου ή του τύπου με βάση το
πρότυπο φορτίων γερανού, οι ομάδες φορτίσεων δημιουργούνται αυτόματα από
τους Ευρωκώδικες. Το γράφημα επιρροής μπορεί να επιλεγεί (φορτωθεί) από τις
καθορισμένες ομάδες φόρτισης ή από το κυρίαρχο γράφημα αν είναι ενεργοποιημένη
από τη λίστα η επιλογή Αυτόματο
Θέση του μέγιστου φορτίου τροχού: τα κατακόρυφα φορτία τροχού εξαρτώνται από
τη θέση του βαγονέτου. Το μέγιστο φορτίο του τροχού μπορεί να βρίσκεται στο
αριστερό ή το δεξί μονοπάτι, ή αν είναι επιλεγμένη η «αυτόματη» λειτουργία μπορεί
να αναγνωριστεί αυτόματα η κυρίαρχη θέση.
Επιλέγοντας τα εικονίδια Θ ΕΤ Ι Κ Η Ζ ΩΝ Η και Α Ρ Ν Η Τ Ι Κ Η Ζ ΩΝΗ στο πεδίο “Φορτίζοντας» (#2),
μπορείτε να φορτώσετε το γράφημα επιρροής. Αν το εικονίδιο της Θ ΕΤ Ι Κ Η Σ Ζ Ω ΝΗ Σ είναι
επιλεγμένο τότε το φορτίο που φορτώνεται, εισάγεται με την μέγιστη θετική τιμή του στη
διατομή, ενώ αν είναι επιλεγμένο το εικονίδιο της Α ΡΝΗ Τ Ι Κ Η Σ Ζ ΩΝΗ τότε εισάγεται το
φορτίο με τη μέγιστη αρνητική τιμή στη διατομή. Στη συνέχεια εμφανίζονται η θέση του
φορτίου καθώς και η τρέχουσα τιμή στη διατομή.
Τα τοποθετημένα φορτία μπορούν να καταχωρηθούν σε μία φόρτιση με την εντολή της
καταχώρησης (#3). Μέσω της λίστας, μπορείτε μία ήδη δημιουργημένη φόρτιση να την
επιλέξετε για αποθήκευση ή αν επιλέξετε τις τρεις γραμμές μπορείτε να δημιουργήσετε μία
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νέα. Με το πλήκτρο της Κ Α Τ Α Χ Ω ΡΗ Σ Η Σ το τοποθετημένο φορτίο μπορεί να καταχωρηθεί
στην επιλεγμένη φόρτιση.

6.6.4 ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΡΜΟΥ (ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ) (

)

Δύο τύποι φορτίων συρμού μπορούν να δημιουργηθούν και να τοποθετηθούν στο μοντέλο.
Ο βασικός
Από τη σχετική λίστα μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα τρία φορτία συρμού που
προδιαγράφονται στους Ευρωκώδικες. Στους πίνακες, αν επιλέξετε ένα φορτίο μπορείτε να
δείτε και τις ιδιότητες του.
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Τύπος καθορισμένος από το χρήστη
Στην περίπτωση που επιλέγει ο ίδιο ο χρήστης τα χαρακτηριστικά, οι πίνακες των
συγκεντρωμένων και των γραμμικών φορτίων είναι επεξεργάσιμοι. Με το εικονίδιο (

) συν

και (
) πλην μπορείτε να προσθέσετε στον πίνακα νέες γραμμές και αντίστοιχα να
διαγράψετε αυτές που θέλετε.
Στην περίπτωση συγκεντρωμένων φορτίων καθορίζονται οι τρεις διευθύνσεις και η θέση του
φορτίου.
Στην περίπτωση του γραμμικού φορτίου μπορούν να καθοριστεί η ένταση στο αρχικό και στο
τελικό σημείο σε κάθε διεύθυνση καθώς και η θέση των τελικών σημείων.
Η διαδικασία της τοποθέτησης των φορτίων συρμού είναι η ίδια όπως και στο φορτίο
γερανού για την οποία υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία στο κεφάλαιο 6.6.3.4.

6.7 Γ ΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
Όλες οι εντολές που σχετίζονται με την γεννήτρια μετεωρολογικών φορτίων (Ε Π Ι Φ Α ΝΕ Ι Α
Μ ΕΤ ΕΩ Ρ ΟΛ ΟΓ Ι Κ ΩΝ )

, Γ Ε ΝΝΗ Τ ΡΙ Α

ΕΠ Ι Φ Α Ν ΕΙ Α Κ Ω Ν Φ Ο ΡΤ Ι ΩΝ

) βρίσκονται στο

πεδίο Φ Ο ΡΤ Ι Α .
Μέσω ενός εξελιγμένου αλγόριθμου υπολογισμού των μετεωρολογικών φορτίων μπορούν
να παραχθούν αυτόματα τα φορτία ανέμου και χιονιού για διάφορους τύπους κατασκευών
(κυρίως τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενες) σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα:
Άνεμος
 Ευρωκώδικας 1 (EN 1991-4)
 Ισπανικός κανονισμός (SE-AE)
Χιόνι
 Ευρωκώδικας 1 (EN 1991-3)
ΤΑ ΥΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (h) ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Z=0 . ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 0. ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΕΝΑΣ
ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΤΟΙΧΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΠΙΕΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Ζ=0. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΟΡΟΦΟ ΜΙΑΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΤΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Ζ=0.
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6.7.1 ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ
Οι ομάδες φόρτισης και οι φορτίσεις δημιουργούνται αυτόματα κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας των υπολογισμών και σύμφωνα με τις καθορισμένες μετεωρολογικές
επιφάνειες και τις επιλεγμένες διευθύνσεις ανέμων.
Οι συντελεστές ασφαλείας και οι υπόλοιποι συντελεστές καθορίζονται από το επιλεγμένο
εθνικό προσάρτημα.

6.7.2 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία των μετεωρολογικών επιφανειών είναι η τοποθέτηση των
αντίστοιχων επιφανειών στο μοντέλο. Οι μετεωρολογικές επιφάνειες περιλαμβάνουν όλες
τις απαραίτητες πληροφορίες και τις παραμέτρους για τη δημιουργία των φορτίων.
Οι μετεωρολογικές επιφάνειες μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε επιφάνεια κατανομής
φορτίων. Μία καλή τακτική για να αποφεύγετε λάθη είναι να καλύπτετε όλες τις επιφάνειες
που πρόκειται να δεχτούν μετεωρολογικά φορτία με επιφάνειες κατανομής φορτίων.
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Είναι σημαντικό να ελέγχετε επίσης τις διευθύνσεις των τοπικών αξόνων των επιφανειών
κατανομής φορτίων. Όλοι οι άξονες των z (μπλε χρώμα στον κόκκινο κύκλο) πρέπει να έχουν
φορά προς την έξω πλευρά του κτιρίου. Αν χρειάζεται να γίνει τροποποίηση τότε μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε από την εντολή E Π Ι Φ Α Ν ΕΙ Α Κ Α Τ Α ΝΟΜ Η Σ Φ Ο ΡΤ Ι ΟΥ το τέταρτο
εικονίδιο των αξόνων και μετά το εργαλείο αντιστροφή άξονα z (βλ. εικόνα παρακάτω).

Πριν την τοποθέτηση των μετεωρολογικών επιφανειών, χρειάζεται να έχετε ορίσει τις
απαραίτητες παραμέτρους στο παράθυρο διαλόγου Μ ΕΤ Ε Ω ΡΟΛ ΟΓ Ι Κ Ε Σ

Ε Π Ι Φ Α ΝΕ Ι Ε Σ (

)
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6.7.2.1 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΕΜΟΥ
ΠΙΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

1

2

Για την πίεση ταχύτητας χρειάζεται να καθοριστούν οι εξής δύο παράμετροι:
Κατηγορία εδάφους (#1)
Επιλέγετε την κατάλληλη κατηγορία από τη σχετική λίστα ή κλικάρετε στις τρεις
τελείες ( ) οπότε εμφανίζονται οι προδιαγεγραμμένες από τον κανονισμό
κατηγορίες.
Το μήκος τραχύτητας (z0) και το ελάχιστο ύψος (zmin) επίσης καθορίζονται από το
επιλεγμένο εθνικό προσάρτημα NA.
Παράμετροι (#2)
Όλες οι παράμετροι υπολογίζονται σύμφωνα με το επιλεγμένο εθνικό προσάρτημα
NA, εκτός από την βασική ταχύτητα ανέμου (vb) η οποία μπορεί να καθοριστεί από το
χρήστη. Εδώ υπάρχουν οι εξής επιλογές: Είτε κλικάρετε στις τρεις τελείες ( ) και
πληκτρολογείτε την θεμελιώδη βασική τιμή της ταχύτητας ανέμου (vb,0) ή μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τους αντίστοιχους χάρτες. Στην περίπτωση της χρήσης ενός χάρτη
τότε η βασική ταχύτητα ανέμου υπολογίζεται αυτόματα και εμφανίζεται στο
αντίστοιχο πεδίο.
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ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ

Εσωτερική πίεση
Η εσωτερική πίεση μπορεί να καθοριστεί για τη δημιουργία:
Πίεσης η οποία είναι διαφορετική σε κάθε διεύθυνση ανέμου
Πίεσης η οποία είναι ίδια σε κάθε διεύθυνση ανέμου
Πίεσης η οποία είναι ίδια ανά δύο διευθύνσεις (δύο διαφορετικές)

1

Η τιμή εδώ είτε καθορίζεται χειροκίνητα (πληκτρολογείτε απευθείας τις τιμές), είτε
επιλέγονται οι ακραίες τιμές από τη σχετική λίστα, είτε κλικάρετε στις τρεις τελείες (
επιλέγετε μία από τις μεθόδους υπολογισμού εσωτερικής πίεσης του ευρωκώδικα.

) και
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Επίσης μπορείτε να καθορίσετε τις εναλλακτικές τιμές εσωτερικής πίεσης για κάθε διεύθυνση
τσεκάροντας την επιλογή στο πεδίο (#1).
Τριβή ανέμου
Για την τριβή του ανέμου, απλά επιλέγετε το συντελεστή τριβής μέσα από το αντίστοιχο
παράθυρο στο οποίο περιλαμβάνονται οι προδιαγεγραμμένες κατηγορίες του επιλεγμένου
εθνικού προσαρτήματος ή καθορίζετε διαφορετικές τιμές χειροκίνητα από την εντολή τριβή
ανέμου «χρήστη».

Γεωμετρικές παράμετροι
Οι παρακάτω γεωμετρικές παράμετροι χρειάζεται να καθοριστούν:
Διεύθυνση του κύριου ανέμου στο καθολικό σύστημα συντεταγμένων. Η βασική
διεύθυνση του ανέμου είναι η 0°.
Διαστάσεις κτιρίου στην κύρια διεύθυνση του ανέμου
Φορτιζόμενη επιφάνεια (A) από τον άνεμο. Αν η φορτιζόμενη επιφάνεια είναι ίση ή
μεγαλύτερη από 10m2 τότε το ConSteel χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό το cpe10 ενώ
αν η επιφάνεια είναι ίση ή μικρότερη από το 1m2 τότε το ConSteel χρησιμοποιεί το
cpe1. Μεταξύ των δύο αυτών τιμών cpe10 και cpe1 το ConSteel χρησιμοποιεί τις
απαραίτητες τιμές παρεμβολής σύμφωνα με τις διατάξεις των ευρωκωδίκων.
Επίπεδο εδάφους. Το ConSteel μετρά το ύψος μιας κατασκευής από το καθολικό
επίπεδο Z=0 για τον υπολογισμό των φορτίων ανέμου. Για το λόγο αυτό αν το επίπεδο
βάσης της κατασκευής δεν είναι ίδιο με το επίπεδο (στάθμη) εδάφους αλλά η
κατασκευή τοποθετείται στο καθολικό επίπεδο Z=0 στο Consteel, η διαφορά πρέπει
να πληκτρολογηθεί χειροκίνητα στο αντίστοιχο πεδίο.
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6.7.2.2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΙΟΝΙΟΥ
Στο παράθυρο διαλόγου των παραμέτρων φορτίων χιονιού, καθορίζονται οι εξής
παράμετροι:
Ζώνη φορτίου χιονιού (αν απαιτείται από το αντίστοιχο εθνικό προσάρτημα NA)
Υψόμετρο τοποθεσίας – Α (αν απαιτείται από το αντίστοιχο εθνικό προσάρτημα NA )
Συντελεστής έκθεσης (Ce) και θερμικός συντελεστής (Ct)
Συντελεστής για εξαιρετικά φορτία χιονιού
Οι βασικές τιμές καθορίζονται από το επιλεγμένο εθνικό προσάρτημα NA.
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6.7.2.3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Μετά από τον καθορισμό όλων των απαραίτητων παραμέτρων, ακολουθεί η τοποθέτηση των
μετεωρολογικών επιφανειών στο 3D μοντέλο.
Από τη σχετική λίστα (#1), επιλέγετε την τυπική κατηγορία επιφάνειας και κατόπιν την
απαραίτητη επιφάνεια κατανομής φορτίου με αριστερό κλικ.
Αν εκτελεστούν επιτυχώς οι δύο αυτές εντολές, τα παρακάτω σύμβολα θα εμφανιστούν
πάνω στις επιφάνειες κατανομής φορτίων:
Επιφάνεια ανέμου:
Επιφάνεια χιονιού:

(μόνο για στέγες)

1
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Οι ακόλουθες τυπικές κατηγορίες επιφανειών μπορούν να επιλεγούν από τη σχετική λίστα
(#1):
Τοίχοι (κατακόρυφες επιφάνειες)
Οριζόντιες στέγες (επίπεδες με αιχμηρά άκρα)
Οριζόντιες στέγες (επίπεδες με εμπόδια)
Οριζόντιες στέγες (επίπεδες με καμπύλα άκρα)
Οριζοντιες στέγες (επίπεδες με σπαστά άκρα)
Μονοκλινείς στέγες
Δικλινείς στέγες
Στην περίπτωση παρουσίας δικλινούς στέγης
χρειάζεται να καθοριστούν δύο συνδεμένες
επιφάνειες κατανομής και όχι μόνο μία επιφάνεια.
Επιλέγοντας το κατάλληλο σύμβολο, η επιφάνεια
μετεωρολογικού φορτίου μπορεί να τροποποιηθεί
μέσα
από
το
παράθυρο
Ι ΔΙ ΟΤ Η Τ ΕΣ
Α ΝΤ Ι Κ ΕΙ Μ Ε Ν ΟΥ .
Στην περίπτωση επιφάνειας ανέμου, αν κλικάρετε
στις τρεις τελείες στη σειρά με τις καθορισμένες
ζώνες, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου
Π Ρ Ο Β ΟΛ Η Σ Ζ Ω ΝΗ Σ Γ Ι Α Τ Ο Ν Α Ν ΕΜ Ο , όπου
μπορείτε να δείτε και να ελέγξετε τις
υπολογιζόμενες ζώνες ανέμου και τις τιμές cpe.
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6.7.3 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
Η εντολή της γεννήτριας μετεωρολογικών φορτίων βρίσκεται στο πεδίο Φ ΟΡΤ Ι Α .

Μέσω της λειτουργίας αυτής της εντολής μπορούν να υπολογιστούν αυτόματα τα φορτία
ανέμου και χιονιού με βάση τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει για τις επιφάνειες ανέμου
(εσωτερική πίεση, ταχύτητα πίεσης, τριβή ανέμου, γεωμετρικές παράμετροι) και τις
επιφάνειες του χιονιού (παράμετροι φορτίων χιονιού).
Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κάθε διεύθυνσης και επιφάνειας τσεκάρετε
κάνοντας κλικ τα αντίστοιχα κελιά του πίνακα.

Κλικάροντας στο Ο Κ εκτελούνται οι εντολές υπολογισμού των μετεωρολογικών φορτίων και
δημιουργούνται αυτόματα οι ομάδες φορτίσεων και οι φορτίσεις.
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7 MΑΖΕΣ
7.1 Β ΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στο ConSteel 12, η πάνω σειρά εικονιδίων έχει αλλάξει, καθώς έχει προστεθεί ένα νέο
εικονίδιο, αυτό των μαζών, το οποίο περιλαμβάνει λειτουργίες απαραίτητες για την δυναμική
ανάλυση. Οι περιπτώσει μαζών και οι συνδυασμοί μαζών μπορούν να δημιουργηθούν για τις
μάζες οι οποίες είτε τοποθετούνται χειροκίνητα στο μοντέλο, είτε μετατρέπονται από τα
φορτία σε μάζες.

7.2 Π ΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΑΖΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΖΩΝ
Οι μάζες στην κατασκευή, όπως και στην περίπτωση των φορτίων, χρειάζεται να
ταξινομούνται σε περιπτώσεις μάζας και σε ομάδες μάζας. Πριν τον καθορισμό των μαζών
στην κατασκευή, πρέπει να καθοριστούν οι ομάδες και οι περιπτώσεις με την χρήση της
εντολής Δ Η Μ Ι ΟΥ ΡΓ Ι Α

Π ΕΡ Ι Π Τ ΩΣ ΕΩ Ν Μ Α Ζ Ω Ν Κ Α Ι ΟΜ Α ΔΩ Ν Μ Α Ζ Ω Ν

(

).

Το παράθυρο διαλόγου διακρίνεται να έχει δύο κύρια τμήματα:
Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου (#1), οι περιπτώσεις φόρτισης οι οποίες καθορίστηκαν
στο πεδίο Φ ΟΡΤ Ι Α μπορούν αυτόματα να μετατραπούν σε μάζες για την δυναμική ανάλυση.
Στην δεξιά πλευρά του παραθύρου (#2), οι ομάδες μαζών και οι περιπτώσεις μπορούν να
καθοριστούν χειροκίνητα από το χρήστη.
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1

2

7.2.1. ΜΕΤΑΤΡΕΠΩΝΤΑΣ ΦΟΡΤΙΑ ΣΕ ΜΑΖΕΣ
Τα φορτία που τοποθετήθηκαν στο πεδίο των φορτίων μπορούν να μετατραπούν σε μάζες
στην αριστερή πλευρά του παραθύρου διαλόγου που περιλαμβάνει τις περιπτώσεις μάζας
και τις ομάδες μάζας. Στο παράθρυο αυτό, η σχετική δενδροειδής λίστα συμπληρώνεται
αυτόματα με τις προηγουμένως δημιουργημένες ομάδες φορτίων για τα μόνιμα, τα
μεταβλητά και το χιόνι καθώς και τις αντίστοιχες περιπτώσεις φορτίων. Αν είναι επιλεγμένο
ένα πεδίο περίπτωσης φόρτισης, αυτό σημαίνει ότι θα μετατραπεί σε μάζα, αφού κλικάρομε
στο OK ή στο εικονίδιο Ε Φ Α ΡΜ ΟΓ Η στο παράθυρο.

7.2.2. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Ο Ι Π Ε ΡΙ Π Τ ΩΣ ΕΙ Σ Μ Α Ζ Α Σ Κ Α Ι ΟΙ ΟΜ Α ΔΕ Σ μπορούν να δημιουργηθούν χειροκίνητα, μέσω
των επιλογών που βρίσκονται στην δεξιά πλευρά του παραθύρου διαλόγου, όπως ακριβώς
γίνεται στην περίπτωση των περιπτώσεων φορτίων και των αντίστοιχων ομάδων.
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2

1

3

Με το εικονίδιο ΝΕ Ο που βρίσκεται στο πεδίο ομάδες μαζας (#2), μπορούν να προστεθούν
ομάδες μάζας στην σχετική χειροκίνητα καθορισμένη δενδροειδή λίστα των μαζών. Μπορούν
να δημιουργηθούν ομάδες μάζας για μόνιμα φορτία, μεταβλητά και το χιόνι. Μετά την
επιλογή του κατάλληλου τύπου, ένα νέα στοιχείο προστίθεται στην λίστα (#1), ως ομάδα
μάζας.
Με το εικονίδιο Ν ΕΑ Π Ε ΡΙ Π Τ ΩΣ Η Μ Α Ζ Α Σ στο παράθυρο περιίπτωση μάζας (#3), μπορούν να
προστεθούν περιπτώσεις στις προηγουμένωνς επιλεγμένες ομάδες μαζας στην σχετική λίστα.
Οποιοσδήποτε αριθμός περιπτώσεων μαζών μπορεί να προστεθεί σε μία ομάδα μαζών. Το
χρώμα κάθε περίπτωσης μπορεί να καθοριστεί χειροκίνητα μέσω της χρωματικής παλέτας,
και να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχα για την γραφική αναπαράσταση στην περιοχή
προσομοίωσης του μοντέλου.
Κάθε περίπτωση μάζας μπορεί να μετακινείται από μία ομάδα μαζών σε μία άλλη, με την
χρήση της διαδικασίας drag-και-drop στην σχετική δενδροειδή λίστα (#1).
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7.2.3. ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ
Τόσο για τις μάζες που έχουν μετατραπεί από περιπτώσεις φόρτισης, όσο και για τις
χειροκίνητα καθορισμένες μάζες, η διεύθυνση στην οποία θα ληφθούν υπόψη κατά τη
διάρκεια της δυναμικής ανάλυσης, μπορεί εύκολα να καθοριστεί μέσω του πεδίου
Π Ε ΡΙ Π Τ ΩΣ Ε Ι Σ Μ Α Ζ Α Σ Κ Α Ι ΟΜ Α ΔΕ Σ Μ Α Ζ Α Σ και το τσεκάρισμα των σχετικών εικονιδίων
ελέγχου, μετά την επιλογή της περίπτωσης μάζας στην λίστα. Στην περίπτωση της σεισμικής
ανάλυσης, μόνο η καθολική διεύθυνση Z μπορεί να απενεργοποιηθεί, ενώ στην περίπτωση
της ανάλυσης ταλάντωσης, μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί κάθε διεύθυνση στην
λίστα (X,Y,Z).

7.3 Κ ΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΜΑΖΑΣ
Ο καθορισμός των Σ ΥΝΔ ΥΑ Σ Μ ΩΝ Μ Α Ζ Α Σ γίνεται όπως και ο καθορισμός του Σ ΥΝΔ ΥΑ Σ Μ Ο Υ
Φ ΟΡ Τ Ι ΩΝ (Κ ΕΦ Α Λ Α Ι Ο 6.3), αλλά χωρίς την δυνατότητα αυτόματης παραγωγής των
συνδυασμών μαζών. Οι συντελεστές για κάθε περίπτωση μάζας πρέπει να καθοριστούν
χειροκίνητα για να δημιουργηθεί ένας συνδυασμός μάζας.
Το παράθυρο με τους συνδυασμούς μάζας είναι διαχωρισμένο σε δύο τμήματα:
#1 – Λίστα των περιπτώσεων μαζών που έχουν μετατραπεί από φορτία
#2 –Λίστα των περιπτώσεων μαζών που έχουν καθοριστεί χειροκίνητα

1

2

218
www.ergocad.eu

12.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

7.4 Δ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΜΑΖΩΝ
Τα αντικείμενα Σ Η Μ ΕΙ Α Κ Η Σ Μ Α Ζ Α Σ (
) μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε
σημείο μιας κατασκευής. Κάθε σημειακό φορτίο που τοποθετείται, μπορεί να αντιστοιχηθεί
αυτόματα σε ενεργή περίπτωση μάζας μέσα από την επιλογή της περίπτωσης μάζας από την
σχετική λίστα.

Μία σημειακή μάζα μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε σημείο ραβδωτού μέλους, στα σημεία
έλξης, στο αρχικό ή τελικό σημείο καθώς και στα σημεία τομής, καθώς είναι όλα διαθέσιμα.
Μετά τον καθορισμό της τιμής της μάζας σε kg, μπορεί να γίνει η τοποθέτηση της με ένα απλό
κλικ στο επιλεγμένο μέλος.

7.5 Σ ΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Αναλυτικές οδηγίες και περιγραφή της διαδικασίας για τον υπολογισμό των Σ ΕΙ Σ Μ Ι Κ Ω Ν
ΔΡΑ Σ Ε Ω Ν , περιλαμβάνονται στο Κ ΕΦ Α Λ Α Ι Ο 12 Σ ΕΙ Σ Μ Ι Κ Η Α ΝΑ Λ ΥΣ Η !
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7.6 Δ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
Μέσω της εντολής Δ Η Μ Ι ΟΥ ΡΓ Ι Α Φ Α Σ Μ Α Τ ΟΣ Α Π ΟΚ ΡΙ Σ Η Σ (
δύο διαφορετικοί τύποι φάσματος απόκρισης:




), μπορούν να καθοριστούν

Τυπικό ελαστικό φάσμα: καθορίζεται το φάσμα απόκρισης σύμφωνα με τον
επιλεγμένο κανονισμό και το αντίστοιχο εθνικό προσάρτημα. Οι παράμετροι για τον
καθορισμό του φάσματος μπορεί να είναι άλλες στην περίπτωση διαφορετικών
προσαρτημάτων.
Φάσμα απόκρισης καθορισμένο από το χρήστη: Ο καθορισμός του φάσματος
απόκρισης γίνεται χειροκίνητα με ορισμό των σημείων του.

7.6.1. NΕΟ ΤΥΠΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
Επιλέγοντας την εντολή ΝΕΟ Τ ΥΠ Ι Κ Ο ΕΛ Α Σ Τ Ι Κ Ο Φ Α Σ Μ Α ΑΠΟΚΡΙΣΗ, δημιουργείται
φάσμα με βάση το επιλεγμένο εθνικό προσάρτημα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
αργότερα στην ανάλυση φάσματος απόκρισης και τον υπολογισμό των σεισμικών δυνάμεων.
Σύμφωνα με τις προτεινόμενες τιμές του ευρωκώδικα, οι παρακάτω παράμετροι είναι
απαραίτητες για τον καθορισμός του ελαστικούς φάσματος απόκρισης:
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Tύπος του φάσματος: η σχετική
λίστα είναι συμπληρωμένη με τους
πιθανούς τύπους του ενεργού
εθνικού προσαρτήματος
Κατηγορία σπουδαιότητας: μέσα
από την σχετική λίστα μπορεί να
επιλεγεί
η
κατηγορία
σπουδαιότητας. Η τιμή για κάθε
κατηγορία
εμφανίζεται
στο
αντίστοιχο πεδίο, δίπλα από την
λίστα, σύμφωνα με το επιλεγμένο
εθνικό προσάρτημα



Τύπος εδάφους: με το εικονίδιο (
), μπορεί να επιλεγεί ο τύπος του
εδάφους. Στο κάτω μέρος του
παραθύρου διαλόγου, όλες οι
παράμετροι εμφανίζονται με τις
τιμές τους, σύμφωνα με το ενεργό εθνικό προσάρτημα



Εδαφική επιτάχυνση - agR [m/s2]:
μπορεί να καθοριστεί χειροκίνητα
μέσω του σχετικού πεδίου, ή αν
κλικάρουμε στο εικονίδιο
( ), μπορούμε κατόπιν να
επιλέξουμε από τον σχετικό χάρτη,
την περιοχή κατασκευής του έργου:



Κατακόρυφη επιτάχυνση - avg/ag: δεν μπορεί να τροποποιηθεί, καθώς είναι για
πληροφοριακούς σκοπούς. Εμφανίζει την τρέχουσα χρησιμοποιούμενη τιμή με βάση
το ενεργό εθνικό προσάρτημα.
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Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου του ελαστικού φάσματος απόκρισης, το
καθορισμένο φάσμα εμφανίζεται και σε μορφή διαγράμματος. Ακουμπώντας τον κέρσορα
πάνω στο διάγραμμα, εμφανίζεται η αντίστοιχη η τιμή κάθε σημείου. Η εναλλαγή μεταξύ του
κατακόρυφου/οριζόντιου φάσματος μπορεί να γίνει μέσα από την σχετική λίστα.

7.6.2. ΝΕΟ ΦΑΣΜΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Το ConSteel παρέχει δύο τρόπους για τον καθορισμό
ΧΡΗ Σ Τ Η .

ΝΕΟ Υ Φ Α Σ Μ Α Τ ΟΣ Α Π ΟΚ ΡΙ Σ Η Σ
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1. Το φάσμα απόκρισης μπορεί να δημιουργηθεί τελείως χειροκίνητα, βήμα προς βήμα,
κάνοντας απλά κλικ στο εικονίδιο Δ Η Μ Ι ΟΥ ΡΓ Ι Α
2. Το φάσμα απόκρισης μπορεί να δημιουργηθεί με βάση ένα υφιστάμενο πρότυπο φάσμα,
το οποίο αντιγράφεται και τροποποιείται στη συνέχεια αν χρειάζεαι από τον ίδιο τον
χρήστη. Αν είναι επιλεγμένο το πεδίο Α ΝΤ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ν ΟΣ ΥΠ Α Ρ Χ Ο ΝΤ ΟΣ Φ Α Σ Μ Α Τ Ο Σ
Α Π ΟΚ ΡΙ Σ Η Σ , τότε η λίστα με τα προηγουμένως καθορισμένα φάσματα ενεργοποιείται.
Επιλέγοντας ένα τυπικό φάσμα απόκρισης, και κλικάροντας στο εικονίδιο ΔΗ Μ Ι ΟΥ ΡΓ Ι Α ,
μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία τροποποίησης του επιλεγμένου φάσματος.

7.6.2.1 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Μετά την επιλογή N ΕΟ Φ Α Σ Μ Α Α Π ΟΚ ΡΙ Σ Η Σ Κ Α ΘΟ ΡΙ Σ Μ Ε Ν Ο Α Π Ο Τ Ο ΧΡ Η Σ Τ Η , και αφού γίνει
κλικ στο εικονίδιο ΔΗ Μ Ι ΟΥ ΡΓ Ι Α , εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου για την δημιουργία του
φάσματος. Όλα τα πρότυπα φάσματα σχεδιασμού φορτώντονται αυτόματα στον πίνακα που
περιλαμβάνεται στο σχετικό παράθυρο, όπου κάθε σημείο και παράμετρος μπορεί ελεύθερα
να επεξεργαστεί.
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Στο τμήμα με τις παραμέτρους του φάσματος απόκρισης (#1), χρειάζεται να καθοριστούν οι
εξής παράμετροι:





Εδαφική επιτάχυνση - a [m/s2]: μπορεί να καθοριστεί χειροκίνητα μέσω του σχετικού
πεδίου, ή μέσω της επιλογής της θέσης της κατασκευής στον σχετικό σεισμικό χάρτη
ο οποίος εμφανίζεται αν κλικάρουμε στο εικονίδιο με τις τρεις τελείες ( ).
Κατακόρυφη επιτάχυνση av/a: μέσω του σχετικού πεδίου μπορεί να καθοριστεί ο
λόγος της κατακόρυφης/οριζόντιας επιτάχυνσης
Τύπος του φάσματος απόκρισης: Μπορεί να επιλεγεί το φάσμα σχεδιασμού ή το
φάσμα απόκρισης. Το φάσμα σχεδιασμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
καταστάσεις σχεδιασμού, ενώ το ελαστικό φάσμα απόκρισης μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση των καταστάσεων λειτουργικότητας.

Στο τμήμα του παραθύρου διαλόγου που γίνεται η επεξεργασία των σημείων του φάσματος,
μπορεί να καθοριστεί/τροποποιηθεί το διάγραμμα του φάσματος απόκρισης, επιλέγοντας
την παράμετρο του χρόνου σε δευτερόλεπτα, και την αντίστοιχη τιμή του φάσματος
διαιρεμένη με την επιτάχυνση.
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Οποιοσδήποτε αριθμός στηλών μπορεί να προστεθεί στον πίνακα καθορισμού του
φάσματος. Επιλέγοντας το εικονίδιο
Χρησιμοποιώντας το εικονίδιο

(#5), μπορούν να προτεθούν νέες στήλες.

(#4), μπορούν να διαγραφούν οι στήλες.

Tα δεδομένα του φάσματος μπορούν να καταχωρηθούν ως αρχεία μορφής *.csv και *.txt, με
την χρήση του εικονιδίου

(#4).

Τα φάσματα που έχουν δημιουργηθεί και καταχωρηθεί προηγουμένως μπορούν να
εισαχθούν με την χρήση του εικονιδίου

(#4)

7.6.2.2 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ
ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Αφού επιλεγεί το N ΕΟ Φ Α Σ Μ Α Α Π ΟΚ ΡΙ Σ Η Σ ΧΡΗ Σ Τ Η , και στη συνέχεια επιλογή του
εικονιδίου Δ Η Μ Ι Ο ΥΡΓ Ι Α , μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας νέου φάσματος
(χειροκίνητα τελειώς). Ένα νέο φάσμα απόκρισης που καθορίζεται από τον ίδιο τον χρήστη
είναι αρχικά το ίδιο και στις τρεις διευθύνσεις (X,Y,Z). Αν είναι απαραίτητο, μπορούν να
καθοριστούν διαφορετικά φάσματα για κάθε διεύθυνση, με την χρήση της σχετικής λίστας
από το ίδιο παράθυρο.
Όλες οι επιλογές επεξεργασίας είναι ίδιες με αυτές που αναφέρθηκαν λεπτομερώς στο
κεφάλαιο 7.6.2.1 Χ ΕΙ Ρ ΟΚ Ι ΝΗ Τ ΟΣ Κ Α Θ Ο ΡΙ Σ Μ Ο Σ Τ ΟΥ Φ Α Σ Μ Α Τ ΟΣ Α Π ΟΚ ΡΙ Σ Η Σ Μ Ε ΒΑ Σ Η
Α ΝΤ Ι Γ ΡΑ Φ Ο Π Ρ ΟΤ ΥΠ ΟΥ Φ Α Σ Μ Α Τ ΟΣ .
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8 ΑΝΑΛΥΣΗ
8.1 Β ΑΣΙΚΑ
Η ανάλυση του μοντέλου μιας κατασκευής αποτελεί συνήθως το «μαύρο κουτί» της
διαδικασίας σχεδιασμού για ένα μηχανικό. Επιπροσθέτως, τα σύγχρονα κανονιστικά
πρότυπα καθορίζουν τους απαραίτητους τύπους αναλύσεων που χρειάζεται να
εφαρμοστούν για το σχεδιασμό μιας κατασκευής. Στο ConSteel εφαρμόζεται η μέθοδος των
πεπερασμένων στοιχείων για όλους τους υπολογισμούς χρησιμοποιώντας δύο τύπους δοκών
– υποστυλωμάτων (το κλασικό στοιχείο με 12 βαθμούς ελευθερίας του Timoshenko και το
στοιχείο με 14 βαθμούς ελευθερίας για λεπτότοιχες διατομές στο οποίο λαμβάνεται υπόψη
η στρέβλωση) και δύο τύπους στοιχείων κελύφους (τριγωνικά και τετράπλευρα). Στο Consteel
περιλαμβάνονται πλήθος αναλύσεων συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης πρώτης και
πλήρους δευτέρας τάξης (όχι μόνο φαινομένων P-), ελαστική ανάλυση, ανάλυση για
πλευρικό & στρεπτοκαμπτικό λυγισμό, ανάλυση για τοπικό λυγισμό λεπτών στοιχείων από
χάλυβα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από στοιχεία κελύφους, στατική και δυναμική
ιδιομορφική ανάλυση με υπολογισμό σεισμικών δράσεων με βάση το ελαστικό φάσμα
απόκρισης και τη φασματική ανάλυση. Οι εξαιρετικά γρήγοροι και υψηλής απόδοσης
επιλύτες εξισώσεων παρέχουν βέλτιστους χρόνους υπολογισμού ακόμα και για ασυνήθιστα
μεγάλα μοντέλα. Οι λειτουργίες που είναι συνδεδεμένες με την ανάλυση βρίσκονται σε δύο
πεδία: το πεδίο Π Ε Π Ε ΡΑ Σ Μ ΕΝΑ Σ Τ ΟΙ Χ ΕΙ Α και το πεδίο της A ΝΑ Λ ΥΣ Η Σ . Στο πεδίο
Π Ε Π Ε ΡΑ Σ Μ Ε ΝΑ Σ Τ ΟΙ Χ Ε Ι Α περιλαμβάνονται οι επιλογές της γεννήτριας των πεπερασμένων
στοιχείων, ενώ εδώ επίσης μπορείτε να δείτε και το μοντέλο με τα στοιχεία αυτά να έχουν
δημιουργηθεί. Συνήθως αυτό το βήμα μπορείτε να το παρακάμψετε από τη στιγμή που η
διαδικασία της δημιουργίας του πλέγματος εκτελείται αυτόματα στην διαδικασία της
ανάλυσης.

8.2 Π ΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
8.2.1 ΒΑΣΙΚΑ
Η μηχανική επίδοση του υπολογισμένου μοντέλου εξαρτάται πάντα αλλά και περιορίζεται
από τον εφαρμοζόμενο τύπο των πεπερασμένων στοιχείων. Οι μετακινήσεις, οι δυνάμεις, οι
λειτουργίες σχήματος, η επίδραση φαινομένων δευτέρας τάξεως που λαμβάνονται υπόψη
μαζί με το μοντέλο των πεπερασμένων στοιχείων προσδιορίζουν κατά κύριο λόγο την
ποιότητα της ανάλυσης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και αντίστοιχα τη μέθοδο του
κανονιστικού προτύπου που θα εφαρμοστεί για τους ελέγχους. Από την άλλη ο μηχανικός
χρειάζεται να γνωρίζει τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των πεπερασμένων στοιχείων που
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θα χρησιμοποιηθούν στη φάση δημιουργίας του μοντέλου ώστε να μπορέσει να αποφύγει
μη αναμενόμενες συμπεριφορές του μοντέλου και να υπολογιστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή
ακρίβεια η ιδεατή κατασκευή. Στο ConSteel όλα τα μοντέλα με πεπερασμένα έχουν πάντα την
πραγματική τρισδιάστατη (3D) συμπεριφορά. Δεν υπάρχει η επιλογή για ειδικούς
υπολογισμούς με μειωμένο αριθμό βαθμών ελευθερίας (επίπεδα πλαίσια, πλάκες ή
μεμβρανικές επιφάνειες κλπ). Αν απαιτείται μπορεί να γίνει εισαγωγή κατάλληλων
στηρίξεων και/ή κατάλληλου συστήματος φορτίων. Όλα τα καθορισμένα φορτία και οι
στηρίξεις μετατρέπονται σε επικόμβιες δυνάμεις μέσω των φορτίσεων και των επικόμβιων
στηρίξεων, ενώ δυνάμεις και στηρίξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά μήκος των
πεπερασμένων στοιχείων. Αυτό το χαρακτηριστικό λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία
του αυτόματου υπολογισμού του πλέγματος των πεπερασμένων στοιχείων.
Οι ενότητες που ακολουθούν δεν έχουν σκοπό να γίνει εμβάθυνση στη θεωρία των
πεπερασμένων στοιχείων, αφού κάτι τέτοιο καλύπτεται από την σχετική βιβλιογραφία, αλλά
να παρουσιαστούν τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά και να επεξηγηθούν αυτά τα οποία
χρειάζεται να γνωρίζει ο μηχανικός για να είναι σε θέση να ερμηνεύσει ορθά τα
αποτελέσματα.

8.2.2 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Υπάρχουν τρεις επιλογές για τα γραμμικά στοιχεία:
Γενικό στοιχείο δοκού – υποστυλώματος με 6 βαθμούς ελευθερίας (6Β.Ε.) για τα
μέλη που υποβάλλονται σε αξονική δύναμη, τέμνουσα, καμπτική ροπή, στρέψη ή σε
οποιαδήποτε αλληλεπίδραση αυτών
Στοιχείο δοκού – υποστυλώματος με 7 βαθμούς ελευθερίας (7Β.Ε.) με ένα βαθμό
επιπλέον βαθμό για τη στρέβλωση για τα μέλη που υποβάλλονται σε αντίστοιχες
δυνάμεις με αυτό των 6Β.Ε. + την επίδραση της στρέβλωσης
Εφελκυόμενο στοιχείο (Ε.Σ) για μέλη που υποβάλλονται μόνο σε εφελκυστικές
δυνάμεις
Το στοιχείο με 7Β.Ε. (σε κάθε άκρο) έχει αναπτυχθεί ειδικά για λεπτότοιχα μέλη στα οποία η
στρέβλωση των διατομών είναι πολύ σημαντική στην γενικότερη συμπεριφορά. Μέσω του
7ου βαθμού ελευθερίας λαμβάνεται υπόψη η επιρροή της στρέβλωσης. Στην εικόνα που
ακολουθεί εμφανίζονται οι μετακινήσεις που λαμβάνονται υπόψη σε ένα κόμβο μέλους.
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Οι πρώτοι 6Β.Ε. αντιστοιχούν στις συμβατικές μετατοπίσεις (Ux, Uy, Uz) και στροφές (x, y,
z) σύμφωνα με το τοπικό σύστημα συντεταγμένων ενός μέλους (βλ. κεφάλαιο 4.2
Σ ΥΣ Τ Η Μ Α Σ ΥΝΤ ΕΤ Α Γ Μ Ε ΝΩ Ν ). Αυτό που χρειάζεται μεγαλύτερη επεξήγηση είναι ο 7ος
βαθμός ελευθερίας ο οποίος μαθηματικά αντιπροσωπεύει την πρώτη παράγωγο της
στροφής γύρω από τον διαμήκη άξονα ('x). Αντίστοιχα αυτός ο βαθμός αντιπροσωπεύει
μηχανικά την στρέβλωση της διατομής η οποία είναι άμεση συνέπεια της στρέψης σε
λεπτότοιχα στοιχεία. Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της στρέβλωσης σε
διατομή σχήματος Ι όταν τα πέλματα βγαίνουν από το αρχικό επίπεδο της διατομής.

228
www.ergocad.eu

12.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Στην περίπτωση αυτή, ο βαθμός ελευθερίας της στρέβλωσης μπορεί να θεωρηθεί ως μία
διπλή και αντίθετη στροφή των πελμάτων γύρω από τους άξονες κάθετα στο πλάτος τους.
(Στην περίπτωση αυτή ο τοπικός άξονας είναι ο “z”).
Από τη στιγμή που τα μεταλλικά μέλη χρησιμοποιούνται συνήθως λόγω του λεπτού σχήματος
τους (και βάρους), είναι συχνό φαινόμενο να συμβαίνουν διάφορες μορφές αστοχιών λόγω
καθολικής ευστάθειας όπως: καμπτικός λυγισμός, στρεπτικός λυγισμός, στρεπτοκαμπτικός
λυγισμός και κάθε αλληλεπίδραση αυτών. Όλες αυτές οι μορφές υπολογίζονται από το
στοιχείο με 7 βαθμούς ελευθερίας. Αυτό το χαρακτηριστικό του Consteel είναι πολύ
σημαντικό και αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για το σχεδιασμό έναντι ευστάθειας αυτών των
μελών. Όμως λόγω του ότι αυτή η ακρίβεια των υπολογισμών όλων των στρεπτικών μορφών
είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον 7ο βαθμό ελευθερίας είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη
αυτό το φαινόμενο (στρέβλωσης) στη φάση της μοντελοποίησης (βλέπε κεφάλαιο 5
Μ Ο ΝΤ ΕΛ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΕΡΓ ΟΥ για τις προειδοποιήσεις/ελέγχους της μοντελοποίησης).
Τα εφελκυόμενα στοιχεία έχουν μόνο ένα βαθμό ελευθερίας, ο οποίος αφορά την διαμήκη
μετατόπιση (Ux). Αυτά τα στοιχεία λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς μόνο αν αυτά
υποβάλλονται σε εφελκυσμό, και συνεπώς οι υπολογισμοί ακολουθούν μία επαναληπτική
διαδικασία. Πρώτα λοιπόν εκτελείται μία ανάλυση όπου όλα τα εφελκυόμενα στοιχεία
λαμβάνονται υπόψη ως ένα πεπερασμένο στοιχείο. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος των
δυνάμεων στα εφελκυόμενα στοιχεία και όσα θλίβονται εξαιρούνται στη συνέχεια από το
μοντέλο ενώ ένας νέος υπολογισμός εκτελείται από την αρχή. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται
μέχρι όλα τα εφελκυόμενα στοιχεία να εφελκύονται. Αυτή η διαμόρφωση του μοντέλου
λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς των ιδιοτιμών.
ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ ΤΟ ΕΞΗΣ: ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΙΔΙΟΜΟΡΦΗ ΕΝΑ ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΘΛΙΒΕΤΑΙ (ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ). ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ
ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ ΟΠΟΥ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ.

8.3 Ε ΛΕΓΧΟΙ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ( ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ )
Στο ConSteel υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν έλεγχοι ακόμα και πριν την εκτέλεση των
αναλύσεων και υπολογισμών. Αυτή η λειτουργία εκτελείται αυτόματα πριν ξεκινήσει η
διαδικασία δημιουργίας των πεπερασμένων στοιχείων ή αυτή της ανάλυσης αλλά μπορεί να
ξαναρχίσει σε οποιαδήποτε στιγμή (ενεργοποιώντας στο μενού Π ΡΟΒ Ο Λ Η την επιλογή των
διαγνωστικών και στη συνέχεια με την εκτέλεση της διαδικασίας) εξετάζοντας την τρέχουσα
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κατάσταση του μοντέλου. Δύο τύποι μηνυμάτων περιλαμβάνονται στο πεδίο των
διαγνωστικών ελέγχων:
Σ Φ Α Λ M A : τα σφάλματα καθιστούν αδύνατους τους υπολογισμούς ή χωρίς νόημα για
να εκτελεστούν και για αυτό το λόγο τα μηνύματα αυτού του τύπου σταματούν κάθε
περαιτέρω υπολογισμό
Π Ρ Ο ΕΙ Δ ΟΠ ΟΙ Η Σ Η : τα προειδοποιητικά μηνύματα επιτρέπουν τους υπολογισμούς
αλλά βοηθούν το χρήστη να εντοπίσει πιθανά σφάλματα
Ένα μέρος των ελέγχων προσομοίωσης εκτελούνται στο μοντέλο του χρήστη (βασικοί
έλεγχοι) όπου ελέγχονται οι βασικές απαιτήσεις για την κανονικότητα του μοντέλου. Ένα
άλλο τμήμα των ελέγχων εκτελούνται στο μοντέλο με τα πεπερασμένα στοιχεία που έχουν
δημιουργηθεί (έλεγχοι πριν την ανάλυση).
Οι παρακάτω βασικοί έλεγχοι εκτελούνται:
Ύπαρξη φορτίου στην κατασκευή
Ύπαρξη στήριξης στην κατασκευή
Μήκος μελών, γραμμικών φορτίων και γραμμικών στηρίξεων
Τιμή για το πάχος και το μέγεθος των πεπερασμένων στοιχείων για επιφανειακά
μέλη
Αλληλεπικάλυψη, μήκος και συμβατότητα των ενισχύσεων
Πολλαπλές στηρίξεις στο ίδιο σημείο
Συμβατότητα των εφελκυόμενων μελών
Οι παρακάτω έλεγχοι που εκτελούνται πριν την ανάλυση:
Προεξοχή των γραμμικών φορτίων και των γραμμικών στηρίξεων
Σημειακά φορτία και σημειακές στηρίξεις δεν βρίσκονται στο μοντέλο
Αλληλεπικάλυψη των επιφανειακών μελών
Αλληλεπικάλυψη των ραβδωτών μελών
Πολύ μικρή απόσταση (< 5 mm) μεταξύ σημείων, ή γραμμών των επιφανειών, μελών,
φορτίων ή στηρίξεων (η οριακή απόσταση μπορεί να καθοριστεί από το μενού
Ε Π Ι Λ ΟΓ ΕΣ )
Τα αντικείμενα στα οποία ανιχνεύονται τα σφάλματα ή οι προειδοποιήσεις μπορούν να
επιλεγούν και να διαγραφούν από τον πίνακα των διαγνωστικών αποτελεσμάτων (στο
μεσαίο τμήμα των πινάκων που βρίσκονται στα δεξιά της οθόνης).
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8.4 Ρ ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Οι απαιτούμενοι τύποι ανάλυσης μπορούν να καθοριστούν στο πεδίο Π Α ΡΑ Μ ΕΤ Ρ ΟΙ
Α ΝΑ Λ ΥΣ Η Σ , το οποίο έχει μία βασική συνοπτική σελίδα και τέσσερις υποσελίδες για τις
ρυθμίσεις των τριών ξεχωριστών αναλύσεων ώστε να έχει ο χρήστης την βέλτιση εικόνα. Οι
ρυθμίσεις αυτές για τους 4 τύπους ανάλυσης είναι οι εξής:
Κ Α Θ ΟΛ Ι Κ Ε Σ Ρ ΥΘΜ Ι Σ ΕΙ Σ (με υποσελίδα των καθολικών ρυθμίσεων 8.4.2.)
Σ Τ Α Τ Ι Κ Η Α ΝΑ Λ ΥΣ Η (με υποσελίδα των περιπτώσεων φόρτισης 8.4.3, υποσελίδα
των συνδυασμών φορτίων 8.4.4.)
Δ Υ ΝΑ Μ Ι Κ Η Α ΝΑ Λ ΥΣ Η (με υποσελίδα της δυναμικής ανάλυσης 8.4.5.)

8.4.1 ΠΕΔΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Στο πεδίο B Α Σ Ι Κ ΕΣ Ρ Υ ΘΜ Ι Σ ΕΙ Σ καθορίζετε όλες τις παραμέτρους αναλύσεων που θα
χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των αναλύσεων μέσω των συνδυασμών φορτίων.
Για να είναι ξεκάθαρη η παραμετροποίηση των ρυθμίσεων της ανάλυσης, το σχετικό
παράθυρο είναι χωρισμένο σε επιμέρους ομάδες.

1

2

3
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Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο πεδίο Καθολικές ρυθμίσεις (#1) εφαρμόζονται για
όλο το μοντέλο:
Μέσω του μενού των καθολικών ατελειών επιλέγετε αν θα ληφθούν υπόψη οι
καθολικές ατέλειες που δημιουργήθηκαν προηγουμένως στο μοντέλο (βλ. κεφάλαιο
6.5). Μόνο ένα σετ καθολικών ατελειών μπορεί να εφαρμόζεται κάθε φορά
Τσεκάροντας την αντίστοιχη επιλογή στο πεδίο (checkbox) οι συνδέσεις που έχουν
νωρίτερα τοποθετηθεί στο μοντέλο λαμβάνονται υπόψη με την αντίστοιχη
δυσκαμψία τους στην ανάλυση.
Για περισσότερες ρυθμίσεις, μπορεί να γίνει άνοιγμα της Υ Π ΟΣ ΕΛ Ι ΔΑ Σ Τ Ω Ν Κ Α Θ ΟΛ Ι Κ Ω Ν
ΡΥ ΘΜ Ι Σ Ε Ω Ν

μέσω του εικονιδίου

.

Οι ρυθμίσεις των παραμέτρων του πεδίου Στατική ανάλυση (#2):
Τα δύο πεδία ελέγχου για τις περιπτώσεις φόρτισης είναι κατάλληλα μόνο για την
ελαστική ανάλυση: ο υπολογισμός μπορεί να εκτελεστεί για κάθε περίπτωση
φόρτισης ξεχωριστά. Για τους ειδικούς συνδυασμούς φορτίων που χρειάζεται για τον
σχεδιασμό θεμελίωσης στο C S J OI NT , πρέπει να επιλεγεί το δεύτερο πεδίο ελέγχου.
Η ΥΠ ΟΣ ΕΛ Ι ΔΑ Τ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ε Ω Ν Φ Ο ΡΤ Ι Σ Η Σ εμφανίζεται με το εικονίδιο
.
Στο πεδίο των συνδυασμών φορτίων μπορεί να επιλεγεί ο τύπος της ανάλυσης από
τη σχετική λίστα. Δύο τύποι αναλύσεων μπορούν βασικά να εκτελεστούν:
1) ελαστική: όλα τα στοιχεία έχουν γραμμικό ελαστικό υλικό ακολουθώντας το νόμο
του Hook,
2) πλαστική: η ανάλυση πλαστικών αρθρώσεων λαμβάνει υπόψη την συγκεντρωμένη
πλαστικοποίηση των ειδικών διατομών εξαιτίας καμπτικής ροπής, για την οποία
υπάρχει αναλυτική περιγραφή στο κεφάλαιο 8.5.2.
Οι απαιτούμενοι τύποι ανάλυσης (πρώτης τάξης ή δευτέρας) μπορούν να
καθοριστούν ξεχωριστά για τους συνδυασμούς φορτίων ΟΚΑ (οριακές καταστάσεις
αστοχίας) & ΟΚΛ (οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας).
Μέσω του πεδίου ανάλυσης λυγισμού μπορεί να γίνει ο υπολογισμός της ανάλυσης
λυγισμού. Αν είναι επιλεγμένη η ανάλυση λυγισμού, τότε ως προκαθορισμένες από
το πρόγραμμα ιδιομορφές θα ληφθούν οι πρώτες 10 για κάθε συνδυασμό φορτίου.
Ο αριθμός των ιδιομορφών μπορεί να τροποποιηθεί μέσω της ΥΠ ΟΣ Ε Λ Ι ΔΑ Σ Τ Ω Ν
Σ ΥΝ Δ ΥΑ Σ Μ Ω Ν Φ ΟΡΤ Ι Ω Ν

και του εικονιδίου
. Με το τελευταίο πεδίο ελέγχου
μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η ανάλυση ευαισθησίας του λυγισμού.
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Ρυθμίσεις του πεδίου Δυναμική ανάλυση (#3:)
Στην ομάδα των παραμέτρων της δυναμικής ανάλυσης μπορούν καθοριστούν οι
παράμετροι για την δυναμική ανάλυση. Μέσω αυτών μπορεί να γίνει ο υπολογισμός
για την Ανάλυση ελεύθερων ταλαντώσεων καθώς και για την Ιδιομορφική ανάλυση
φάσματος απόκρισης (Σεισμική MRSA).
Για τον καθορισμό περισσότερων ρυθμίσεων μπορεί να ανοίξει η Υ Π ΟΣ ΕΛ Ι ΔΑ
ΔΥ ΝΑ Μ Ι Κ Η Σ Α ΝΑ Λ ΥΣ Η Σ

μέσω του εικονιδίου

ΤΗΣ

.

8.4.2 ΠΕΔΙΟ – ΥΠΟΣΕΛΙΔΑ – ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Μέσω αυτού του πεδίου, μπορεί να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς η δυσκαμψία των
προηγουμένως δημιουργημένων και τοποθετημένων στο μοντέλο συνδέσεων για κάθε
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επιλεγμένο συνδυασμό. Με την επιλογή των κελιών στην δεύτερη στήλη μπορεί να γίνει
χρήση της τελικής δυσκαμψίας αντί της αρχικής.

8.4.3 ΠΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

1

2

Αυτό το πεδίο περιλαμβάνει δύο βασικά τμήματα:
Τον πίνακα φορτίσεων (#1)
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Στον πίνακα αυτό, υπάρχουν σε λίστα όλες οι φορτίσεις. Μέσω των πεδίων ελέγχου,
μπορεί να επιλεγούν ποιες από τις φορτίσεις θα υπολογιστούν κατά τη διάρκεια της
ανάλυσης. Τα αποτελέσματα των φορτίσεων θα υπολογιστούν αντίστοιχα με βάση τις
ρυθμίσεις που γίνονται στην λίστα αποτελεσμάτων (#2)
Λίστα αποτελεσμάτων (#2)
Στην λίστα αποτελεσμάτων, μπορεί να αποφασιστεί, ποιος τύπος αποτελέσματος θα
υπολογιστεί για τις φορτίσεις. Τα αποτελέσματα που υπολογίζονται μπορεί να είναι
κοινά για όλες τις φορτίσεις, εφόσον επιλεγεί η εντολή Χ ΡΗ Σ Η Τ Ω Ν Σ Υ ΝΗ Θ Ω Ν
( Κ ΟΙ Ν ΩΝ ) ΡΥ ΘΜ Ι Σ Ε Ω Ν . Αν δεν είναι επιλεγμένη αυτή η εντολή, τότε τα
αποτελέσματα που υπολογίζονται μπορεί να είναι διαφορετικά για κάθε φόρτιση,
καθώς ο χρήστης μπορεί να κλικάρει στο όνομα μιας φόρτισης και να επιλέξει τον
κατάλληλο τύπο αποτελεσμάτων.

8.4.4 ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

1

3

2

Το πεδίο αυτό έχει τρία κύρια τμήματα:
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Ρυθμίσεις για τα τμήματα της κατασκευής και για τις ιδιομορφές λυγισμού (#1)
Μέσα από την σχετική λίστα, τμήματα της κατασκευής που προηγουμένως
δημουργήθηκαν ή ακόμα και ολόκληρο το μοντέλο μπορεί να επιλεγεί για να
εκτελεστεί η ανάλυση δευτέρας τάξεως και η ανάλυση λυγισμού. Η ανάλυση μπορεί
να εκτελεστεί μόνο για το επιλεγμένο τμήμα του μοντέλου. Στο πεδίο αυτό επίσης
μπορεί να καθοριστεί το ανώτατο όριο των σχετικών ιδιοτιμών λυγισμού. Όλες οι
ιδιοτιμές οι οποίες θα υπερβαίνουν αυτό το όριο δεν θα ληφθούν υπόψη στην
ανάλυση. Λόγω αυτού του τελικού αριθμού οι υπολογιζόμενες ιδιοτιμές θα είναι
λιγότερες από τις προκαθορισμένες.
Ο πίνακας συνδυασμών φορτίων (#2)
Στον πίνακα αυτό, βρίσκονται σε λίστα όλες οι φορτίσεις. Κλικάροντας στα κελιά της
πρώτης στήλης, μπορεί να επιλεγεί ποιος συνδυασμός φορτίων θα ληφθεί υπόψη
στους υπολογισμούς κατά τη διάρκεια της ανάλυσης. Ο υπολογισμός της ανάλυσης
πρώτης και δευτέρας τάξης μπορεί να είναι ενεργός/ανενεργός για κάθε συνδυασμό,
καθώς επίσης και ο έλεγχος ευαισθησίας λυγισμού. Ο αριθμός των υπολογισμένων
ιδιομορφών μπορεί να δοθεί ξεχωριστά για κάθε για κάθε συνδυασμό. Τα
αποτελέσματα για τις φορτίσεις μπορούν να υπολογιστούν με βάση τις ρυθμίσεις
στην λίστα αποτελεσμάτων (#3)
Λίστα με αποτελέσματα (#3)
Στην λίστα των αποτελεσμάτων, μπορεί να αποφασιστεί, ποιος τύπος θα ληφθεί
υπόψη στους συνδυασμούς φορτίων. Tα αποτελέσματα υπολογισμού θα είναι κοινά
για όλους τους συνδυασμούς φορτίων, αν είναι επιλεγμένο το πεδίο Χ ΡΗ Σ Η
Σ ΥΝ Η Θ ΩΝ - Κ ΟΙ ΝΩ Ν ΡΥ ΘΜ Ι Σ Ε ΩΝ , ενώ σε άλλη περίπτωση τα αποτελέσματα μπορεί
να είναι διαφορετικά για κάθε συνδυασμό φορτίων όπου ο χρήστης μπορεί να
κλικάρει στο όνομα ενός συνδυασμού και να επιλέξει τους κατάλληλους τύπους
αποτελεσμάτων.
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8.4.5 ΠΕΔΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

1

3

A
B

2

Το πεδίο αυτό έχει τρία κύρια τμήματα:
Τον πίνακα ρυθμίσεων για τον υπολογισμό της δυναμικής (#1)
Πάνω από τον πίνακα, μπορεί να επιλεγεί αν θα χρησιμοποιηθεί μητρώο δυσκαμψίας
πρώτης ή δευτέρας τάξεως για τον υπολογισμό της δυναμικής ανάλυσης. Στην
περίπτωση που είναι επιλεγμένο το σχετικό πεδίο της δυσκαμψίας δευτέρας τάξεως,
τότε εμφανίζεται μία πρόσθετη στήλη με συνδυασμούς φορτίων στον κάτω πίνακα,
όπου ο χρήστης πρέπει να επιλέξει από ποιον συνδυασμό φορτίων θα ληφθεί υπόψη
η δυσκαμψία δευτέρας τάξης για κάθε υπολογισμό (σεισμικό ή δυναμικό).
Στον πίνακα, η προηγουμένως καθορισμένη σεισμική δράση και όλοι οι συνδυασμοί
μαζών εμφανίζονται στην λίστα ως μεμονωμένες σειρές. Ο αριθμός των δυναμικών
ιδιομορφών μπορεί να καθοριστεί για κάθε δράση και συνδυασμό μάζας, ενώ η
προκαθορισμένη τιμή είναι 10.
Οι σειρές του πίνακα διαχωρίζονται σε δύο ομάδες:
o A, Σειρά για την ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης (MRSA)
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Για την σεισμική αυτή ανάλυση MRSA, είναι απαραίτητο να έχει καθοριστεί
τουλάχιστον μία Σ ΕΙ Σ Μ Ι Κ Η ΔΡΑ Σ Η η οποία να έχει αντιστοιχηθεί σε μία
ομάδα σεισμικών δράσεων στο μοντέλο. Για όλους τους πιθανούς
καθορισμούς των σεισμικών δράσεων, βλ. Κ ΕΦ Α Λ Α Ι Ο 12 Σ ΕΙ Σ Μ Ι Κ Η
Α ΝΑ Λ ΥΣ Η .
o B, Σειρές για την δυναμική ανάλυση και την ανάλυση φάσματος απόκρισης
Κάθε Σ ΥΝ ΔΥΑ Σ Μ ΟΣ Μ Α Ζ Α Σ που καθορίζεται από το χρήστη, εμφανίζεται
στην σχετικό πίνακα ως μεμονωμένη σειρά.
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις στην ανάλυση, όπως αναφέρεται και στην
συγκεντρωτική σελίδα που εμφανίζεται στο κεφάλαιο 8.4.1, μπορεί να
εκτελεστεί ανάλυση ελευθέρων ταλαντώσεων καθώς και ανάλυση με το
φάσμα απόκρισης.
Στην περίπτωση που είναι επιλεγμένο το πεδίο “Προς επίλυση (1η στήλη)”, και
όχι επιλεγμένο το “Ανάλυση φάσματος απόκρισης (5η στήλη)” για ένα
συνδυασμό μάζας, τότε θα εκτελεστεί μόνο η Α ΝΑ Λ ΥΣ Η ΕΛ Ε ΥΘ Ε ΡΗ Σ
Τ Α Λ Α ΝΤ Ω Σ Η Σ .
Στην περίπτωση που και τα δύο ως άνω αναφερόμενα πεδία είναι επιλεγμένα
για ένα συνδυασμό μάζας, τότε θα προστεθεί η Ανάλυση φάσματος απόκρισης
στον υπολογισμό της ανάλυσης ελεύθερης ταλάντωσης. Προηγουμένως θα
πρέπει να έχει επιλεγεί κάποιο προκαθορισμένο φάσμα απόκρισης .
Τις ρυθμίσεις της ανάλυσης μέσω του φάσματος απόκρισης (#2)
Καλύπτει τον σχετικό συντελεστή απόσβεσης, ο οποίος μπορεί να τροποποιηθεί
χειροκίνητα, και τον συνυπολογισμό των ιδιομορφών για κάθε διεύθυνση.
Προκαθορισμένα από το πρόγραμμα, λαμβάνονται υπόψη όλες οι ιδιομορφές κατά
τη διάρκεια της ανάλυσης, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει χειροκίνητα και μέσα από
την σχετική λίστα.
Την λίστα αποτελεσμάτων (#3)
Στην λίστα αποτελεσμάτων, μπορεί να επιλεγεί ο τύπος των αποτελεσμάτων που θα
ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για κάθε συνδυασμό μάζας. Τα αποτελέσματα
υπολογισμών μπορεί να προέρχονται από τις ίδιες ρυθμίσεις για όλους τους
συνδυασμούς μαζών, από τη στιγμή που είναι επιλεγμένο το πεδίο Χ ΡΗ Σ Η Σ Υ ΝΗ Θ Ω Ν
( Κ ΟΙ Ν ΩΝ ) ΡΥ ΘΜ Ι Σ Ε Ω Ν . Αν δεν είναι επιλεγμένο αυτό το πεδίο, τότε τα
αποτελέσματα από τους υπολογισμούς μπορούν να καθοριστούν ξεχωριστά για κάθε
συνδυασμό μάζας, αν πρώτα κλικάρουμε στο όνομα του συνδυασμού μάζας και μετά
στον κατάλληλο τύπο αποτελέσματος.
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8.5 Τ ΥΠΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
8.5.1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
8.5.1.1ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
Η ανάλυση πρώτης τάξης υπολογίζει την απόκριση της κατασκευής λαμβάνοντας υπόψη την
αρχική δυσκαμψία του μοντέλου. Συνιστάται να εκτελείται πρώτα μία ανάλυση πρώτης τάξης
ώστε να γίνεται ένας αρχικός έλεγχος στο μοντέλο πριν γίνουν εκτενέστερες αναλύσεις που
χρειάζονται περισσότερο χρόνο (για παράδειγμα ανάλυση με ιδιοτιμές). Τα βήματα για την
ανάλυση πρώτης τάξης είναι τα εξής:
1. Υπολογισμός των πινάκων δυσκαμψίας πρώτης τάξης (αρχικής) (Kels) των
πεπερασμένων στοιχείων στο τοπικό τους σύστημα
2. Κατάρτιση του καθολικού πίνακα δυσκαμψίας (Ks) με το διάνυσμα επικόμβιων
δυνάμεων (P) ολόκληρου του μοντέλου με την μετατροπή των πινάκων δυσκαμψίας
κάθε στοιχείου στο καθολικό σύστημα συντεταγμένων
3. Τροποποιείται ο καθολικός πίνακα δυσκαμψίας και το διάνυσμα των επικόμβιων
δυνάμεων λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνοριακές συνθήκες (στηρίξεις, συνέχεια
ελευθεριών μεταξύ των στοιχείων, προκαθορισμένες μετατοπίσεις, θερμοκρασιακά
φορτία κλπ)
4. Επίλυση του βασικού γραμμικού συστήματος των εξισώσεων το οποίο καταχωρεί τη
σχέση μεταξύ των εφαρμοσμένων επικόμβιων δυνάμεων – γνωστές μεταβλητές που
δημιουργούνται από τα φορτία – και των μετατοπίσεων των κόμβων – άγνωστες
μεταβλητές (U) – στο καθολικό σύστημα συντεταγμένων για το καθολικό μοντέλο
(βλέπε κεφάλαιο 8.2 Π Ε Π Ε ΡΑ Σ Μ Ε ΝΑ Σ Τ ΟΙ Χ ΕΙ Α σχετικά με την ερμηνεία των
μετατοπίσεων των κόμβων και των επικόμβιων δυνάμεων):

KsU  P



U  K s 1P

(1)
5. Υπολογισμός των εσωτερικών δυνάμεων (και των τάσεων) των στοιχείων
στο
τοπικό τους σύστημα συντεταγμένων με τη μετατροπή των καθολικών επικόμβιων
μετατοπίσεων των στοιχείων στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων (uel)
χρησιμοποιώντας τους τοπικούς πίνακες δυσκαμψίας αυτών:
(fel)

f el  K els u el

(2)

8.5.1.2 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΑΞΗΣ
Στους υπολογισμούς της ανάλυσης δευτέρας τάξεως λαμβάνεται υπόψη ότι η κατασκευή με
τα επιβαλλόμενα φορτία και τις αντίστοιχες παραμορφώσεις μπορεί να συμπεριφερθεί
διαφορετικά από ότι είχε καθοριστεί αρχικά. Αυτό η επίδραση θεωρηθεί ότι αλλάζει η αρχική
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δυσκαμψία κατά τη διάρκεια του χρόνου των φορτίσεων. Τα βήματα της ανάλυσης δευτέρας
τάξεως είναι τα παρακάτω:
1. Εκτελείται ολόκληρη η ανάλυση πρώτης τάξης όπως περιγράφηκε προηγουμένως
2. Υπολογίζονται οι πίνακες γεωμετρικής δυσκαμψίας (Kelg) των πεπερασμένων
στοιχείων στο τοπικό τους σύστημα συντεταγμένων μέσω των εσωτερικών δυνάμεων
των στοιχείων (fel)
3. Καταρτίζεται ο καθολικός πίνακας δυσκαμψίας δευτέρας τάξεως (Ks + Kg) και το
διάνυσμα των επικόμβιων δυνάμεων (P) ολόκληρου του μοντέλου μετατρέποντας
τους πίνακες δυσκαμψίας των στοιχείων στο καθολικό σύστημα συντεταγμένων
4. Τροποποιείται ο καθολικός πίνακας δυσκαμψίας δευτέρας τάξεως και το διάνυσμα
των επικόμβιων δυνάμεων λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνοριακές συνθήκες
(στηρίξεις, συνέχεια ελευθεριών μεταξύ των στοιχείων, προκαθορισμένες
μετατοπίσεις, θερμοκρασιακά φορτία κλπ)
5. Επίλυση του βασικού γραμμικού συστήματος των εξισώσεων το οποίο καταχωρεί τη
σχέση μεταξύ των εφαρμοσμένων επικόμβιων δυνάμεων – γνωστές μεταβλητές που
δημιουργούνται από τα φορτία – και των μετατοπίσεων των κόμβων – άγνωστες
μεταβλητές (U) – στο καθολικό σύστημα συντεταγμένων για το καθολικό
παραμορφωμένο μοντέλο στο οποίο έχουν εφαρμοστεί τα φορτία (βλέπε κεφάλαιο
8.2 Π Ε Π Ε ΡΑ Σ Μ Ε ΝΑ Σ Τ ΟΙ Χ ΕΙ Α σχετικά με την ερμηνεία των μετατοπίσεων των
κόμβων και των επικόμβιων δυνάμεων):

K

s

 K g U  P



U  K s  K g  P
1

(3)
6. Υπολογισμός των εσωτερικών δυνάμεων (και των τάσεων) των στοιχείων
στο
τοπικό τους σύστημα συντεταγμένων με τη μετατροπή των καθολικών επικόμβιων
μετατοπίσεων των στοιχείων στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων (uel)
χρησιμοποιώντας τους τοπικούς πίνακες δυσκαμψίας αυτών:
(fel)

f el  K els u el
7. Αν η διαφορά μεταξύ των νέων μετατοπίσεων των κόμβων και αυτών που ελήφθησαν
πριν, υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο, τότε επαναλαμβάνονται οι υπολογισμοί από
το βήμα 2
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8.5.1.3 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΥΓΙΣΜΟΥ
Σε μία ερμηνεία από την πλευρά της μηχανικής η ανάλυση με τις ιδιοτιμές αναπαριστά τα
επίπεδα του ελαστικού κρίσιμου φορτίου όπου η κατασκευή υπόκειται σε ορισμένες μορφές
απώλειας της ευστάθειας της. Μαθηματικά αυτό σημαίνει ότι η εξίσωση δευτέρας τάξεως
(3) δεν έχει μοναδική λύση επειδή ο πίνακας δυσκαμψίας δευτέρας τάξης είναι μη
αναστρέψιμος. Στο ConSteel η γραμμική ανάλυση με ιδιοτιμές εκτελείται λαμβάνοντας
υπόψη μία παράμετρο, τη συντηρητική φόρτιση και το γεγονός ότι ο πίνακας γεωμετρικής
δυσκαμψίας εξαρτάται γραμμικά από το συντελεστή φορτίου ():

K g ( f )  K g ( f )

(4)

Στην περίπτωση αυτή η ανάλυση ιδιοτιμών μπορεί να περιγραφεί με την παρακάτω φόρμα:

K

s

 K g U  0

(5)

Οι λύσεις είναι ορισμένοι συντελεστές κρίσιμων φορτίων (συντελεστής φορτίων λυγισμού

icr) οι οποίοι κάνουν το πίνακα δυσκαμψίας δευτέρας τάξεως μη αντιστρέψιμο (singular) και
αντίστοιχο στις μετατοπίσεις (μορφές λυγισμού Ui).
Τα πιθανά σχήματα λυγισμού τα οποία μπορούν να υπολογιστούν από την ανάλυση
ιδιοτιμών επηρεάζονται βασικά από τη θεώρηση της επίδρασης των φαινομένων δευτέρας
τάξεως τα οποία προσδιορίζονται από τα εφαρμοζόμενο πεπερασμένο στοιχείο. Στην
περίπτωση κατασκευών αποτελούμενων από δοκό-υποστύλωμα, το στοιχείο με 7 βαθμούς
ελευθερίας έχει την ικανότητα να λάβει υπόψη όλους τους τύπους των καθολικών μορφών
λυγισμού: καμπτικός λυγισμός, στρεπτικός λυγισμός, στρεπτοκαμπτικός λυγισμός και κάθε
αλληλεπίδραση αυτών.

8.5.1.3.1 ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΛΥΓΙΣΜΟΥ
Η ανάλυση ευαισθησίας λυγισμού είναι μία πολύ χρήσιμη λειτουργία η οποία βοηθά στο
σχεδιασμό της καθολικής ευστάθειας. Η ευαισθησία λυγισμού δίνει μία ανασκόπηση των
ιδιομορφών της κατασκευής ενώ παράλληλα δίνει και για κάθε μέλος τη σχετική ιδιομορφή
η οποία είναι η πιο κατάλληλη για την ανάλυση λυγισμού.
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8.5.1.4 ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ
Σε μία ερμηνεία από την πλευρά της μηχανικής η δυναμική ανάλυση με τις ιδιοτιμές
αναπαριστά τις ιδιοσυχνότητες όπου η κατασκευή υποβάλλεται σε μερικές μορφές
ελεύθερης ταλάντωσης. Στο ConSteel η γραμμική ανάλυση με ιδιοτιμές εκτελείται
λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα δυσκαμψίας δευτέρας τάξης και τον συμβιβαστό (συνεπή)
πίνακα μαζών (M)

K

s



 K g    2M U  0

(6)

Οι λύσεις είναι ορισμένες ιδιοσυχνότητες (i) και αντίστοιχες μετατοπίσεις (ελεύθερα
σχήματα ταλάντωσης Ui).
Τα πιθανά σχήματα ταλαντώσεων τα οποία μπορούν να υπολογιστούν από την ανάλυση
ιδιοτιμών επηρεάζονται βασικά από τους πίνακες δυσκαμψίας και μάζας που ελήφθησαν
υπόψη οι οποίοι προσδιορίζονται από το εφαρμοζόμενο πεπερασμένο στοιχείο. Στην
περίπτωση κατασκευών αποτελούμενων από μέλη τύπου δοκός-υποστύλωμα, το μέλος με 7
βαθμούς ελευθερίας έχει την ικανότητα να λάβει υπόψη όλους τους τύπους των καθολικών
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μορφών ταλαντώσεων: καμπτική ταλάντωση, στρεπτική ταλάντωση, στρεπτοκαμπτική
ταλάντωση και κάθε αλληλεπίδραση αυτών.

8.5.2 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
8.5.2.1 ΒΑΣΙΚΑ
Όταν επιλέγεται η πλαστική ανάλυση εκτελείται μία ανάλυση πλαστικών αρθρώσεων η οποία
λαμβάνει υπόψη τις αρθρώσεις σε ένα επίπεδο, οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν γύρω
από τον τοπικό άξονα y της διατομής εξαιτίας αποκλειστικά της καμπτικής ροπής του κύριου
άξονα (My) - χωρίς να λαμβάνεται υπόψη άλλη επίδραση (όπως η διάτμηση, η αξονική
δύναμη ή η κάμψη γύρω από τον δευτερεύοντα άξονα) στη διαμόρφωση της άρθρωσης. Οι
βασικές ρυθμίσεις για την πλαστική ανάλυση περιλαμβάνονται στο παράθυρο διαλόγου που
εμφανίζεται αν κλικάρετε στο εικονίδιο με τις τρεις τελείες (
) που βρίσκεται δίπλα στη
λίστα των τύπων επίλυσης στο παράθυρο Ο ΡΙ Σ Μ ΟΣ Π Α ΡΑ Μ ΕΤ Ρ Ω Ν Α Ν Α Λ ΥΣ Η Σ .

1

4

2

3
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#1 - Η πρώτη ομάδα επιλογών ελέγχει τις προϋποθέσεις ανάπτυξης των πλαστικών
αρθρώσεων. Επίσης μπορεί να επιλεγεί το κατάλληλο τμήμα της κατασκευής στο οποίο θα
αναζητηθούν οι πλαστικές αρθρώσεις. Υπάρχουν δύο επιλογές σχετικά με τους τύπους των
διατομών στους οποίους μπορούν να αναπτυχθούν αρθρώσεις: η διατομή να έχει
τουλάχιστον ένα άξονα συμμετρίας (γύρω από τον τοπικό άξονα ‘z’) ή/και να είναι συμπαγής
(AISC) ή κατηγορίας 1 (EC). Σύμφωνα με τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους κανόνες των
προτύπων σχεδιασμού αυτοί οι δύο τελευταίοι περιορισμοί είναι απαραίτητοι για την
ανάλυση πλαστικών αρθρώσεων. Η ακρίβεια υπολογισμού των αρθρώσεων μπορεί επίσης
να καθοριστεί ως ποσοστό της πλαστικής καμπτικής αντίστασης (Mpl).
#2 - Στη δεύτερη ομάδα επιλογών περιλαμβάνεται η μηχανική συμπεριφορά των πλαστικών
αρθρώσεων μετά τη διαμόρφωσή τους. Από τη στιγμή που οι επίπεδες αρθρώσεις είναι
τμήματα ενός χωρικού μοντέλου (η λέξη «επίπεδη» αναφέρεται μόνο στον τρόπο
διαμόρφωσης της άρθρωσης) η περαιτέρω μηχανική συμπεριφορά θα μπορούσε να
καθοριστεί με τη μορφή στοιχείου άρθρωσης στο χώρο (χωρική ελευθερία). Επομένως, η
άρθρωση μπορεί να περιστραφεί γύρω από τον κύριο άξονα (στο αρχικό επίπεδο της
δημιουργίας της καμπτικής ροπής My), γύρω από τον δευτερεύοντα άξονα μαζί με ελεύθερη
παραμόρφωση από στρέβλωση. Οι δύο τελευταίες επιλογές λαμβάνουν ρεαλιστικά υπόψη
ότι μία επίπεδη πλαστική άρθρωση σε μία διατομή τύπου Ι προκαλεί πρακτικά την πλήρη
διαρροή των πελμάτων, κάτι το οποίο προφανώς συνεπάγεται τη στροφή του δευτερεύοντος
άξονα και τη συμπεριφορά στρέβλωσης της άρθρωσης. Αυτές οι επιλογές επηρεάζουν
ωστόσο μόνο την εκτός επιπέδου συμπεριφορά του μοντέλου (για παράδειγμα το λυγισμό
των μελών δίπλα από την άρθρωση εκτός του επιπέδου της επίπεδης άρθρωσης).
#3 - Στην τρίτη ομάδα επιλογών καθορίζονται κάποια προειδοποιητικά μηνύματα. Αυτά τα
μηνύματα ερευνούν αν η πλαστική άρθρωση επηρεάζεται σημαντικά από άλλα φαινόμενα
από ότι η καμπτική ροπή (My) γύρω από τον κύριο άξονα καθ’ όλη τη διάρκεια της
δημιουργίας της άρθρωσης.
#4 - Στην τέταρτη ομάδα μπορούν να επιλεγούν τα πιο σημαντικά αποτελέσματα τα οποία
χρειάζεται να αποθηκευτούν ώστε να εμφανιστούν σε όλα τα στάδια. Στην περίπτωση
μεγαλύτερων μοντέλων και πιθανώς για μεγάλο αριθμό αρθρώσεων το τελικό πλήθος των
αποτελεσμάτων μπορεί να αυξήσει αρκετά και για αυτό το λόγο συνιστάται η προσεκτική
επιλογή των πραγματικά σημαντικών αποτελεσμάτων.
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8.5.2.2 ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ (ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ )
Διαθέσιμη σε επόμενη έκδοση!

8.5.2.3 ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ (ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ )
Διαθέσιμη σε επόμενη έκδοση!

8.5.2.4 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕ ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΥΓΙΣΜΟΥ (ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ)
Διαθέσιμη σε επόμενη έκδοση!

8.6 Α ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
8.6.1 ΤΥΠΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Για τους δύο τύπους των πεπερασμένων στοιχείων (γραμμικά και επιφανειακά) είναι
διαθέσιμα τα παρακάτω αποτελέσματα:
1. Γραμμικά στοιχεία
Ελαστική και πλαστική ανάλυση
Υπολογισμοί πρώτης και δευτέρας τάξης:
Παραμορφώσεις – στους κόμβους κάθε πεπερασμένου στοιχείου στο
καθολικό σύστημα συντεταγμένων
 XYZ – όλες οι συνιστώσες
 X – μόνο οι μετακινήσεις κατά την "X” διεύθυνση
 Y – μόνο οι μετακινήσεις κατά την "Y” διεύθυνση
 Z – μόνο οι μετακινήσεις κατά την "Z” διεύθυνση
 Rx – μόνο στροφή γύρω από τον άξονα “x” του μέλους
 Ry – μόνο στροφή γύρω από τον άξονα “y” του μέλους
 Rz – μόνο στροφή γύρω από τον άξονα “z” του μέλους
 W – μόνο στρέβλωση του μέλους [1/rad]
 Rxx –μόνο στροφή του μέλους [degree]
Εσωτερικές δυνάμεις – στους ακραίους (τελικούς) κόμβους κάθε
πεπερασμένου στοιχείου στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων
 N – αξονική δύναμη
 Vy – τέμνουσα δύναμη στη διεύθυνση του τοπικού άξονα “y”
 Vz – τέμνουσα δύναμη στη διεύθυνση του τοπικού άξονα “z”
 Τ – στρεπτική ροπή
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 My – καμπτική ροπή γύρω από τον τοπικό άξονα “y”
 Mz – καμπτική ροπή γύρω από τον τοπικό άξονα “z”
 B – δίρροπο
Αντιδράσεις – στους κόμβους στηρίξεων στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων
της στήριξης
 R – όλες οι αντιδράσεις (δυνάμεις και ροπές)
 RR – όλες οι αντιδράσεις δυνάμεων
 RRR – όλες οι αντιδράσεις ροπών
 Rx – αντίδραση δύναμης στη διεύθυνση του καθολικού άξονα “X”
 Ry – αντίδραση δύναμης στη διεύθυνση του καθολικού άξονα “Y”
 Rz – αντίδραση δύναμης στη διεύθυνση του καθολικού άξονα “Z”
 Rxx – αντίδραση ροπής γύρω από τη διεύθυνση του καθολικού άξονα “X”
 Ryy – αντίδραση ροπής γύρω από τη διεύθυνση του καθολικού άξονα “Y”
 Rzz – αντίδραση ροπής γύρω από τη διεύθυνση του καθολικού άξονα “Z”
Στατικές ιδιοτιμές και οι αντίστοιχες ιδιομορφές – στους κόμβους των πεπερασμένων
στοιχείων στο καθολικό σύστημα συντεταγμένων
Μόνο ελαστική ανάλυση
Δυναμικές ιδιοτιμές και οι αντίστοιχες ιδιομορφές – στους κόμβους των
πεπερασμένων στοιχείων στο καθολικό σύστημα συντεταγμένων
Μόνο πλαστική ανάλυση
Πλαστικές αρθρώσεις – Η σειρά των πλαστικών αρθρώσεων με τις θέσεις των
πλαστικών αρθρώσεων στα κατάλληλα άκρα ενός πεπερασμένου στοιχείου και τα
αντίστοιχα βήματα από τους συντελεστές φορτίων
2. Επιφανειακά στοιχεία
Υπολογισμοί αναλύσεων πρώτης και δευτέρας τάξεως:
Παραμορφώσεις – στους κόμβους των πεπερασμένων στοιχείων στο καθολικό
σύστημα συντεταγμένων
 XYZ – όλες οι συνιστώσες
 X – μόνο οι μετακινήσεις κατά την "X” διεύθυνση
 Y – μόνο οι μετακινήσεις κατά την "Υ” διεύθυνση
 Z – μόνο οι μετακινήσεις κατά την "Ζ” διεύθυνση
 Rx – μόνο στροφή γύρω από τον άξονα “x” του μέλους
 Ry – μόνο στροφή γύρω από τον άξονα “y” του μέλους
 Rz – μόνο στροφή γύρω από τον άξονα “z” του μέλους
 W – μόνο στρέβλωση του μέλους [1/rad]
 Rxx –μόνο στροφή του μέλους [μοίρες]
Ισορροπία – προσημασμένο άθροισμα των εσωτερικών επικόμβιων
συνιστωσών των δυνάμεων και των κατάλληλων εξωτερικών δυνάμεων και
των συνιστωσών αντιδράσεων. Όλες οι τιμές θα πρέπει να είναι μηδενικές,
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κάτι το οποίο σημαίνει ότι το μοντέλο θα βρίσκεται σε ισορροπία στο στάδιο
των υπολογισμένων παραμορφώσεων
Δυνάμεις σε επιφάνεια – δυνάμεις πλευρών και ροπές ανά μονάδα μήκους
στους ακραίους κόμβους κάθε πεπερασμένου στοιχείου στο τοπικό σύστημα
συντεταγμένων
 mx – καμπτική ροπή στη διατομή που βρίσκεται κάθετα στον τοπικό
άξονα “x”
 my – καμπτική ροπή στη διατομή που βρίσκεται κάθετα στον τοπικό
άξονα “y”
 mxy – στρεπτική ροπή
 nx – αξονική δύναμη στη διεύθυνση του τοπικού άξονα “x”
 ny – αξονική δύναμη στη διεύθυνση του τοπικού άξονα “y”
 nxy – μεμβρανική διατμητική δύναμη
 vxz – διατμητική δύναμη πλάκας στη διατομή που βρίσκεται κάθετα
στον τοπικό άξονα “x”
 vyz – διατμητική δύναμη πλάκας στη διατομή που βρίσκεται κάθετα
στον τοπικό άξονα “y”
 vRz – προκύπτουσα διατμητική δύναμη πλάκας
 n – κύριες διευθύνσεις των μεμβρανικών δυνάμεων

 2n xy 
1
  90   n  90
 n  arctan

2
n

n
y 
 x


m – κύριες διευθύνσεις των ροπών πλάκας

 2m xy 
1
  90   m  90
 m  arctan

2
m

m
y 
 x
Τάσεις σε επιφάνεια – στην άνω, στην μεσαία και στην κάτω ίνα μιας
επιφάνειας στους ακραίους κόμβους κάθε πεπερασμένου στοιχείου στο
τοπικό σύστημα συντεταγμένων


x – ορθές τάσεις στη διεύθυνση του τοπικού άξονα “x”



y – ορθές τάσεις στη διεύθυνση του τοπικού άξονα “y”



xy – διατμητική τάση



1 – μέγιστη κύρια τάση

1 


 x  y
2

 x  y
 
2


2


   xy2


2 – ελάχιστη κύρια τάση

2 

 x  y
2

 x  y
 
2


2


   xy2
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HMH – Huber-Mises-Hencky τάση
 HMH   x2   y2   x y  3 xy2



 – κύριες διευθύνσεις των τάσεων

 2 xy 
1
  90     90
   arctan
  
2
y 
 x
Αντιδράσεις – στους κόμβους στήριξης στο καθολικό σύστημα
συντεταγμένων
 R – όλες οι αντιδράσεις (δυνάμεις και ροπές)
 RR – όλες οι αντιδράσεις δυνάμεων
 RRR – όλες οι αντιδράσεις ροπών
 Rx – αντίδραση δύναμης στη διεύθυνση του καθολικού άξονα “X”
 Ry – αντίδραση δύναμης στη διεύθυνση του καθολικού άξονα “Y”
 Rz – αντίδραση δύναμης στη διεύθυνση του καθολικού άξονα “Z”
 Rxx – αντίδραση ροπής γύρω από τη διεύθυνση του καθολικού άξονα “X”
 Ryy – αντίδραση ροπής γύρω από τη διεύθυνση του καθολικού άξονα “Y”
 Rzz – αντίδραση ροπής γύρω από τη διεύθυνση του καθολικού άξονα “Z”
Στατικές ιδιοτιμές και αντίστοιχες ιδιομορφές – στους κόμβους πεπερασμένου
στοιχείου στο καθολικό σύστημα συντεταγμένων
Δυναμικές ιδιοτιμές και οι αντίστοιχες ιδιομορφές – στους κόμβους πεπερασμένου
στοιχείου στο καθολικό σύστημα συντεταγμένων

8.6.2 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ)
Τα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης περιλαμβάνουν συνήθως ένα μεγάλο
αριθμό δεδομένων και για το λόγο αυτό ένας αποτελεσματικός χειρισμός αυτών έχει μεγάλη
σημασία. Στο πρόγραμμα υπάρχουν αρκετές δυνατότητες για την πλήρη εποπτεία ενός
μοντέλου και για μία συνολική και αναλυτική επισκόπηση όλων των πληροφοριών σχετικά
με ένα συγκεκριμένο τμήμα της κατασκευής ή για ολόκληρο το μοντέλο. Υπάρχουν δύο κύρια
βασικά χαρακτηριστικά για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης: η γραφική
απεικόνιση και οι πίνακες αποτελεσμάτων (για τον αναλυτικό τρόπο λειτουργίας των
πινάκων που χρησιμοποιούνται υπάρχει εκτενής αναφορά στο κεφάλαιο 1.4 Γ Ε ΝΙ Κ ΕΣ
Λ ΕΙ Τ Ο ΥΡΓ Ι ΕΣ Γ Ι Α Τ ΟΥ Σ Π Ι ΝΑ Κ ΕΣ ). Οι δύο αυτές επιλογές είναι προφανώς ισχυρά
συνδεδεμένες μεταξύ τους και μπορούν να ρυθμιστούν από τα αντίστοιχα πεδία που
υπάρχουν στο πάνω μέρος του πεδίου Α ΝΑ Λ ΥΣ Η . Τα τέσσερα αυτά πεδία περιλαμβάνουν τις
παρακάτω επιλογές (από αριστερά στα δεξιά):
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Επιλογή τύπου ανάλυσης (αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 8.5 Τ ΥΠ ΟΙ Α ΝΑ Λ Υ Σ Η Σ )
Επιλογή της φόρτισης ή του συνδυασμού φόρτισης
Επιλογή του τύπου αποτελεσμάτων (αναφέρθηκε στο κεφάλαιαο 8.6.1 Τ Υ Π Ο Ι
Α Π ΟΤ ΕΛ ΕΣ Μ Α Τ ΩΝ )
Επιλογή
του
τύπου
άποψης
(θέασης
των
επιφανειακών
στοιχείων/διαγραμμάτων/περιγραμμάτων/χρωματικών απεικονίσεων)

Αν επιλεγεί από την σχετική λίστα τύπου απεικόνισης, το πεδίο ΔΙ Α Κ ΡΙ Τ Α ΧΡ ΩΜ Α Τ Α , τότε
μπορεί να γίνει τροποποίηση των προκαθορισμένων χρωμάτων της παλέτας. Για να ανοίξει
το παράθυρο διαλόγου με τα χρώματα, χρειάζεται να γίνει δεξί κλικ στην στήλη της παλέτας

με τα χρώματα (

).

Στο πεδίο διαλόγου με τις ρυθμίσεις της
χρωματικής παλέτας, η διαφοροποίηση των
χρωμάτων και της σχετικής κλίμακας μπορεί
να καθοριστεί με το εικονίδιο με τα βέλη (

).

Με το εικονίδιο της διαγραφής ( ) στο
πλαίσιο διαλόγου, οι τιμές της κλιμάκωσης
μπορούν να διαγραφούν. Οι τιμές αυτές
υπολογίζονται αυτόματα από το πρόγραμμα
και βρίσκονται μεταξύ των ελάχιστων και
μέγιστων τιμών των αποτελεσμάτων, αλλά οι
τιμές αυτές μπορούν να καθοριστούν
οποιαδήποτε στιγμή από τον ίδιο τον χρήστη,
με χειροκίνητη εισαγωγή των τιμών κάθε
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κατηγορίας. Αν τροποποιηθεί μία τιμή χειροκίνητα, τότε θα εμφανιστεί δίπλα από αυτή το
εικονίδιο της ανανέωσης ( ), με το πάτημα του οποίου μπορεί να γίνει εκ νέου
επανυπολογισμός της κλιμάκωσης των χρωμάτων.
Οι τροποποιήσεις μπορούν να καταχωρηθούν και να χρησιμοποιηθούν αργότερα. Αρκεί στην
περίπτωση αυτή να επιλεγεί το εικονίδιο της καταχώρησης. Οι ρυθμίσεις καταχωρούνται ως
αρχεία μορφής UserConfig.xml, τα οποία βρίσκονται στον υπολογιστή στον φάκελο
Έγγραφα/ConSteel.
Επίσης, η τροποποιημένη παλέτα μπορεί να καταχωρηθεί και να καθοριστεί ως η
προκαθορισμένη κάθε φορά παλέτα.

Όλες οι επιλογές θέασης του μοντέλου που αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 3.2 Α Π Ο ΨΕ Ι Σ
Μ Ο ΝΤ ΕΛ Ο Υ μπορούν να εφαρμοστούν και στα αποτελέσματα γραφικών. Μετακινώντας την
μπάρα κύλισης που βρίσκεται δίπλα από τα τέσσερα πεδία μπορείτε να προσαρμόσετε την
κλίμακα των αποτελεσμάτων στα γραφικά. Στην περίπτωση της θέασης τμήματος του
μοντέλου ή συγκεκριμένης ομάδας αυτού, τα γραφικά αποτελέσματα και οι πίνακας δείχνουν
μόνο τα αποτελέσματα του ενεργού τμήματος ή της ομάδας αντίστοιχα. Τρεις τύποι
αποτελεσμάτων πινάκων διατίθενται μέσα στο πρόγραμμα:
Ακραίες τιμές ανά μέλος: εμφανίζονται οι μέγιστες και οι ελάχιστες τιμές για κάθε
μέλος της κατασκευής
Τιμές που ορίζονται από το χρήστη: εμφανίζονται οι τιμές που αντιστοιχούν στους
δείκτες που τοποθετήθηκαν σε ορισμένα μέλη από το χρήστη (περισσότερες
λεπτομέρειες στο κεφάλαιο 8.6.3 Δ Ε Ι Κ Τ ΕΣ Α Π ΟΤ ΕΛ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν )
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Όλες οι τιμές (εμφανίζονται στον πίνακα όλες οι τιμές για όλα τα μέλη)
Οι τιμές στους πίνακες αποτελεσμάτων εμφανίζονται ανάλογα με τον ενεργό τύπο
αποτελέσματος:
Τύπος αποτελεσμάτων μετακινήσεων (πρώτης ή δευτέρας τάξεως παραμορφώσεις,
στατικές ή δυναμικές ιδιομορφές): αριθμός κόμβου πεπερασμένου στοιχείου,
συνιστώσες μετατοπίσεων
Τύπος αποτελεσμάτων δυνάμεων (εσωτερικές δυνάμεις, δυνάμεις ή τάσεις σε
επιφάνεια): αριθμός κόμβου πεπερασμένου στοιχείου, αριθμός πεπερασμένου
στοιχείου, συνιστώσες δυνάμεων
Τύπος αποτελεσμάτων δυνάμεων (αντιδράσεις, ισορροπία): αριθμός κόμβου
πεπερασμένου στοιχείου, συνιστώσες αντιδράσεων.

8.6.3 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Μέσω της εισαγωγής των δεικτών στο γραφικό περιβάλλον των αποτελεσμάτων, μπορείτε
να εμφανίσετε συγκεκριμένες τιμές των μελών που επιλέγετε. Μετακινώντας το ποντίκι κατά
μήκος των μελών του μοντέλου (ή πιο σωστά των πεπερασμένων στοιχείων) οι δείκτες των
αποτελεσμάτων εμφανίζονται συνέχεια απεικονίζοντας την ακριβή κάθε φορά τιμή της θέσης
στην οποία είναι ο δείκτης. Αυτοί οι δείκτες μπορούν να μείνουν μόνιμα στο μοντέλο αν
κάνετε δεξί κλικ και στη συνέχεια επιλέξετε την εντολή «Δείκτης».
Οι μόνιμοι δείκτες εμφανίζονται στην τρισδιάσταση απεικόνιση όπου οι τιμές τους μπορούν
να έχουν τις εξής έννοιες:
Παραμόρφωση
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Αξονική δύναμη

Καμπτική ροπή

Από τη στιγμή που τοποθετούνται μόνιμοι δείκτες στο μοντέλο, αν στους πίνακες (που
βρίσκονται στο κάτω μέρος της οθόνης) επιλεγεί η εντολή «τιμές που ορίζονται από το
χρήστη», τότε ενημερώνονται οι αντίστοιχοι πίνακες με σειρές & κελιά που περιέχουν τις
τιμές των δεικτών. Μέσω των πινάκων μπορεί να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν οι
δείκτες αν επιλεγεί(τσεκάρισμα)/αποεπιλεγεί η κατάλληλη σειρά.
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Οι δείκτες μπορούν να διαγραφούν με τους εξής τρόπους:
Κλικάρουμε στην σειρά που θέλουμε με δεξί κλικ και επιλέγουμε τη διαγραφή
Κλικάρουμε πάνω στο δείκτη που βρίσκεται στο γραφικό περιβάλλον με δεξί κλικ και
στη συνέχεια στην εντολή «αφαίρεση δείκτη»
Οι ακραίες τιμές μπορούν επίσης να επισημανθούν στο γραφικό περιβάλλον με δείκτες αν
επιλέξουμε την αντίστοιχη επιλογή στους πίνακες και τσεκάρουμε τις σειρές που θέλουμε.

8.6.4 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑΣ
Στο ConSteel, είναι δυνατή η εμφάνιση των διαγραμμάτων περιβάλλουσας των ελαχίστων,
μεγίστων τιμών ή και των δύο μαζί (ελάχιστες/μέγιστες) στο ίδιο διάγραμμα για κάθε
ραβδωτό μέλος αλλά και για τα επιφανειακά στοιχεία κελύφους. H απεικόνιση των
αποτελεσμάτων
πραγματοποιείται
μέσω
του
δεύτερου
πεδίου
με
τις
φορτίσεις/συνδυασμούς στην Α ΝΑ Λ ΥΣ Η , αφού πρώτα βέβαια έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η
ανάλυση. Τα διαγράμματα περιβάλλουσας είναι διαθέσιμα τόσο για τα αποτελέσματα από
την ανάλυση πρώτης τάξης όσο και από την δευτέρας. Στο πρόγραμμα μπορεί να επιλεγεί
μία από τις προκαθορισμένες μορφές διαγραμμάτων περιβάλλουσας, μία για όλους τους
συνδυασμούς της οριακής κατάστασης αστοχίας ULS και μία για όλους τους συνδυασμούς
της οριακής κατάστασης λειτουργικότητας. Είναι επίσης δυνατό να δημιουργηθούν
διαγράμματα περιβάλλουσας από τον ίδιο τον χρήστη, όπως αναφέρεται παρακάτω στο
Κ ΕΦ Α Λ Α Ι Ο 8.6.4.1.

253
www.ergocad.eu

12.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρακάτω τύποι αποτελεσμάτων μπορούν να εμφανιστούν μέσω των διαγραμμάτων
περιβάλλουσας (βλ. πληροφορίες στο Τ ΥΠ ΟΙ Α Π ΟΤ ΕΛ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν του Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Υ 8.6.1):
Εσωτερικές δυνάμεις για τα ραβδωτά μέλη
Δυνάμεις στα επιφανειακά πεπερασμένα κελύφους
Τάσεις στα επιφανειακά πεπερασμένα κελύφους
Οι τύποι διαγραμμάτων περιβάλλουσας απεικονίζονται με διαφορετικά χρώματα και πιο
συγκεκριμένα, οι ελάχιστες τιμές εμφανίζονται με μπλε χρώμα στο διάγραμμα ενώ οι
μέγιστες με κόκκινο. Καθώς μετακινείται ο κέρσορας πάνω από ένα σημείο του
διαγράμματος περιβάλλουσας, (είτε στην καμπύλη των ελαχίστων είτε σε αυτή των μεγίστων
τιμών), η τιμή και ο αντίστοιχος συνδυασμός φορτίων από τον οποίο προέρχεται,
εμφανίζονται στην οθόνη μέσα σε ετικέτες (ορθογώνιο με γαλάζιο χρώμα).

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να τοποθετήσει τις ετικέτες τιμών πάνω στα διαγράμματα.
Με την τοποθέτηση μιας ετικέτας, γίνεται αυτόματα προσθήκη μιας γραμμής με τις
αντίστοιχες τιμές και όλες τις πληροφορίες στον πίνακα που βρίσκεται στο κάτω μέτος της
οθόνης.
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8.6.4.1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΤΗ
Εκτός από τις προκαθορισμένες επιλογές για τα διαγράμματα περιβάλλουσας
(περιλαμβάνονται όλα οι συνδυασμοί ULS και SLS), είναι δυνατή η δημιουργία διαγραμμάτων
περιβάλλουσας από τον ίδιο τον χρήστη. Αυτό σημαίνει, ότι τα αποτελέσματα, από τα οποία
το πρόγραμμα θα δημιουργήσει τις περιβάλλουσες μπορούν να εξειδικευτούν από τον ίδιο
τον χρήστη και κατόπιν να καταχωρηθούν ως ΔΙ Α Γ ΡΑ Μ Μ Α Τ Α Π Ε ΡΙ ΒΑ Λ Λ ΟΥ Σ Α Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η . Ο
καθορισμός των διαγραμμάτων μπορεί να αρχικοποιηθεί από την σχετική λίστα
Σ ΥΝ Δ ΥΑ Σ Μ Ο Υ Φ Ο ΡΤ Ι ΩΝ αν επιλεγεί η εντολή Κ Α ΘΟΡ Ι Σ Μ Ο Σ ΔΙ Α Γ ΡΑ Μ Μ Α Τ ΟΣ
Π Ε ΡΙ ΒΑ Λ Λ ΟΥΣ Α Σ , αφού πρώτα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η ανάλυση πρώτης ή/και
δευτέρας τάξης.

Κλικάροντας στην σχετική εντολή, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Π ΕΡ Ι ΒΑ Λ Λ Ο ΥΣ Α
ΧΡΗ Σ Τ Η . Στο παράθυρο αυτό, μπορεί να δημιουργηθεί οποιοσδήποτε αριθμός από
διαγράμματα περιβαλλουσών, με την χρήση του εικονιδίου Ν Ε Ο .

1
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Αν έχουν επιλεγεί οι συνδυασμοί φορτίων στο παράθυρο διαλόγου Π Α ΡΑ Μ ΕΤ Ρ ΟΙ , τότε τα
στοιχεία της σχετικής λίστας Σ ΥΝΔ ΥΑ Σ Μ ΟΙ Φ ΟΡΤ Ι Ω Ν Ή Φ ΟΡΤ Ι Σ ΕΙ Σ , και ο σχετικός πίνακς
θα είναι διαφορετικά.
Αν έχει επιλεγεί στις παραμέτρους το πεδίο «Συνδυασμοί φορτίων», οι επιλογές της λίστας
(#1) είναι οι εξής:
Όλοι οι συνδυασμοί φορτίων: Όλοι οι υπολογισμένοι συνδυασμοί φορτίων θα
χρησιμοιηθούν για την παραγωγή των διαγραμμάτων περιβάλλουσας
Επιλεγμένοι συνδυασμοί φορτίων: Οι υπολογισμένοι συνδυασμοί φορτίων που
έχουν επιλεγεί μέσω του σχετικού πεδίου (checkboxes) θα ληφθούν υπόψη στην
παραγωγή των διαγραμμάτων περιβάλλουσας
Συνδυασμοί φορτίων με βάση τις επιλεγμένες φορτίσεις: Μόνο εκείνοι οι συνδυασμοί
φορτίων οι οποίοι έχουν παραχθεί από τις επιλεγμένες φορτίσεις με την χρήση των
σχετικών πεδίων (checkboxes) θα ληφθούν υπόψη στους υπολογισμούς.

Αν έχει επιλεγεί μία φόρτιση στο πεδίο των παραμέτρων, τότε υπάρχουν οι εξής επιλογές
στην σχετική λίστα (#1):
Όλες οι φορτίσεις: Χρησιμοποιούνται όλες οι φορτίσεις για την παραγωγή των
διαγραμμάτων περιβάλλουσας
Επιλεγμένες φορτίσεις: Χρησιμοποιούνται μόνο οι επιλεγμένες φορτίσεις για την
παραγωγή των διαγραμμάτων περιβάλλουσας
Μετά την δημιουργία των καθορισμένων διαγραμμάτων περιβάλλουσας, η λίστα των
συνδυασμών φορτίων στο πεδίο A ΝΑ Λ ΥΣ Η , ενημερώνεται με αυτές όπως και η λίστα
Π Ε ΡΙ ΒΑ Λ Λ ΟΥ Σ Α Χ ΡΗ Σ Τ Η :
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8.6.5 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
Με την εντολή Ε Μ Φ Α ΝΙ Σ Η

Α Ρ Χ Ι Κ ΟΥ Σ ΧΗ Μ Α Τ Ο Σ Φ ΟΡ ΕΑ

( Α Π ΑΡ ΑΜ ΟΡ Φ ΩΤ Η

Κ Α Τ ΑΣ Τ ΑΣ Η )

εμφανίζεται η αρχική κατάσταση του φορέα (απαραμόρφωτη κατάσταση) και η
παραμορφωμένη την ίδια στιγμή:
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8.6.6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΤΙΜΩΝ
Επιλέγοντας το τελευταίο εικονίδιο στο πεδίο της Α ΝΑ Λ Υ Σ Η Σ εμφανίζεται ένας
πίνακας με τις κρίσιμες τιμές. Ο πίνακας αυτός είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις επιλεγμένες
από το χρήστη τιμές που είναι ενεργοποιημένες στην οθόνη και από τις οποίες υπολογίζονται
οι κρίσιμες. Μόνο οι τιμές στα άκρα των μελών ελέγχονται. Η λειτουργία του πίνακα είναι η
εξής:

Οριακή κατάσταση: επιλέγετε τους κατάλληλους συνδυασμούς φορτίων που ανήκουν την
οριακή κατάσταση αστοχίας ή λειτουργικότητας (εμφανίζονται αυτόματα
οι παραμορφώσεις για την οριακή κατάσταση λειτουργικότητας ενώ οι
εσωτερικές δυνάμεις και οι αντιδράσεις εμφανίζονται αυτόματα για την
οριακή κατάσταση αστοχίας)
Ακραίες τιμές: Ρυθμίζετε τους τύπους των ακραίων τιμών
Ταξινόμηση:

Ταξινόμηση των τιμών των μελών της κατασκευής, των ομάδων των μελών
ή των διατομών

Άκρα ράβδου:

Χειρισμός των άκρων των μελών ξεχωριστά (Α, Β άκρα) ή μαζί (και τα δύο
άκρα)
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Είναι δυνατή η μεμονωμένη ή πολλαπλή επιλογή των κελιών ενώ παράλληλα οι κρίσιμες
τιμές επισημαίνονται με χρώματα στα κελιά και η στήλη «Κρίσιμος» περιλαμβάνει τις
κρίσιμες συνιστώσες.

8.6.7 ANIMATION ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ
Στην περίπτωση της ανάλυσης ταλαντώσεων, μπορείτε
επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο
να
αναπαράγετε την κίνηση παραμόρφωσης του φορέα με
βάση την επιλεγμένη ιδιομορφή. Η ταχύτητα της
κίνησης (Animation) μπορεί να να αυξηθεί ή να μειωθεί
αν μετακινήσετε την μπάρα κύλισης.
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9 ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Οι εντολές σχεδιασμού (διαστασιολόγηση και έλεγχος) περιλαμβάνονται στα τρία πεδία:
Κ Α Θ ΟΛ Ι Κ Ο Ι ΕΛ ΕΓ Χ ΟΙ , Ε Λ ΕΓ Χ Ο Ι Μ ΕΛ Ω Ν και Ε Λ Ε Γ ΧΟ Ι Λ Ε Ι Τ ΟΥ ΡΓ Ι Κ ΟΤ Η Τ Α Σ .

9.1 Β ΑΣΙΚΑ
Οι απαιτούμενοι έλεγχοι με βάση τους κανονισμούς και ανάλογα με τα στοιχεία της
κατασκευής – διατομές, μέλη - μπορούν να εκτελεστούν εύκολα σύμφωνα με τα παρακάτω
πρότυπα:
Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών:
Ευρωκώδικες
o EN 1993-1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια
o EN 1993-1-2: Γενικοί κανόνες. Σχεδιασμός φορέων από πυρκαγιά
o EN 1993-1-5: Δομικά στοιχεία από επίπεδα ελάσματα (ειδικά)
Ισπανικός κανονισμός
o Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών (EAE)
Σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών και κατασκευών από σκυρόδεμα:
Ευρωκώδικες
o EN 1994-1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια
Διάφορα εθνικά προσαρτήματα εφαρμόζονται ενώ μπορεί ο χρήστης να δημιουργήσει δικά
του και να τα αποθηκεύσει.

9.2 Σ ΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΑΛΥΒΑ
Οι σχετικές εντολές με το σχεδιασμό (διαστασιολόγηση) μεταλλικών διατομών/μελών σε
οριακή κατάσταση αστοχίας βρίσκονται στα πεδία Κ Α Θ ΟΛ Ι Κ ΟΙ ΕΛ Ε Γ ΧΟ Ι και Ε Λ ΕΓ ΧΟ Ι
Μ ΕΛ ΩΝ .

9.2.1 ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
9.2.1.1 ΒΑΣΙΚΑ
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Οι έλεγχοι διατομών και οι έλεγχοι μελών σε καθολικό λυγισμό (σύμφωνα με το κεφάλαιο
6.3.4 – Γενική μέθοδος του EN 1993-1-1) οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από οποιαδήποτε ειδική
παράμετρο μέλους, μπορούν πλήρως αυτόματα να εκτελεστούν στο πεδίο Κ Α Θ ΟΛ Ι Κ Ο Ι
ΕΛ ΕΓ Χ ΟΙ .
Ο τύπος των αποτελεσμάτων ανάλυσης (πρώτης ή δευτέρας τάξεως), ως καθοριστική
ρύθμιση, μπορεί να επιλεγεί από τον ίδιο το χρήστη όπως επίσης και οι συνδυασμοί
φορτίσεων οι οποίοι θα αξιολογηθούν.

9.2.1.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

Ο έλεγχος διατομής μπορεί να εκτελεστεί με βάση το πρότυπο EN 1993-1-1 6.2 ή το EN 19931-2 4.2 (αν ο συνδυασμός περιλαμβάνει φορτία/επίδραση πυρκαγιάς).
Ο έλεγχος μπορεί να εκτελεστεί επίσης για ολόκληρο το μοντέλο ή για τμήματα (ομάδες) του
μοντέλου.
Οι συντελεστές ασφαλείας που έχουν χρησιμοποιηθεί μπορούν να επιλεγούν. Αν είναι
απαραίτητο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συντελεστή γM1 αντί για το γM0 κλικάροντας στο
αντίστοιχο πεδίο.

9.2.1.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΟΥΣ ΜΗΚΟΥΣ
Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα (1993-1-1 BB3), ο έλεγχος του ευσταθούς μήκους μπορεί να
καθοριστεί μέσω των αποτελεσμάτων της ανάλυσης πλαστικής άρθρωσης. Κατά τη διάρκεια
των υπολογισμών, η απόσταση μεταξύ της πλαστικής άρθρωσης και της πλησιέστερης
πλευρικής εξασφάλισης (Lub) ή στρεπτικής εξασφάλισης (Lm, Ls) συγκρίνεται με το
υπολογιζόμενο ευσταθές μήκος του αντίστοιχου πλαστικού τμήματος. Αν το ευσταθές μήκος
ενός πλαστικού τμήματος είναι μεγαλύτερο από την απόσταση μεταξύ της πλαστικής
άρθρωσης και της πλευρικής/στρεπτικής εξασφάλισης, τότε ο στρεπτοκαμπτικός λυγισμός
μπορεί να αγνοηθεί.
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Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ευστάθους μήκους, εκτελούνται από το ConSteel οι παρακάτω
έλεγχοι:
1. Aυτόματη αναγνώριση των πλαστικών αρθρώσεων στην κατασκευή
2. Αναζήτηση των πλησιέστερων στηρίξεων για κάθε πλαστική άρθρωση
α. Πλευρική δέσμευση
β. Στρεπτική δέσμευση
3. Καθορισμός της απόστασης μεταξύ της πλαστικής άρθρωσης και των πλησιέστερων
στηρίξεων
4. Υπολογισμός του ευσταθούς τμήματος (εξαρτάται από τον τύπο της στήριξης) για τα
πλαστικά τμήματα, μεταξύ της πλαστικής άρθρωσης και των πλησιέστερων
στηρίξεων.
Στα ελαστικά τμήματα η αντίσταση καθολικής ευστάθειας υπολογίζεται με βάση την Γενική
Μέθοδο του Ευρωκώδικα.

9.2.1.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΥ
Ο έλεγχος λυγισμού για μεταλλικές κατασκευές μπορεί να εκτελεστεί σύμφωνα με το
πρότυπο EN 1993-1-1 6.3.4.

Για την εκτέλεση των ελέγχων λυγισμού, χρειάζεται πρώτα να υπάρχουν τα αποτελέσματα
της ανάλυσης λυγισμού.

Για τον έλεγχο λυγισμού μπορούν να καθοριστούν οι εξής παράμετροι:
Ο ελαστικός κρίσιμος συντελεστής cr,op: ιδιοτιμή της ανάλυσης λυγισμού. Μπορεί να
είναι η πρώτη από τις ιδιοτιμές σύμφωνα με τη κατάσταση σχεδιασμού ή μπορεί
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αυτόματα να επιλεγεί για κάθε μέλος με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης
ευαισθησίας.
Η ιδιοτιμή μπορεί να επιλεγεί από το πεδίο Α Ν Α Λ ΥΣ Η αν κλικάρετε στην περιοχή του
μοντέλου με δεξί κλικ (επιλογή ιδιοτιμής για την διαστασιολόγηση)
Ο συντελεστής οριακής αντίστασης ult,k: αντίστροφος της έννοιας της
χρήσης/αξιοποίησης της συντηρητικής αντίστασης σε αλληλεπίδραση. Η τιμή της
αξιοποίησης μπορεί να υπολογιστεί ανά μέλος ή ανά τμήμα (ομάδα) του μοντέλου.

Μειωτικός συντελεστής op: ο μειωτικός συντελεστής για την αδιάστατη op λυγηρότητα.
Μπορεί να προσδιοριστεί από τα ελάχιστα (,LT) ή μέσω τιμής παρεμβολής των (,LT).
Ο έλεγχος μπορεί να εκτελεστεί για ολόκληρο το μοντέλο ή για τμήμα του μοντέλου.

9.2.1.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν εκτελεστεί εμφανίζονται με γραφική απεικόνιση
και μέσω των πινάκων αποτελεσμάτων (αναλυτική επεξήγηση των λειτουργιών των πινάκων
που χρησιμοποιούνται στο ConSteel περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 1.4 Γ Ε ΝΙ Κ ΕΣ
Λ ΕΙ Τ Ο ΥΡΓ Ι ΕΣ Γ Ι Α Τ Ο ΥΣ Π Ι ΝΑ Κ ΕΣ ).
Τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα μπορούν να αλλάξουν από τη σχετική λίστα.

Καθώς μετακινείτε το ποντίκι κατά μήκος των στοιχείων της κατασκευής οι δείκτες
αποτελεσμάτων εμφανίζονται συνεχώς απεικονίζοντας την ενεργή αξιοποίηση (χρήση %).
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Τα αποτελέσματα κάθε στοιχείου μπορούν αναλυτικά να βρεθούν στην εφαρμογή για τις
Διατομές (βλ. κεφάλαιο 10 Δ Ι Α Τ ΟΜ ΕΣ ). Η εφαρμογή αυτή για τις διατομές μπορεί να ανοίξει
αυτόματα από το πεδίο Κ Α Θ ΟΛ Ι Κ Ο Ι ΕΛ ΕΓ ΧΟ Ι αν επιλέξουμε μία διατομή του μοντέλου στο
χώρο, κάνουμε δεξί κλικ και στη συνέχεια επιλέξουμε την επίλυση διατομής ή αν κάνουμε
δεξί κλικ στα αποτελέσματα στους πίνακες.

9.2.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΛΩΝ
9.2.2.1 ΒΑΣΙΚΑ

Οι σχετικές με το σχεδιασμό μεταλλικών μελών (όχι διατομών) εντολές περιλαμβάνονται στο
πεδίο Ε Λ ΕΓ Χ ΟΙ Μ ΕΛ Ω Ν .
Τα παρακάτω τμήματα του Eυρωκώδικα 3 (EN 1993-1-1) μπορούν να αξιολογηθούν:
6.3.1

Μέλη σταθερής διατομής από θλίψη

6.3.2

Μέλη σταθερής διατομής από κάμψη

6.3.3

Μέλη σταθερής διατομής από κάμψη και αξονική θλίψη (λυγισμό)

9.2.2.2 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
Για να εκτελέσετε το σχεδιασμό (υπολογισμό) ενός μέλους, πρώτα επιλέγετε το μέλος/μέλη
και στη συνέχεια από τον αντίστοιχο πίνακα κλικάροντας στην εντολή Π ΡΟΣ ΘΗ Κ Η
προσθέτετε αυτό το μέλος στη λίστα. Μετά από αυτό μπορείτε να κλικάρετε στο μέλος που
θέλετε από το πίνακα και με την εντολή Ε Π Ι Λ ΟΓ Η να εκτελέσετε τους ελέγχους του μέλους.

Όταν ένα μέλος είναι επιλεγμένο, η αντίστοιχη σειρά επισημαίνεται με πράσινο χρώμα και
φορτώνονται αυτόματα τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Ο σχεδιασμός μέλους μπορεί να
εκτελεστεί αν προηγουμένως έχουν τρέξει οι αναλύσεις (πρώτης και δευτέρα τάξης) και
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υπάρχουν τα σχετικά αποτελέσματα καθώς και οι έλεγχοι διατομής για κάθε μέλος. Όπως και
στο πεδίο της ανάλυσης, ο τύπος της εμφάνισης των αποτελεσμάτων καθορίζεται από τα τρία
παρακάτω μενού με λίστες.

1
Ειδικές αναλύσεις μπορούν να εκτελεστούν αν κλικάρετε στο δεύτερο εικονίδιο (#1). Μόνο
ένας συνδυασμός φόρτισης μπορεί να επιλεγεί κάθε φορά. Η ανάλυση για καμπτικό και
στρεπτοκαμπτικό λυγισμό εκτελείται μόνο για το επιλεγμένο μέλος. Αν οι αξονικές δυνάμεις
είναι αμελητέες τότε δεν εκτελείται ανάλυση λυγισμού. Στη βάση αυτής της ειδικής
ανάλυσης, το ConSteel μπορεί να προσδιορίσει τους απαραίτητους συντελεστές (ενεργού
μήκους, στρέβλωσης κλπ) για το σχεδιασμό έναντι λυγισμού και έναντι στρεπτοκαμπτικού
λυγισμού.

Το επόμενο βήμα είναι να επιλεγεί ο συνδυασμός φορτίων και ο τύπος σχεδιασμού από τις
εξής επιλογές: Καθαρές δράσεις/περιπτώσεις (λυγισμός ως προς τον ισχυρό άξονα, λυγισμός
ως προς τον ασθενή άξονα, στρεπτοκαμπτικός λυγισμός) και ευστάθεια από αλληλεπίδραση
(αλληλεπίδραση από πλευρικό και στρεπτοκαμπτικό λυγισμό, αλληλεπίδραση από λυγισμό
και κάμψη, αλληλεπίδραση από στεπτοκαμπτικό λυγισμό και κάμψη). Ο κρίσιμος
συνδυασμός φόρτισης επιλέγεται αυτόματα από το πρόγραμμα και επισημαίνεται με ένα
αστερίσκο *.
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Ανάλογα με το μέλος δεν εκτελούνται όλοι οι έλεγχοι στα μέλη. Αν η αξονική δύναμη είναι
αμελητέα τότε δεν εκτελούνται οι έλεγχοι και ο σχεδιασμός για λυγισμό περί τον ισχυρό ή
τον ασθενή άξονα. Αν είναι τσεκαρισμένη η επιλογή για λυγισμό περί τον ισχυρό ή ασθενή
άξονα τότε χρειάζεται πρώτα να καθορίσετε τις παραμέτρους σχεδιασμού. Το πρόγραμμα
αναγνωρίζει αυτόματα τις στηρίξεις οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν επίδραση στους
ελέγχους λυγισμού.
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Ανάμεσα στις στηρίξεις το μέλος είναι χωρισμένο σε επιμέρους τμήματα. Τα τμήματα αυτά
μπορούν να απενεργοποιηθούν ώστε να μην υπολογιστούν κατά τη διάρκεια της ανάλυσης.
Οι παράμετροι σχεδιασμού μπορούν να καθοριστούν μεμονωμένα για κάθε τμήμα αν
κλικάρετε στο εικονίδιο με τις τρεις τελείες.

Τα επιλεγμένα (ενεργά) τμήματα επισημαίνονται με πράσινο. Υπάρχουν δύο τρόποι για να
καθορίσετε τις παραμέτρους σχεδιασμού: καθορίζετε χειροκίνητα το συντελεστή ενεργού
μήκους πληκτρολογώντας την κατάλληλη τιμή ή επιλέγετε τον πολλαπλασιαστή του κρίσιμου
φορτίου. Ο δεύτερος τρόπος είναι πιθανός αν έχουν ήδη εκτελεστεί οι ειδικές αναλύσεις. Και
στις δύο περιπτώσεις υπολογίζεται αυτόματα η ελαστική κρίσιμη αξονική δύναμη.
Αν όλες οι παράμετροι σχεδιασμού έχουν
καθοριστεί κατάλληλα τότε μπορείτε να
κλικάρετε στην εντολή
Ε Λ ΕΓ Χ ΟΣ , να
εκτελεστεί ο έλεγχος σχεδιασμού και να
εμφανιστούν τα αποτελέσματα.
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Υπάρχουν τρεις λίστες μέσω των οποίων μπορείτε να εμφανίσετε διάφορα αποτελέσματα. Η
πρώτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αλλάξετε τα μέλη, η δεύτερη για να αλλάξετε τους
συνδυασμούς φορτίων και η τρίτη για να αλλάξετε την περίπτωση λυγισμού. Η αντίστοιχη
περίπτωση επισημαίνεται με πράσινο χρώμα στην εικόνα. Ακολουθεί μία σύντομη
επεξήγηση για το τι σημαίνει η επιλογή κάθε μιας από αυτές τις λίστες.

Ο Σχεδιασμός στρεπτοκαμπτικού λυγισμού
είναι λίγο πολύ ο ίδιος με το σχεδιασμό
(υπολογισμό) σε λυγισμό στο ConSteel, αφού
λίγες είναι οι διαφορές τους. Νέες περιπτώσεις
μπορούν να καθοριστούν ενώ άλλες μη
απαραίτητες μπορούν να διαγραφούν. Σε κάθε
τμήμα ορίζονται ο κόμβος αρχής και ο κόμβος
τέλους.

Κλικάροντας στο εικονίδιο με τις τρεις
τελείες μπορείτε να αλλάξετε τις
παραμέτρους σχεδιασμού. Η ελαστική
κρίσιμη καμπτική ροπή μπορεί να
υπολογιστεί από τον αναλυτικό τύπο ή
από τον πολλαπλασιαστή του κρίσιμου
φορτίου. Όταν η χρησιμοποιείται η
πρώτη μέθοδος τότε οι συντελεστές
μπορούν να πληκτρολογηθούν ή να
χρησιμοποιηθεί ένας ειδικός αυτόματος
συντελεστής C αν κλικάρετε στο
εικονίδιο A U T O C. Όταν επιλέγεται η
δεύτερη μέθοδος, τότε ο αντίστοιχος
πολλαπλασιαστής κρίσιμου φορτίου
μπορεί να καθοριστεί από τη σχετική
λίστα.
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Ο σχεδιασμός ευστάθειας από αλληλεπίδραση περνά μέσα από τα βήματα της διαδικασίας
των καθαρών περιπτώσεων (καθαρές δράσεις).
Μετά τον έλεγχο που εκτελείται για ένα μέλος που βρίσκεται στη λίστα (στο κάτω μέρος της
οθόνης) ενημερώνεται η κατάστασή του και αλλάζει η ένδειξη από «δεν έχει υπολογιστεί»
σε «υπολογίσθηκε».

9.2.2.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΩΝ
Χρησιμοποιώντας την εντολή Ε Π Ι Λ ΟΓ Η (+) μπορεί να
γίνει επιλογή για έλεγχο/σχεδιασμό περισσότερων
μελών. Αντίστοιχα η εντολή Ε Π Ι Λ ΟΓ Η (-) μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να αφαιρεθούν μέλη από την λίστα
επιλεγμένων μελών. Ο σχεδιασμός ομάδας μελών
δουλεύει όπως περίπου και ο σχεδιασμός μεμονωμένου
μέλους αφού οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Δεν μπορεί
να εκτελεστεί καμία ειδική ανάλυση στο σχεδιασμό
ομάδας μελών και ως εκ τούτου δεν μπορεί να επιλεγεί
συντελεστής κρίσιμης φορτίου.
Για να εκτελεστεί η διαδικασία ελέγχου ομάδας μελών,
το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε τον τύπο
σχεδιασμού (ελέγχου), να καθορίσετε τις παραμέτρους
σχεδιασμού και στη συνέχεια να κλικάρετε στην εντολή
Ε Λ ΕΓ Χ ΟΣ (όπως και στο σχεδιασμό μεμονωμένου
μέλους).

Από το σχετικό πίνακα μπορείτε να τσεκάρετε τους συνδυασμούς φορτίου κάθε μέλους με
τους οποίους θα εκτελεστεί ο σχεδιασμός (υπολογισμός). Είναι σημαντικό να θυμόσαστε ότι
δεν μπορούν να εκτελεστούν όλες οι επιλογές σχεδιασμού για όλα τα μέλη στους
συνδυασμούς φορτίων αλλά εξαρτάται κάθε φορά από τα αποτελέσματα ανάλυσης.
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Στο πεδίο των αποτελεσμάτων το κρίσιμο μέλος εμφανίζεται αυτόματα. Ο αριθμός δίπλα από
τον αριθμό του μέλους δείχνει την ικανότητα.
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9.3 Σ ΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
Οι σχετικές εντολές με το σχεδιασμό σύμμικτων διατομών υποστυλωμάτων περιλαμβάνονται
στο πεδίο Κ Α Θ ΟΛ Ι Κ Ο Ι Ε Λ ΕΓ Χ Ο Ι , ενώ οι αντίστοιχες των σύμμικτων δοκών περιλαμβάνονται
στο πεδίο Ε Λ ΕΓ Χ ΟΙ Μ ΕΛ ΩΝ .

9.3.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
Μία διατομή σύμμικτου υποστυλώματος μπορεί να διαστασιολογηθεί αν κλικάρετε στο
εικονίδιο με το μπλε βέλος που βρίσκεται στο πεδίο Κ Α Θ ΟΛ Ι Κ Ο Ι Ε Λ ΕΓ Χ Ο Ι . Στο πεδίο
διαλόγου σχεδιασμού της σύμμικτης διατομής χρειάζεται να καθοριστούν οι παράμετροι
ελέγχου από το αντίστοιχο εικονίδιο(check box). Οι έλεγχοι μπορούν να εκτελεστούν με βάση
την ανάλυση πρώτης ή δευτέρας τάξης είτε για ολόκληρη την κατασκευή, είτε για τμήμα
(ομάδα) αυτής το οποίο έχει νωρίτερα καθοριστεί.

Αν εφαρμόζονται οι αρχικές μεταθέσεις σε κάθε διεύθυνση y και z για τις ελεγμένες
διατομές τότε οι έλεγχοι ευστάθειας των σύμμικτων υποστυλωμάτων αγνοούνται. Η
διαστασιολόγηση/έλεγχος της διατομής τότε είναι αρκετή.

9.3.1.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα των εκτελεσμένων ελέγχων εμφανίζονται με γραφική απεικόνιση στο χώρο
(το μοντέλο) καθώς και στους πίνακες αποτελεσμάτων (αναλυτική περιγραφή για τη
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λειτουργία των πινάκων που χρησιμοποιούνται στο ConSteel υπάρχει στο κεφάλειο 1.4
Γ Ε ΝΙ Κ ΕΣ Λ ΕΙ Τ Ο ΥΡΓ Ι Ε Σ Γ Ι Α Τ ΟΥ Σ Π Ι ΝΑ Κ ΕΣ ).
Τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα μπορούν να αλλάξουν από τη σχετική λίστα.

Καθώς μετακινείτε το ποντίκι κατά μήκος ενός στοιχείου της κατασκευής τότε εμφανίζεται ο
δείκτης με τα αποτελέσματα απεικονίζοντας την αντίστοιχη αξιοποίηση/χρήση του στοιχείου
σε κάθε θέση.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα μπορούν να εμφανιστούν μέσω του αντίστοιχου
παραθύρου/εφαρμογής (βλέπε κεφάλαιο 9 Ε Φ Α ΡΜ ΟΓ Η ΔΙ Α Τ ΟΜ Η Σ ). Η εφαρμογή
(παράθυρο) διατομής μπορεί να ανοίξει είτε απευθείας από το πεδίο Κ Α ΘΟΛ Ι Κ ΟΙ ΕΛ ΕΓ ΧΟ Ι
αν κλικάρετε στην κατάλληλη διατομή στο χώρο του μοντέλου είτε μέσω των πινάκων
αποτελεσμάτων αν κάνετε δεξί κλικ σε ένα κελί και επιλέξετε την εντολή Ε Π Ι Λ ΥΣ Η
ΔΙ Α Τ ΟΜ Η Σ .

9.3.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΔΟΚΟΥ
Για να εκτελέσετε το σχεδιασμό μιας σύμμικτης δοκού επιλέγετε από το πεδίο Ε Λ ΕΓ Χ ΟΙ
Μ ΕΛ ΩΝ την εντολή Σ ΥΜ Μ Ι Κ Τ Η Δ ΟΚ Ο Σ η οποία βρίσκεται στους πίνακες στο κάτω μέρος της
οθόνης. Στη συνέχεια κλικάρετε στην εντολή Π ΡΟΣ ΘΗ Κ Η , οπότε τα επιλεγμένα μέλη
προστίθενται στο πίνακα. Επιλέγετε τις δοκούς (ή δοκό) που θέλετε να διαστασιολογήσετε
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από τη λίστα και κατόπιν κλικάρετε στο εικονίδιο Ε Π Ι Λ ΟΓ Η (Ε Π Ι Λ ΟΓ Η +). Για το
σχεδιασμό/διαστασιολόγηση μπορείτε να επιλέξτε τους συνδυασμούς φορτίων που θέλετε
να χρησιμοποιήσετε καθώς και τα αποτελέσματα πρώτης ή δευτέρας ανάλυσης.
Ο σχεδιασμός/διαστασιολόγηση σύμμικτης δοκού πραγματοποιείται με βάση το πρότυπο
του ευρωκώδικα ΕN 1994-1-1:2010.
Η καμπτική αντίσταση σχεδιασμού προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τη πλαστική θεωρία
που υπάρχει στα κεφάλαια 6.2.1.2 ή 6.2.1.3 όπου η διατομή είναι κατηγορίας 1 ή 2. Η
κατηγοριοποίηση της διατομής προσδιορίζεται μέσω του κεφαλαίου 5.5.2. Οι κατηγορίες
διατομής 3 και 4 δεν καλύπτονται έναντι σχεδιασμού σύμμικτης δοκού από το Consteel. Η
σύμμικτη δοκός ελέγχεται για πλαστική κάμψη, κατακόρυφη διάτμηση, διατμητικό λυγισμό,
ρηγμάτωση του πέλματος σκυροδέματος, διαμήκης διάτμηση σε όλες τις κρίσιμες διατομές.
Οι κρίσιμες διατομές προσδιορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαια 6.1.1.(4). Οι παρακάτω
μέθοδοι δεν περιλαμβάνονται στο ConSteel: μη γραμμική αντίσταση σε κάμψη (6.2.1.4.) και
ελαστική αντίσταση σε κάμψη (6.2.1.5.). Το προφίλ της μεταλλικής πλάκας θεωρείται ότι δεν
συνεισφέρει στην αντίσταση.

9.3.2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Στην ανάλυση του μοντέλου ο υπολογισμός του ενεργού πλάτους (συνεργαζόμενου) του
πέλματος σκυροδέματος βασίζεται στη μέθοδο που περιγράφεται σε προηγούμενο κεφάλαιο
(προσδιορισμός του ανοίγματος και των αποστάσεων μεταξύ των διατμητικών ήλων στην
διατομή). Με βάση την πρακτική και την εμπειρία, οι σύμμικτες δοκοί κατασκευάζονται
συνήθως ως αμφιαρθρωτές δοκοί ενός ανοίγματος. Το ConSteel μπορεί να σχεδιάσει
σύμμικτες δοκούς ενός ανοίγματος. Στην περίπτωση δοκών με πολλαπλά ανοίγματα, και
όπου ο εφελκυσμός παρουσιάζεται στο πέλμα σκυροδέματος, ο αυτόματος υπολογισμός δεν
μπορεί να εκτελεστεί.
Στο πεδίο της ανάλυσης εμφανίζεται το μοντέλο της ανάλυσης.

9.3.2.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ/ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΩΝ ΗΛΩΝ
O υπολογισμός των ήλων γίνεται πλαστικά μέσω του σχετικού αλγόριθμου, όπου οι ήλοι
κατανέμονται ομοιόμορφα σε κάθε διεύθυνση της κυρίαρχης διατομής. Η κυρίαρχη διατομή,
όπου η κάμψη είναι η μέγιστη, εντοπίζεται αυτόματα από το ConSteel.
Αν ο αριθμός των διατμητικών ήλων θέλουμε να υπολογιστεί αυτόματα, τότε το ConSteel θα
εκτελέσει τον υπολογισμό της ροπής αντίστασης της δοκού με βάση τον ελάχιστο
273
www.ergocad.eu

12.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

απαιτούμενο αριθμό των ήλων. Το ConSteel θα αυξήσει τον αριθμό τους μέχρι η καμπτική
αντίσταση ξεπεράσει την δρώσα κάμψη στη δοκό.
Η διατομή με το πράσινο χρώμα στο παρακάτω σχηματικό σκαρίφημα δείχνει, το σημείο στο
οποίο υπολογίζεται η βέλτιστη κατανομή των διατμητικών ήλων. Για το παρακάτω τμήμα της
εξεταζόμενης δοκού αξιολογούνται οι εξής παράμετροι:
nopt: βέλτιστος αριθμός των θέσεων διατμητικών ήλων κατά μήκος της κυρίαρχης
φάσης της δοκού
nact: αριθμός των θέσεων διατμητικών ήλων κατά μήκος του εξεταζόμενου μέλους
sL: κατανομή των διατμητικών ήλων αριστερά από την κυρίαρχη διατομή [mm]
nact,L: αριθμός των θέσεων διατμητικών ήλων αριστερά από την κυρίαρχη διατομή
sR : κατανομή των διατμητικών ήλων δεξιά από την κυρίαρχη διατομή [mm]
nact,R: αριθμός των θέσεων διατμητικών ήλων δεξιά από την κυρίαρχη διατομή
nstud: αριθμός των διατμητικών ήλων σε μία διατομή
nmin: ελάχιστος αριθμός των θέσεων διατμητικών ήλων κατά μήκος του μέλους
nmin,L: ελάχιστος αριθμός των θέσεων διατμητικών ήλων αριστερά από την κυρίαρχη
διατομή
nmin,R: ελάχιστος αριθμός των θέσεων διατμητικών ήλων αριστερά από την κυρίαρχη
διατομή

Αντί για την χρήση του αυτόματου υπολογισμού των αριθμών των διατμητικών ήλων, μπορεί
να γίνει χειροκίνητος καθορισμός των αριθμών τους. Στην περίπτωση αυτή, το πρόγραμμα
ελέγχει, αν η κατανομή ικανοποιεί τις κατασκευαστικές διατάξεις, καθώς επίσης και τις
ελάχιστες και μέγιστες αποστάσεις μεταξύ των ήλων. Ο αριθμός των ήλων πρέπει να ορίζεται
για ολόκληρο το μήκος της δοκού. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου της δοκού, το ConSteel
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κατανέμει ομοιόμορφα τους ήλους κατά μήκος του μέλους (Στην περίπτωση του αυτόματου
υπολογισμού του απαιτούμενου αριθμού των διατμητικών ήλων, είναι δυνατή επίσης και η
μη ομοιόμορφη κατανομή).
Ο υπολογισμός της απόδοσης των διατμητικών ήλων γίνεται μέσω της διαίρεσης του
εφαρμοζόμενου αριθμού των διατμητικών ήλων με τον βέλτιστο αριθμό των διατμητικών
ήλων (nact / nopt).

9.3.2.3 ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΛΥΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΔΟΚΩΝ
Η διατμητική αντίσταση λυγισμού του κορμού προσδιορίζεται με βάση το κεφάλαιο 5 και το
παράρτημα Α του EN 1993-1-5:2006. Η συνεισφορά των πελμάτων στην διατμητική
αντίσταση αμελείται.

9.3.2.4 ΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Η επιρροή της κατακόρυφης τέμνουσας στην καμπτική αντίσταση αμελείται αν η
κατακόρυφη τέμνουσα δύναμη είναι μικρότερη από το μισό της διατμητικής αντίστασης.
Για διατομές κατηγορίας 1 ή 2, αν η κατακόρυφη τέμνουσα δύναμη υπερβαίνει το μισό της
διατμητικής αντίστασης, χρησιμοποιείται η απομειωμένη αντοχή σχεδιασμού του χάλυβα
για τον υπολογισμό της καμπτικής αντοχής του μέλους όπως ορίζεται στο 6.2.2.4 (2)

9.3.2.5 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΔΟΚΩΝ ΣΕ ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟ ΛΥΓΙΣΜΟ
Ο στρεπτοκαμπτικός λυγισμός σύμμικτης δοκού δεν περιλαμβάνεται.
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9.3.2.6 ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΑ ΜΕ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΚΟ
Η διατμητική αντίσταση σχεδιασμού των ήλων λαμβάνεται ως η αντίσταση των ήλων σε
ολόσωμη πλάκα πολλαπλασιασμένη με τον μειωτικό συντελεστή όπως καθορίζεται στο
6.6.4.1 (2).
Αν το χαλυβδόφυλλο δεν είναι συνεχές τότε το ConSteel θεωρεί ότι είναι συγκολητό στο
πέλμα της δοκού αλλά η απόσταση μεταξύ των δύο νευρώσεων μπορεί να καθοριστεί
(παράμετρος ‘a’).

9.3.2.7 ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΟ ΜΕ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΚΟ
Η διατμητική αντίσταση σχεδιασμού των ήλων λαμβάνεται ως η αντίσταση των ήλων σε
ολόσωμη πλάκα πολλαπλασιασμένη με τον μειωτικό συντελεστή όπως αυτός καθορίζεται
στην εξίσωση 6.23, με όριο όμως την μέγιστη τιμή που ορίζεται στο πίνακα 6.2. Στον
υπολογισμό της αντίστασης των ήλων σε στερεά πλάκα η οριακή τιμή της αντοχής των ήλων
σε εφελκυσμό είναι 450 N/mm2.

9.4 Δ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Η διαστασιολόγηση των μελών σκυροδέματος μπορεί να γίνει μέσω του πεδίου Κ Α ΘΟΛ Ι Κ ΟΙ
Κλικάροντας στο εικονίδιο
, εμφανίζεται το πεδίο διαλόγου ΣΧ ΕΔ Ι Α Σ Μ ΟΣ …,
όπου κάτω από τον σχεδιασμό μεταλλικών και σύμμικτων διατομών περιλαμβάνεται το
πεδίο Σ Χ ΕΔ Ι Α Σ Μ ΟΣ Σ Κ ΥΡ Ο Δ ΕΜ Α Τ ΟΣ EN 1992-1-1. Στο πεδίο, Ο Π Λ Ι Σ Μ ΟΣ Δ ΟΚ ΟΥ ,
ΟΠ Λ Ι Σ Μ ΟΣ ΥΠ ΟΣ Τ ΥΛ Ω Μ Α Τ ΟΣ και ΟΠ Λ Ι Σ Μ ΟΣ Π Λ Α Κ Α Σ είναι διαθέσιμοι οι υπολογισμοί. Αν
οι απαραίτητες παράμετροι εισαγωγής δεδομένων για αυτούς τους υπολογισμούς είναι
διαθέσιμες (διατομές, δεδομένα οπλισμό, παράμετροι σχεδιασμού και αποτελέσματα
ανάλυσης) τότε τα πεδία ελέγχου είναι ενεργά και επιλέγοντας τα επιθυμητά στοιχεία μπορεί
να ξεκινήσει ο ΥΠ ΟΛ ΟΓ Ι Σ Μ ΟΣ - ΕΠ Ι Λ ΥΣ Η των αποδόσεων (αντοχών) των διατομών.
ΕΛ ΕΓ Χ ΟΙ .
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Οι απαιτούμενες παράμετροι εισαγωγής δεδομένων για τον σχεδιασμό σκυροδέματος είναι
οι εξής (βλέπε λεπτομέρειες στο Κ ΕΦ Α Λ Α Ι Ο 5.2.2 Μ ΕΛ Η ΟΠ Λ Ι Σ Μ ΕΝ Ο Υ Σ Κ ΥΡ Ο Δ ΕΜ Α Τ ΟΣ ):
Στην περίπτωση δοκών και υποστυλωμάτων σκυροδέματος
o Διατομές οπλισμένου σκυροδέματος με επιλογές διαστασιολόγησης (βλέπε
Κ ΕΦ Α Λ Α Ι Ο 5.2.2.1)
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o Οπλισμός δοκού/υποστυλώματος τοποθετημένος σε μέλος σκυροδέματος
(βλέπε Κ ΕΦ Α Λ Α Ι Ο 5.2.2.1.1 και 5.2.2.1.2)
o Αποτελέσματα πρώτης ή δευτέρας τάξης ανάλυσης (βλέπε Κ ΕΦ Α Λ Α Ι Ο
8.5.1.1 και 8.5.1.2)
Στην περίπτωση πλακών οπλισμένου σκυροδέματος
o Τύπος καθορισμένου οπλισμού για τις κύριες διευθύνσεις (βλέπε Κ ΕΦ Α Λ Α Ι Ο
5.3.1)
o Αποτελέσματα πρώτης ή δευτέρας τάξεως για τα επιφανειακά πεπερασμένα
κελύφους (βλέπε Κ ΕΦ Α Λ Α Ι Ο 8.6.1)
Kατά τη διάρκεια της διαστασιολόγησης, το C ON S T E EL εκτελεί τους διαθέσιμους ελέγχους
σύμφωνα με τον ευρωκώδικα EN1992-1-1 αυτόματα για όλες τις διατομές. Οι διατομές με τις
κυρίαρχες αποδόσεις τους (χρήση/αντοχή) συγκεντρώνονται στον πίνακα αποτελεσμάτων
και απεικονίζονται με χρώματα στην οθόνη του ConSteel.

►Συνοπτική παρουσίαση για την διαστασιολόγηση δοκών – υποστυλωμάτων οπλισμένου
σκυροδέματος, μπορείτε να παρακολουθήσετε από το επίσημο κανάλι της ERGOCAD στο
youtube, εδώ.

Αποτελέσματα μεμονωμένων ελέγχων με βάση τους κανονισμούς μπορούν επίσης να
παρουσιαστούν με την χρήση της σχετικής λίστας στην πάνω αριστερή πλευρά του πεδίου
διαστασιολόγησης:
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9.4.1 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Στην περίπτωση διαστασιολόγησης δοκού οπλισμένου σκυροδέματος, εκτελούνται οι
παρακάτω έλεγχοι με βάση τον ευρωκώδικα EN1992-1-1:
Διαμήκης οπλισμός
o EN1992-1-1 9.2.1.1 (1) (9.1.n) τύπος – Ελάχιστος διαμήκης οπλισμός
o EN1992-1-1 9.2.1.1 (3) τύπος – Μέγιστος διαμήκης οπλισμός
o EN1992-1-1 6.1 – Κάμψη στον κύριο άξονα
Οπλισμός διάτμησης
o EN1992-1-1 9.2.2. (6) (9.6.N) τύπος – Μέγιστη απόσταση συνδετήρων
o EN1992-1-1 9.2.2 (5) (9.5.n) τύπος – Ελάχιστη απόσταση συνδετήρων
o EN1992-1-1 6.2.2. (1) (6.2.a) και (6.2.b) τύπος – Διατμητική αντίσταση χωρίς
οπλισμό διάτμησης
o EN1992-1-1 6.2.3. (3) (6.8) και (6.9) τύπος – Διατμητική αντίσταση με
οπλισμό διάτμησης
Αλληλεπίδραση τέμνουσας και στρέψης
o EN1992-1-1 6.3.2. (4) (6.29) τύπος – Αντίσταση των ράβδων σκυροδέματος σε
λοξή θλίψη
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o EN1992-1-1 6.3.2. (5) (6.31) τύπος – Απαιτούμενος διαμήκης οπλισμός
στρέψης
o EN 1992-1-1 6.3.2. (3) (6.28) τύπος – Τοποθετούμενος διαμήκης οπλισμός
στρέψης

9.4.2 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Στην περίπτωση διαστασιολόγησης υποστυλώματος οπλισμένου σκυροδέματος,
εκτελούνται οι παρακάτω έλεγχοι με βάση τον ευρωκώδικα EN1992-1-1:
Διαμήκης οπλισμός
o EN1992-1-1 9.5.2 (1) τύπος – Ελάχιστη διάμετρος διαμήκους οπλισμού
o EN1992-1-1 9.5.2 (2) τύπος – Ελάχιστος διαμήκης οπλισμός
o EN1992-1-1 9.5.2 (3) τύπος – Μέγιστος διαμήκης οπλισμός
o EN1992-1-1 5.8.3 και 5.8.8 – Διαξονική κάμψη
Οπλισμός διάτμησης
o EN1992-1-1 9.5.3 (1) τύπος – Ελάχιστη διάμετρος συνδετήρων
o EN1992-1-1 9.5.3 (2) τύπος - Μέγιστη διάμετρος συνδετήρων
o EN1992-1-1 6.2.2 (1) (6.2.a) και (6.2.b) τύπος – Διατμητική αντίσταση χωρίς
οπλισμό διάτμησης
o EN1992-1-1 6.2.3 (3) (6.8) και (6.9) τύπος – Διατμητική αντίσταση με οπλισμό
διάτμησης

9.4.3 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΚΑΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Αν στο μοντέλο υπάρχει πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, και τοποθετηθεί οπλισμός στις
δύο κύριες διευθύνσεις (βλέπε Κ ΕΦ Α Λ Α Ι Ο 5.3), θα ενεργοποιηθεί η επιλογή του αυτόματου
υπολογισμού του οπλισμού της πλάκας στο πεδίο διαλόγου Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Λ ΟΓ Η Σ Η ….
Αποτέλεσμα του υπολογισμού είναι η απαιτούμενη επιφάνεια οπλισμού [mm2/m] σε κάθε
διεύθυνση, τόσο στην άνω όσο και στην κάτω πλευρά. Για να εμφανιστεί η απεικόνιση των
αποτελεσμάτων σε κάθε διεύθυνση αρκεί να επιλεγεί η αντίστοιχη εντολή στην σχετική λίστα
που βρίσκεται στο πάνω αριστερό πεδίο της οθόνης. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται με την
μορφή ισοοπλιστικών καμπυλών:
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Κλικάροντας στην χρωματική παλέτα με το δεξί κλικ, μπορούν να τροποποιηθούν οι ιδιότητες
(όπως η κλικάκωση & οι τιμές κάθε κατηγορίας):

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού, η ισοοπλιστική επιφάνεια με τα χρώματα μπορεί να
εξαχθεί σε αρχείο μορφής dxf από το πεδίο Α ΡΧ ΕΙ Ο /Ε Ξ Α Γ ΩΓ Η (βλέπε Κ ΕΦ Α Λ Α Ι Ο 2.6).
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►Συνοπτική

παρουσίαση για την διαστασιολόγηση πλακών οπλισμένου σκυροδέματος

μπορείτε να παρακολουθήσετε από το επίσημο κανάλι της ERGOCAD στο youtube, εδώ.

9.5 Ε ΛΕΓΧΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
9.5.1 ΒΑΣΙΚΑ
Όλες οι εντολές που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα περιλαμβάνονται στο πεδίο Ε Λ ΕΓ Χ ΟΙ
Λ ΕΙ Τ Ο ΥΡΓ Ι Κ ΟΤ Η Τ Α Σ . Κλικάροντας στο μπλε εικονίδιο εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο
διαλόγου. Οι προηγούμενοι έλεγχοι λειτουργικότητας που καθορίστηκαν νωρίτερα μπορούν
να εμφανιστούν, να ανοίξουν ή να διαγραφούν αντίστοιχα.

Για τη δημιουργία ενός νέου ελέγχου λειτουργικότητας κλικάρετε στην εντολή Ν Ε ΟΣ
ΕΛ ΕΓ Χ ΟΣ . Οι ακόλουθοι έλεγχοι μπορούν να εκτελεστούν:
Έλεγχος καθολικών οριζόντιων μετακινήσεων
Έλεγχος καθολικών κατακόρυφων μετακινήσεων
Έλεγχος τοπικών παραμορφώσεων κατά μέλη
Έλεγχος σχετικής μετακίνησης για δύο σημεία
Έλεγχος σχετικής μετακίνησης ορόφων λόγω σεισμού
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9.5.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Ο έλεγχος καθολικών οριζόντιων μετακινήσεων
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελεγχθεί η μέγιστη
οριζόντια παραμόρφωση στο μοντέλο ή σε
ομάδα/τμήμα του μοντέλου.
Όπως και για τους συνδυασμούς φορτίων
λειτουργικότητας μπορείτε να επιλέξετε την
ανάλυση πρώτης ή δευτέρας τάξης οι οποίοι
χρειάζεται να ληφθούν υπόψη στους υπολογισμούς.
Το ύψος αναφοράς μπορεί να πληκτρολογηθεί ή να
επιλεγούν δύο σημεία και το πρόγραμμα να
υπολογίσει το ύψος αναφοράς μεταξύ αυτών. Ο
έλεγχος γίνεται αν κλικάρετε στη συνέχεια το
εικονίδιο Ε Π Ι Λ ΥΣ Η . Το κρίσιμο μέλος επιλέγεται
αυτόματα στο μοντέλο ώστε να γίνει πιο εύκολα ο
έλεγχος.

9.5.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Ο έλεγχος καθολικών κατακόρυφων μετακινήσεων
λειτουργεί όπως και ο έλεγχος καθολικών οριζόντιων
μετακινήσεων. Οι διαφορές τους είναι ελάχιστες
καθώς το μόνο που χρειάζεται να καθορίσετε είναι
το μήκος αναφοράς αντί για το ύψος αναφοράς.
Αυτό μπορεί να καθοριστεί χειροκίνητα ή
κλικάροντας δύο σημεία στο μοντέλο.
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9.5.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΝΑ
ΜΕΛΟΣ

Ο έλεγχος των τοπικών παραμορφώσεων ανά μέλος
εκτελείται για όλες τις δοκούς του μοντέλου, όπου
ελέγχονται οι τοπικές παραμορφώσεις και κατόπιν
επιλέγεται η μέγιστη. Αυτός ο έλεγχος είναι
κατάλληλος για οριζόντιες δοκούς όπως για
παράδειγμα τα μέλη στο επίπεδο XY.
Ο έλεγχος τοπικών παραμορφώσεων ανά μέλος δεν
είναι επαρκής για δοκούς προβόλους αλλά μόνο για
δοκούς οι οποίοι στηρίζονται από δύο άλλες δοκούς ή
στηρίζονται και στα δύο τους άκρα.

9.5.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ
ΣΗΜΕΙΑ

Ο έλεγχος της σχετικής μετακίνησης για δύο σημεία
μπορεί να εκτελεστεί αν κλικάρετε σε δύο σημεία. Με
τον τρόπο αυτό μπορούν να εκτελεστούν οι έλεγχοι
οριζόντιας ή κατακόρυφης σχετικής μετακίνησης.
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10 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΟΜΗ
10.1 Β ΑΣΙΚΑ
Η ευρεία λειτουργικότητα του Consteel σχετικά με τις διατομές παρέχει μία
διακριτή/ξεχωριστή εφαρμογή για αυτές: Εφαρμογή Διατομή (C S S EC T I O N ). Αυτή η
εφαρμογή συλλέγει όλα τα εργαλεία που σχετίζονται με τη δημιουργία, την καταλληλότητα
των υπολογισμών, την ανάλυση τάσεων, και το βασικό σχεδιασμό μιας διατομής. Υπάρχουν
δύο παράλληλες βασικές μέθοδοι μοντελοποίησης:
-η Γενική Στερεά Διατομή (GSS) είναι ένα ακριβές πεπερασμένο στοιχείο βασισμένο σε
επιφανειακό μοντέλο για κάθε είδος διατομής
-το Ελαστικό τμήμα πλάκας (EPS) είναι ένα λεπτότοιχο μοντέλο ειδικό για προφίλ χάλυβα. Οι
κανόνες σχεδιασμού χάλυβα πραγματοποιούνται εύκολα στο μοντέλο EPS,
συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού της πραγματικής ενεργής διατομής κατηγορίας 4
βασισμένο στις δυνάμεις που σύμφωνα με την ανάλυση ασκούνται επί της διατομής.
Η διαχείριση διατομών και η εφαρμογή «Διατομή» μπορούν να εκτελεστούν αν
κλικάρετε τα παραπάνω εικονίδια. Αυτά τα εικονίδια περιλαμβάνονται στο πεδίο Μ ΕΛ Η .

10.2 Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
Για να χρησιμοποιηθεί μία διατομή πρέπει πρώτα να φορτωθεί στη τοπική βάση δεδομένων
(βιβλιοθήκη) του μοντέλου. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από το παράθυρο διαλόγου της
διαχείρισης διατομών. Σε αυτή τη βάση δεδομένων (τοπική βιβλιοθήκη) θα υπάρχουν όλες
οι διατομές που έχουν φορτωθεί ήδη ενώ μπορούν επίσης να φορτωθούν νέες διατομές ή να
δημιουργηθούν νέες αν κλικάρετε στα κατάλληλα κουμπιά στα δεξιά.
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Διατομές μπορούν να φορτωθούν στο μοντέλο από τη κύρια βιβλιοθήκη του προγράμματος.
Σε αυτή τη βιβλιοθήκη διατομών περιλαμβάνονται σε μορφή δεντροειδούς λίστας (tree) όλες
οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ευρωπαϊκές διατομές. Επιλέγοντας μία διατομή
εμφανίζονται στα δεξιά όλες οι ιδιότητες της. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα C T R L ή S H I FT
των windows μπορεί να γίνει πολλαπλή επιλογή διατομών.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι χρειάζεται να επιλεγεί και η ποιότητα του υλικού ενός
μέλους όταν φορτώνεται μια διατομή στη τοπική βιβλιοθήκη (βάση δεδομένων διατομών).
Με τον τρόπο αυτό μπορούν να δημιουργηθούν διάφορες διατομές στο ConSteel. Οι
παρακάτω τύποι συνολικά μπορούν να δημιουργηθούν:
Χάλυβας
 Συγκολλητές από ελάσματα
 Ψυχρής ή θερμής έλασης
 Σύνθετες
Οπλισμένο σκυρόδεμα
Σύμμικτες
Στοιχεία αντίστασης λυγισμού
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10.3 Μ ΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΗ Σ
10.3.1 TO ΜΟΝΤΕΛΟ EPS

Tο μοντέλο (EPS) - Ελαστικό τμήμα πλάκας – είναι ένα απλοποιητικό μοντέλο λεπτότοιχων
στοιχείων χάλυβα τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται σε μεταλλικά συγκολλητά προφιλ,
θερμής έλασης ή ψυχρής έλασης. Το μοντέλο αυτό είναι πολύ εύκολο και γρήγορο να
υπολογιστεί και παράγει πιο ακριβή αποτελέσματα για λεπτότοιχες διατομές συγκρινόμενο
με το μοντέλο GSS το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ίδια διατομή σε κάθε μία
πλευρά. Το μοντέλο αποδίδει τις ίδιες γενικές, στρεπτικές και διατμητικές ιδιότητες και
τάσεις και επιπλέον υπολογίζει τις στατικές ροπές και τις κατηγορίες διατομής σύμφωνα με
τον ευρωκώδικα. Το EPS μοντέλο είναι επίσης κατάλληλο για τον έλεγχο όλων των πρότυπων
τύπων σχεδιασμού μέσα από ένα εξελιγμένο τρόπο. Στην περίπτωση διατομής κατηγορίας 4,
η ενεργή διατομή αναπαράγεται αυτόματα με βάση τις κατάλληλες δυνάμεις στη διατομή
ενώ παράλληλα εκτελείται ο έλεγχος μέσω της πρότυπης διαδικασίας σε αυτήν την ενεργή
διατομή.
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10.3.2 TΟ ΜΟΝΤΕΛΟ GSS

Tο μοντέλο (GSS) - Γενικής Στερεάς Διατομής – αναπτύχθηκε με σκοπό να μπορεί να γίνει
όσο το δυνατό πιο ακριβής μοντελοποίηση σε οποιοδήποτε είδος διατομής. Το μοντέλο
αποσυνθέτει τη διατομή από τυχαία σχήματα σε τριγωνικά στοιχεία, και υπολογίζει τις
ιδιότητες της διατομής με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Η διατομή μπορεί να
συναρμολογηθεί με διάφορα υλικά και η αυτόματη γεννήτρια πλέγματος πεπερασμένων
υπολογίζει ξεχωριστά τρίγωνα για τα συγκεκριμένα υλικά ελέγχοντας το μέγεθος του
πλέγματος σύμφωνα με τις ελαστικές ιδιότητες του υλικού. Πέρα από τις συνήθεις ιδιότητες
(εμβαδό διατομής, ροπή αδράνειας δεύτερης τάξης κλπ) το μοντέλο GSS υπολογίζει ακριβώς
τις στρεπτικές και τις διατμητικές ιδιότητες όπως είναι η St. Venant και η στρεπτική ροπή
αδράνειας, η επιφάνεια διάτμησης, οι διάφοροι συντελεστές κλπ, τις οποίες ιδιότητες
χρησιμοποιεί για την καθολική ανάλυση. Οι ελαστικές ορθές, στρεπτικές και διατμητικές
τάσεις μπορούν επίσης να υπολογιστούν στο μοντέλο και να εμφανιστούν με χρωματική
απεικόνιση σε μία όψη/τομή της διατομής.
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10.4 Ε ΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
10.4.1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Υπάρχουν τρία συστήματα συντεταγμένων στην εφαρμογή της διατομής: το κύριο σύστημα
αξόνων (y,z), το σύστημα επεξεργασίας της διατομής (v,w) και το σύστημα επεξεργασίας της
διατομής μετατοπισμένο στο κέντρο (C) της διατομής (Y,Z). Το σημείο D είναι το κέντρο της
περιστροφής.
Οι ιδιότητες της διατομής μπορούν να εμφανιστούν σύμφωνα με ένα από αυτά τα
συστήματα συντεταγμένων.

10.4.2 ΦΟΡΤΙΑ
Στην περίπτωση που ανοίγετε την εφαρμογή της διατομής από το μοντέλο, τότε όλοι οι
συνδυασμοί φορτίων από το μοντέλο εισάγονται αυτόματα στο παράθυρο της εφαρμογής
της διατομής. Αρχικά είναι επιλεγμένοι μόνο οι σχετικοί συνδυασμοί αλλά μπορείτε να
επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο και να εκτελέσετε τους ελέγχους. Είναι επίσης πιθανό να
προσθέσετε συνδυασμούς φορτίων χειροκίνητα κλικάροντας στο εικονίδιο Ν Ε ΟΣ
Σ ΥΝ Δ ΥΑ Σ Μ ΟΣ Φ ΟΡΤ Ι Σ Ε ΩΝ

.

Για να ανοίξει η εφαρμογή C S S EC T I O N , είναι απαραίτητο να έχει πρώτα εκτελεστεί η
ανάλυση πρώτης ή δευτέρας τάξης ή η διαστασιολόγηση/σχεδιασμός στο μοντέλο. Για να
ανοίξει αυτή η εφαρμογή αρκεί να είναι ενεργό το πεδίο της Α ΝΑ Λ Υ Σ Η Σ ή των Κ Α Θ ΟΛ Ι Κ ΩΝ
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ΕΛ ΕΓ Χ Ω Ν

και στη συνέχεια να επιλέξετε μία διατομή του μοντέλου με δεξί κλικ επάνω της
ώστε να εμφανιστεί η εντολή Ε Π Ι Λ ΥΣ Η ΔΙ Α Τ ΟΜ Η Σ .

Εναλλακτικά μπορείτε να πατήσετε δεξί κλικ πάνω από το κελί του πίνακα αποτελεσμάτων
το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης και στη συνέχεια να επιλέξετε Ε Π Ι Λ ΥΣ Η
ΔΙ Α Τ ΟΜ Η Σ .

10.4.3 ΤΑΣΕΙΣ
Οι τάσεις μπορούν να ελεγχθούν αν πρώτα επιλέξετε το πεδίο Ι ΔΙ ΟΤ Η Τ Ε Σ και στη συνέχεια
κλικάρετε στο εικονίδιο Τ Α Σ ΕΙ Σ
. Οι τάσεις μπορούν να υπολογιστούν και να
παραχθούν στην οθόνη και από τα δύο μοντέλα EPS και GSS.
Από το πεδίο C S S EC T I O N υπολογίζονται οι εξής τάσεις:
Σύμβολο τάσεων
σN

Όνομα τάσων
Ορθή τάση λόγω αξονική δύναμης
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σMy

Ορθή τάση λόγω κάμψης περί τον ισχυρό άξονα

σMz

Ορθή τάση λόγω κάμψης περί τον ασθενή άξονα

σB

Ορθή τάση λόγω διρροπής

Σσ

Συνισταμένη ορθή τάση

τVy

Διατμητική τάση λόγω τέμνουσας στον ισχυρό άξονα

τVz

Διατμητική τάση λόγω τέμνουσας στον ασθενή άξονα

ΣτV

Συνισταμένη διατμητική τάση λόγω των τεμνουσών δυνάμεων

τTsv.y

Διατμητική τάση λόγω στρέψης St. Venant στον ισχυρό άξονα

τTsv.z

Διατμητική τάση λόγω στρέψης St. Venant στον ασθενή άξονα

Σ τTsv

Συνισταμένη διατμητική τάση λόγω στρέψης St. Venant

τTω.y

Διατμητική τάση λόγω στρέψης με στρέβλωση στον ισχυρό άξονα

τTω.z

Διατμητική τάση λόγω στρέψης με στρέβλωση στον ασθενή άξονα

Σ τTω

Συνισταμένη διατμητική τάση λόγω στρέψης με στρέβλωση

Σ τT

Συνισταμένη διατμητική τάση λόγω στρέψης

Σ τy

Συνισταμένη διατμητική τάση στον ισχυρό άξονα

Σ τz

Συνισταμένη διατμητική τάση στον ασθενή άξονα

10.4.4 ΕΝΕΡΓΗ ΔΙΑΤΟΜΗ
Αν το πρώτο εικονίδιο είναι κλικαρισμένο
και το EPS μοντέλο είναι επιλεγμένο τότε
λαμβάνεται υπόψη η ενεργή διατομή στους
υπολογισμούς.
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10.4.5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ)

Για την δεδομένη φόρτιση η εφαρμογή προσδιορίζει τους απαραίτητους και τους πιθανούς
ελέγχους, εκτελεί τους βασικούς υπολογισμούς και ελέγχει την κρίσιμη περίπτωση.

10.4.5.1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ
Η βασική διαδικασία σχεδιασμού που εκτελείται στο μοντέλο EPS καλύπτει τα κυριότερα
τμήματα των μεθόδων σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευών που εφαρμόζονται στους
ευρωκώδικες
(ολόκληρο το τμήμα EN 1993-1-1 και τμήματα του EN 1993-1-5)
συμπεριλαμβάνοντας τους υπολογισμούς της γενικής ελαστικής αντίστασης, του ελέγχου
των καθαρών περιπτώσεων/αντοχών, της πλαστικής και συντηρητικής αλληλεπίδρασης των
αντιστάσεων των ορισμένων τύπων διατομών και της ανάλυσης λυγισμού του κορμού.
Οι παρακάτω έλεγχοι σχεδιασμού εκτελούνται μέσα από την εφαρμογή C S S EC T I O N :
Κατηγορία
διατομής

Τύπος ελέγχου

Τύπος σχήματος

1

2

3

4

I

U

O





Άλλα

6.2.3

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

6.2.4

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

6.2.5

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

6.2.6(2-3)

•

•

•

•

•

•

•

•

Καθαρές αντοχές
(δυνάμεις)

6.2.6(4-5)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

6.2.7

•

•

•

•

•

•

EN 1993-1-5

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Αλληλεπιδράσεις Πλαστική
V+T
6.2.7(6.26)

•
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6.2.7(6.27)

•

•

6.2.7(6.28)

•

•

•

•

6.2.9(6.32)

•

•

6.2.9(6.33 - 6.34, 6.36)

•

•

6.2.9(6.39)

•

•

ENV 1993-1-1:1995 (E)
5.4.8.1(5.34)

•

•

6.2.9(6.32)

•

•

6.2.9(6.35, 6.37 - 6.38)

•

•

6.2.9(6.40)

•

•

ENV 1993-1-1:1995 (E)
5.4.8.1(5.34)

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

M + V (+ T)
6.2.8

•

•

•

•

My + N (+ V + T)
•
•
•
•

Mz + N (+ V + T)
•
•
•
•

My + Mz + N (+ V + T)
6.2.9(6.41)

•

•

•

Αλληλεπίδραση –
Γενικά
My + Mz + N (+ V + T)
6.2.1 (6.2)

•

6.2.9.3(6.44)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Έλεγχος με βάση τις
ελαστικές τάσεις
My + Mz + N (+ V + T)
6.2.1 (6.1)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Πλευρικός και
στρεπτοκαμπτικός
λυγισμός
6.3.4
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10.4.5.2 ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Στην περίπτωση διατομών οπλισμένου σκυροδέματος, η εφαρμογή C S S EC T I O N μπορεί να
υπολογίσει την επιφάνεια αντίστασης της διατομής ενώ παράλληλα εμφανίζεται και η
γραμμή αντίστασης κατά μήκος τριών διαφορετικών αξόνων και της αυθαίρετης διατομής.

Για τις σύμμικτες διατομές υπολογίζεται η επιφάνεια αντίστασης και εφαρμόζεται το
αντίστοιχο τμήμα του ευρωκώδικα 4.
Οι παρακάτω έλεγχοι σχεδιασμού υπολογίζονται από την εφαρμογή C S S EC T I O N για τις
σύμμικτες διατομές:
Τύπος ελέγχου

Τύπος σχήματος

Καθαρές αντοχές (δυνάμεις)
6.7

•

•

•

•

•

6.7.3.2 (6.30)

•

•

•

•

•

6.7.3.2 (εικόνα 6.19), 6.7.3.4

•

•

•

•

•

•

•

•

•

6.7.1 (9), πίνακας 6.3
Αλληλεπιδράσεις

•

•

•

•

•

6.7.3.6 (6.45)

•

•

•

•

•

6.7.3.7 (6.46-6.47)

•

•

•

•

•
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10.4.5.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Για τους υπολογισμούς υπάρχει μία σύντομη περίληψη στα δεξιά της οθόνης (αποτελέσματα)
όπου μπορείτε να δείτε μεταξύ άλλων το όνομα της κρίσιμης περίπτωσης/ελέγχου, τον τύπο
και τον συνδυασμό φόρτισης.

10.5 Υ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ
Για κάθε διατομή η οποία έχει αναλυθεί μπορεί να παραχθεί το τεύχος αποτελεσμάτων
ξεχωριστά. Σε αυτό το τεύχος συμπεριλαμβάνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των ελέγχων
σχεδιασμού όπως οι παράμετροι του σχήματος, η γεωμετρία, τα μηχανικά αποτελέσματα, τα
αποτελέσματα διαστασιολόγησης, ενώ το παραγόμενο αυτό τεύχος μπορεί να
συμπεριληφθεί στο κύριο τεύχος υπολογισμών ολόκληρης της κατασκευής.
Κλικάροντας στην επιλογή Τεύχος στη βασική μπάρα (μενού εντολών), ακολουθείτε την ίδια
πορεία όπως για την παραγωγή τεύχους όπως ακριβώς και στην κύρια εφαρμογή του
ConSteel (βλέπε κεφάλαιο 13 για αναλυτικές οδηγίες).

296
www.ergocad.eu

12.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

297
www.ergocad.eu

12.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

11 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Η διαδικασία του σχεδιασμού μεταλλικών μελών έναντι πυρκαγιάς αποτελεί ένα
ολοκληρωμένο τμήμα της διαδικασίας αυτόματου και ταχύτατου ελέγχου μελών που
περιλαμβάνεται στο ConSteel. Στην περίπτωση του σχεδιασμού ένατι πυρκαγιάς το ConSteel
υπολογίζει και εφαρμόζει αυτόματα τους κατάλληλους τύπους και διατάξεις των
ευρωκωδίκων για μεταλλικά στοιχεία. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις
δύνατότητες σχεδιασμού, περιλαμβάνονται στο Κ ΕΦ Α Λ Α Ι Ο 9.
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει το διάγραμμα ροής για τον σχεδιασμό έναντι πυρκαγιάς του
ConSteel, επισημαίνοντας τις διαφορές σε σύγκριση με τους γενικούς κανόνες.
Οι απαιτούμενοι κανονιστικοί έλεγχοι των διαφόρων τύπων μεταλλικών στοιχείων διατομές, μέλη – μπορούν εύκολα να πραγματοποιηθούν με βάση το παρακάτω πρότυπο:
EN 1993-1-2: Γενικοί κανόνες. Σχεδιασμός κατασκευών έναντι πυρκαγιάς

11.1 Φ ΟΡΤΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Για την περίπτωση σχεδιασμού έναντι πυρκαγιάς, υπάρχει μία ειδικά αφιερωμένη ομάδα
φορτίων μέσω της οποίας γίνεται ο χειρισμός των ειδικών επιδράσεων της πυρκαγιάς σε μία
κατασκευή.

Η ομάδα φορτίου πυρκαγιάς έχει δύο πεδία:
Λαμβάνονται οι έμμεσες δράσεις που προκαλούνται από την θερμική έκθεση:
Το ConSteel, προκαθορισμένα, αγνοεί την επίδραση από την θερμική έκθεση κατά τη
διάρκεια της ανάλυσης, αλλά κλικάροντας το σχετικό πεδίο δίνεται η δυνατότητα
στον χρήστη να την λάβει υπόψη
Τιμή του συντελεστή για τα κύρια μεταβλητά φορτία:
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Το ConSteel εφαρμόζει προκαθορισμένα το Ψ2,1 αλλά ο χρήστης μπορεί να επιλέξει
το Ψ1,1 για την παραγωγή των συνδυασμών φορτίων

Χρειάζεται να προστεθεί τουλάχιστον μία φόρτιση στην ομάδα φορτίων πυρκαγιάς για να
εισαχθεί στο μοντέλο μία δύναμη από πυρκαγιά.

11.2 Ε ΠΙΔΡΑΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑ Ι ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η επίδραση (δύναμη) της πυρκαγιάς και η προστασία μπορεί να οριστεί αν γίνει κλικ στο
εικονίδιο Ο Ρ Ι Σ Μ ΟΣ
Φ Ο ΡΤ Ι Α .

Π Υ ΡΚ Α Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Π ΥΡ ΟΠ Ρ ΟΣ Τ Α Σ Ι Α Σ

(

) που βρίσκεται στο πεδίο

299
www.ergocad.eu

12.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Η πρώτη επιλογή είναι να καθοριστεί η ονομαστική καμπύλη πυρκαγιάς. Περιλαμβάνονται
τρεις καμπύλες πυρκαγιάς στους Ευρωκώδικες οι οποίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για τον υπολογισμό της επίδρασης της πυρκαγιάς: Πρότυπη, Εξωτερική και Υδρογονάνθρακα.
Η δεύτερη γίνεται μέσω του καθορισμού της χρονικής περιόδου αντίστασης η οποία μπορεί
να διαφέρει μεταξύ 15-200min.

Κλικάροντας στο πεδίο με τις τρεις τελείες που βρίσκεται δίπλα από την ένδειξη Δεδομένα
πυροπροστασίας μπορούν να δημιουργηθούν διαφορετικά υλικά πυροπροστασίας. Στο
πεδίο της προστασίας έναντι πυρκαγιάς μπορεί να καθοριστεί κάποιο υλικό προστασίας ή να
καθοριστεί ότι δεν θα υπάρχει προστασία. Αν επιλεγεί ότι κάποιο στοιχείο θα είναι
προστατευμένο τότε πρέπει να καθοριστεί το υλικό μόνωσης και το πάχος αντίστοιχα ενώ
από την σχετική λίστα θα πρέπει επίσης να καθοριστεί και η ποιότητα του υλικού για τον
υπολογισμό της επίδρασης της πυρκαγιάς με βάση το πρότυπο EN 1993-1-2-4.5.
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Κλικάροντας στο εικονίδιο της ΕΦ Α ΡΜ ΟΓ Η Σ , καταχωρείται η προστασία για την πυρκαγιά.
Με το εικονίδιο Ν Ε Ο , μπορούν να δημιουργηθούν διάφορα υλικά πυροπροστασίας. Με το
εικονίδιο Δ Ι Α Γ ΡΑ Φ Η , το δημιουργημένο – επιλεγμένο υλικό μπορεί να διαγραφεί.
Η επίδραση της πυρκαγιάς μπορεί να καθοριστεί με διαφορετική ένταση στο κάτω και στο
άνω μέρος ενός μέλους τροποποιώντας τους πολλαπλασιαστικούς συντελεστές Ψ1 και Ψ2.
Στην περίπτωση διαφορετικής έντασης οι παράμετροι σχεδιασμού μπορούν να καθοριστούν
σύμφωνα με το πρότυπο EN 1993-1-2 4.2.3.3 (7)-(8).
H επίδραση/φορτίο/δύναμη της πυρκαγιάς που δημιουργεί ο χρήστης μπορεί να
τοποθετηθεί πάνω σε ένα μέλος με ένα απλό κλικ στο μοντέλο ενώ είναι δυνατή η πολλαπλή
τοποθέτση σε περισσότερα μέλη την ίδια στιγμή. Για την πολλαπλή τοποθέτηση θα πρέπει
να έχουν πρώτα επιλεγεί τα μέλη αυτά και μετά να γίνει κλικ στο εικονίδιο της πυρκαγιάς και
η τοποθέτηση του φορτίου (πυρκαγιάς).

11.3 Α ΝΑΛΥΣΗ
Κατά τη διάρκεια δημιουργίας των πεπερασμένων στοιχείων το ConSteel υπολογίζει τη
θερμοκρασία του χάλυβα και το μειωμένο μέτρο ελαστικότητας. Αυτές οι τιμές εμφανίζονται
και στο πεδίο Π ΕΠ ΕΡΑ Σ Μ Ε Ν Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α επιλέγοντας την κατάλληλη φόρτιση.

Η ανάλυση για τους τυχηματικούς συνδυασμούς φορτίων πυρκαγιάς εκτελούνται στο
καθολικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό οι υπολογιζόμενες παραμορφώσεις και οι εσωτερικές
δυνάμεις περιλαμβάνουν την επίδραση της διαστολής καθώς και το μειωμένο μέτρο
ελαστικότητας αυτών των μελών τα οποία υποβάλλονται σε φορτία πυρκαγιάς.
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11.4 Σ ΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Το ConSteel εκτελεί τους ελέγχους αντίστασης των διατομών για όλα τα μέλη τα οποία
υποβάλλονται σε φορτία πυρκαγιάς χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους τύπους του
προτύπου του ευρωκώδικα 3.
Κατηγοριοποίηση της διατομής (EN 1993-1-2 4.2.2)
Οι διατομές κατηγοριοποιούνται όπως στην κανονική θερμοκρασία (EN 1993-1-1) αλλά
χρησιμοποιείται η μειωμένη τιμή για το ε.
235

0,5

𝜀 = 0,85 ∙ [ 𝑓 ]
𝑦

Εφελκυσμός (EN 1993-1-2 4.2.3.1)
Ομοιόμορφη θερμοκρασία ((1))
N t , fi , ,Rd  k y , 

 M ,0
N
 M , fi pl .Rd

(κατηγορία 1-4)

όπου

k y ,

τιμή βασισμένη στη λειτουργία του πίνακα 3.1

N pl ,Rd

βασισμένη στην κανονική περίπτωση

Ανομοιόμορφη θερμοκρασία ((2))
f
N t , fi ,t ,Rd  Anon ,t  y
(κατηγορία 1-4)

 M , fi

Θλίψη (Κατηγορία 1-3: EN 1993-1-2 4.2.3.2, Κατηγορία 4: + Παράρτημα E.2)
Ομοιόμορφη θερμοκρασία ((1))
k y ,  f y
N c , ft ,t , Rd  A 

(κατηγορία 1-3)

N c , fi ,t ,Rd

(κατηγορία 4)

 M , fi
k
f
 Aeff  p0.2 , y
 M , fi

όπου

k p0.2 ,

τιμή βασισμένη στη λειτουργία του πίνακα 3.1

Ανομοιόμορφη θερμοκρασία ((6))
Στον συντηρητικό τρόπο, περίπτωση (1) όπου

a  a ,max
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Κάμψη (EN 1993-1-2 κατηγ. 1-2: 4.2.3.3; κατηγ .3: 4.2.3.4; κατηγ. 4: + Παράρτημα E.2)
Ομοιόμορφη θερμοκρασία ((1))

M fi , ,Rd  k y , 

 M ,0
 M Rd
 M , fi

όπου M Rd  M pl .Rd ή στην περίπτωση της διάτμησης M Rd  MV .Rd

M Rd  M el.Rd ή στην περίπτωση της διάτμησης M Rd  MV .Rd
M Rd  M eff .Rd

k y ,

(Κατηγ. 3)

(κατηγ. 4)
τιμή βασισμένη στη λειτουργία του πίνακα 3.1

Ανομοιόμορφη θερμοκρασία ((2))
f
M fi ,t ,Rd  W pl ,non ,t  y

(Κατηγ. 1-2)

M fi ,t ,Rd

(Κατηγ. 3)

όπου

(Κατηγ.1-2)

 M , fi

1
M
 k y , ,max  M ,0 
 M , fi  1   2 el ,Rd

 1  0 ,7
1  0 ,85
 1  1,0
 2  1,0

αν υπάρχει προστασία=1 και m_συντελ_διατομής=2,3 ή 10
αν υπάρχει προστασία=2 και m_συντελ_διατομής=3 ή 4
σε άλλες περιπτώσεις
συντηρητική τιμή

M fi ,t ,Rd  k p0.2 , ,max 

 M ,0
1
M

 M , fi  1   2 eff ,Rd

(Κατηγ. 4)

Διάτμηση (EN 1993-1-2 κατηγ. 1-2: 4.2.3.3(6); κατηγ. 3: 4.2.3.4(4); κατηγ. 4: + Παραρτ. E.2)
Ομοιόμορφη θερμοκρασία

V fi ,t ,Rd  k y , .web 

 M ,0
V
 M , fi Rd

(Class 1-4)

Ανομοιόμορφη θερμοκρασία
k y , ,web
το σημείο με την υψηλότερη θερμοκρασία στο κορμό
Στην περίπτωση σύνθετης εσωτερικής δύναμης το ConSteel χρησιμοποιεί τον τύπο της
συντηρητικής αλληλεπίδρασης όπου αμελείται η επίδραση της διάτμησης:

N fi ,Ed
N fi , ,Rd



M y , fi ,Ed
M y , fi , ,Rd



M z , fi ,Ed
M z , fi , ,Rd

1
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Αντίσταση καθολικής ευστάθειας
Για να υπολογιστεί η αντίσταση καθολικής ευστάθειας στην περίπτωση σχεδιασμού έναντι
πυρκαγιάς, το ConSteel χρησιμοποιεί την Γενική μέθοδο που υπάρχει στους Ευρωκώδικες (EN
1993-1-1 6.3.4) όπως και στην κανονική θερμοκρασία αλλά με την χρήση των κατάλληλων
καμπυλών λυγισμού:
Για θλίψη:
1

𝜒𝑓𝑖 =

2
𝜑𝜃 + √𝜑𝜃 2 − 𝜆̅𝜃

Για κάμψη:
𝜒𝐿𝑇,𝑓𝑖 =

1
2
𝜙𝐿𝑇,𝜃,𝑐𝑜𝑚 + √𝜙𝐿𝑇,𝜃,𝑐𝑜𝑚 2 − 𝜆̅𝐿𝑇,𝜃,𝑐𝑜𝑚
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12 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
12.1 B ΑΣΙΚΑ
To ConSteel μπορεί να εκτελέσει σεισμική ανάλυση με βάση την ιδιομορφική ανάλυση
φάσματος απόκρισης (MRSA), η οποία υποστηρίζει τρεις διαφορετικούς τύπους ανάλυσης:


Λαμβάνονται υπόψη όλες οι ιδιομορφές, με άθροισμα CQC:
Το ConSteel υπολογίζει τα φορτία ιδιομορφών για κάθε δυναμικό σχήμα, για όλες τις
διευθύνσεις και υπολογίζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης (μετατοπίσεις,
εσωτερικές δυνάμεις) για κάθε δυναμικό σχήμα χρησιμοποιώντας ανάλυση πρώτης
τάξης. Μετά από αυτό, το πρόγραμμα αθροίζει τα αποτελέσματα μέσω της μεθόδου
CQC του Ευρωκώδικα. Η μέθοδος αθροίσματος CQC μπορεί να δώσει - στατιστικά τις υψηλότερες αναμενόμενες τιμές παραμορφώσεων και εσωτερικών δυνάμεων. Τα
διαγράμματα περιβάλλουσας παραμορφώσεων και εσωτερικών δυνάμεων χωρίς
όμως πρόσημα είναι τα αποτελέσματα του αθροίσματος CQC



Λαμβάνεται υπόψη μία μεμονωμένη κυρίαρχη ιδιομορφή:
Από τις υπολογιζόμενες ιδιομορφές, το ConSteel επιλέγει για κάθε διεύθυνση την
κυρίαρχη (μία) ιδιομορφή και εκτελεί τον υπολογισμό αντίστοιχα για αυτήν την
κυρίαρχη ιδιομορφή για κάθε διεύθυνση. Τα ιδιομορφικά φορτία για κάθε διεύθυνση
είναι τα αποτελέσματα της μεθόδου.



Λαμβάνονται υπόψη οι επιλεγμένες μορφές, με γραμμική μέθοδο αθροίσματος:
Έχοντας τις επιλεγμένες από τον χρήστη ιδιομορφές, και με τους συντελεστές
συνδυασμών για κάθε σχήμα, το ConSteel δημιουργεί έναν γραμμικό συνδυασμό των
μορφών ταλάντωσης και δίνει τα αποτελέσματα για όλες τις διευθύνσεις
χρησιμοποιώντας τα συνδυασμένα σχήματα. Τα ιδιομορφικά φορτία για κάθε
διεύθυνση είναι τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου.
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Σύγκριση των τριών μεθόδων:
Όλες οι ιδιομορφές,
CQC άθροισμα

Μεμονωμένη
κυρίαρχη
ιδιομορφή

Επιλεγμένες
ιδιομορφές,
γραμμικό άθροισμα

Δυναμική ανάλυση

Απαιτείται

Απαιτείται

Απαιτείται

Ανάλυση δευτέρας
τάξης

Αδύνατο

Ναι

Ναι

Υπολογισμοί
ευστάθειας

Αδύνατο

Ναι

Ναι

Καθολικός έλεγχος –
έλεγχος διατομής

Ναι

Ναι

Ναι

Καθολικός έλεγχος –
έλεγχος ευστάθειας

Αδύνατο

Ναι

Ναι

Έλεγχος μέλους

Αδύνατο

Ναι

Ναι

Οι μάζες που
αντιστοιχούν σε
κάθε μορφή
ταλάντωσης για
όλες τις διευθύνσεις

Οι μάζες για τις
επιλεγμένες μορφές
ταλάντωσης, όπου
λαμβάνονται υπόψη
οι συντελεστές
συνδυασμού για
όλες τις διευθύνσεις

100% των μαζών σε
όλες τις διευθύνσεις

Αυτοματισμός

Ναι

Απαιτείται
χειροκίνητη
εισαγωγή

Ναι

Ευαισθησία Δευτέρας
τάξεως

Ναι

Ναι

Ναι

Μάζες που
λαμβάνονται στους
υπολογισμούς

Τα αποτελέσματα της δυναμικής ανάλυσης φάσματος απόκρισης με τον κανόνα του 100%
„+” 30% συνδυάζονται με τα αποτελέσματα από άλλες δράσεις στην σεισμική κατάσταση από
το ConSteel.
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12.2 B ΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Η σεισμική ανάλυση με βάση την δυναμική ανάλυση φάσματος απόκρισης μπορεί να
εκτελεστεί μέσα από τα παρακάτω βήματα στο ConSteel:
1. Καθορισμός των ιδιομορφικών φορτίων/πεδίο Μάζες
 Καθορισμός των περιπτώσεων μάζας και των ομάδων μάζας
 Χειροκίνητος καθορισμός μάζας στην κατασκευή, ή μέσω μετατροπής των
υφιστάμενων φορτίσεων (περιπτώσεων φορτίων)
 Καθορισμός των συνδυασμών μάζας
2. Καθορισμός σεισμικής δράσης/πεδίο Μάζες
 Καθορισμός του πρότυπου φάσματος απόκρισης ή του χρήστη
 Καθορισμός σεισμικής δράσης
 Ρυθμίσεις της μεθόδου ανάλυσης
3. Καθορισμός των ομάδων φορτίων και των συνδυασμών φορτίων/ Πεδίο φορτία
 Δημιουργία της ομάδας σεισμικών φορτίων και της σεισμικής φόρτισης
 Αντιστοίχιση της σεισμικής δράσης στην σεισμική φόρτιση
 Καθορισμός των θεωρούμενων μορφών για την ανάλυση – Μόνο για την
περίπτωση ανάλυσης των επιλεγμένων ιδιομορφών με γραμμικό άθροισμα!
4. Ανάλυση/ Πεδίο ανάλυσης
 Ρύθμιση των παραμέτρων στατικών υπολογισμών. Για την σύγκριση των
διαθέσιμων τύπων ανάλυσης, υπάρχει αναλυτική περιγραφή στο κεφάλαιο 13.1
 Ρύθμιση των παραμέτρων των δυναμικών υπολογισμών
5. Σχεδιασμός/ Πεδίο Καθολικών ελέγχων και ελέγχων μελών
 Για τους διαθέσιμους ελέγχους σχεδιασμού, υπάρχει αναλυτική περιγραφή των
διαφόρων τύπων ανάλυσης στο κεφάλαιο 13.1
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12.3 Σ ΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Οι σεισμικές δράσεις δημιουργούνται μέσω της εντολής Σ ΕΙ Σ Μ Ι Κ Η Δ ΡΑ Σ Η (
) η οποία
βρίσκεται στο πεδίο M Α Ζ Α . Στο πεδίο διαλόγου με τις ρυθμίσεις της σεισμικής δράσης,
μπορούν να καθοριστούν όλες οι παράμετροι οι οποίες απαιτούνται για την σεισμική
ανάλυση.
Για την δημιουργία της σεισμικής δράσης, απαιτείται να έχουν πρώτα καθοριστεί οι
συνδυασμοί μάζας και το φάσμα απόκρισης. Λεπτομέρειες για τον τρόπο καθορισμού τους
περιλαμβάνονται στο Κ ΕΦ Α Λ Α Ι Ο 7 Μ Α Ζ Ε Σ !
Μία σεισμική δράση μπορεί να δημιουργηθεί αρχικά με την επιλογή του εικονιδίου N Ε Ο , ενώ
μπορούν επίσης να δημιουργηθούν περισσότερες σεισμικές δράσεις και να καταχωρηθούν.
Η επιλογή της κατάλληλης κάθε φορά σεισμικής δράσης μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον
χρήστη από την σχετική λίστα με τα ονόματα αυτών.
Οι επιλογές στο πλαίσιο διαλόγου της Σ ΕΙ Σ Μ Ι Κ Η Σ



ΔΡΑ Σ Η Σ

διαχωρίζονται σε δύο πεδία:

Ρυθμίσεις σεισμού
Πρόσθετες δράσεις

12.3.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΙΣΜΟΥ
Στο πάνελ με τις ρυθμίσεις (#1), μπορούν να καθοριστούν οι κύριες παράμετροι της σεισμικής
ανάλυσης






Συνδυασμός μάζας: Χρειάζεται να επιλεγεί ο χρησιμοποιούμενος συνδυασμός μάζας
για τον υπολογισμό της ιδιομορφής κατά τη διάρκεια της δυναμικής ανάλυσης
φάσματος απόκρισης. Η σχετική λίστα συμπληρώνεται αυτόματα με τους
προκαθορισμένους συνδυασμούς μάζας. Η σεισμική ανάλυση θα εκτελεστεί μόνο για
τον συνδυασμό μάζας που είναι επιλεγμένος εδώ!
Μέθοδος υπολογισμού: Επιλέγεται η μέθοδος υπολογισμού η οποία θα
χρησιμοποιηθεί για την σεισμική ανάλυση. Οι διαφορές μεταξύ των μεθόδων
υπολογισμού περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 12.1
Κύρια διεύθυνση της κατασκευής κατά τον άξονα X: Η κύρια διεύθυνση της
κατασκευής μπορεί να καθοριστεί μέσω του αντίστοιχου εργαλείου με το μαύρο
βέλος ( ), αν κλικάρουμε το αρχικό και το τελικό σημείο ενός διανύσματος στην
περιοχή προσομοίωσης του μοντέλου. Η άλλη επιλογή είναι να καθορίσουμε την
γωνία μεταξύ της κύριας διεύθυνσης και του άξονα Χ χειροκίνητα, μέσα από πεδίο
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επεξεργασίας με απευθείας πληκτρολόγηση. Η διεύθυνση που δίνεται εκεί είναι
διεύθυνση «1» ενώ η κάθετη σε αυτήν είναι η διεύθυνση «2» της σεισμικής δράσης.
Οι συντελεστές q1 και q2 αντιστοιχούν στις δευθύνσεις αυτές επίσης.

1

2

3

4

Στο πάνελ των φασμάτων απόκρισης (#2), μπορεί να επιλεγεί το φάσμα απόκρισης το οποίο
θα χρησιμοποιηθεί στην σεισμική ανάλυση.

Ο χειρισμός των φασμάτων απόκρισης για την οριακή κατάσταση αστοχίας και
λειτουργικότητας μπορεί να γίνει ως εξής:


ULS φάσμα απόκρισης, και χρήση των συντελεστών qd
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Στην περίπτωση αυτή η επιλογή φάσματος απόκρισης (πρότυπο ή φάσμα απόκρισης
χρήστη) μπορεί να γίνει μόνο για τους ελέγχους ULS. Οι παραμορφώσεις που είναι
απαραίτητες για τους ελέγχους SLS αξιολογούνται από τα αποτελέσματα, με τη χρήση
των μετακινήσεων συντελεστών συμπεριφοράς qd
Φάσμα απόκρισης για την κατάσταση σχεδιασμού ULS και SLS
Επιλέγοντας το ελαστικό φάσμα απόκρισης ως επιλογή για την κατάσταση SLS, μπορεί
να καθοριστεί διαφορετικό φάσμα απόκρισης για την κατάσταση σχεδιασμού ULS
SLS. Για την ULS, μπορεί να επιλεγεί μόνο ένα πρότυπο ή καθορισμένο από το χρήστη
φάσμα, ενώ για το SLS μπορεί να επιλεγεί αντίστοιχα μόνο πρότυπο ή καθορισμένο
από το χρήστη «ελαστικό» φάσμα από την σχετική λίστα

Κλικάροντας στο εικονίδιο ( ) ανοίγει το παράθυρο διαλόγου του καθορισμού του
φάσματος, μπορούν να επιλεγούν οι παράμετροι του φάσματος, ή ακόμα και να
δημιουργηθεί νέο φάσμα (βλέπε Κ ΕΦ Α Λ Α Ι Ο 7.6 ΔΗ Μ Ι Ο Υ ΡΓ Ι Α Φ Α Σ Μ Α Τ ΩΝ Α Π ΟΚ ΡΙ Σ Η Σ )
Στο πεδίο των συντελεστών συμπεριφοράς (#3), μπορούν να καθοριστούν οι συντελεστές
συμπεριφοράς και μετακίνησης για τις κύριες διευθύνσεις (1,2,z).
Ο αριθμός των ρυθμιζόμενων συντελεστών συμπεριφοράς εξαρτώνται από τον τύπο του
εφαρμοζόμενου φάσματος/φασμάτων απόκρισης:

Συντελεστής συμπεριφοράς (q)

Συντελεστής
συμπεριφοράς
μετακίνησης (qd)

Ρυθμιζόμενος στην περίπτωση του πρότυπου
φάσματος απόκρισης.

ULS φάσμα
σχεδιασμού και qd
Στην περίπτωση του φάσματος που καθορίζεται
συντελεστές για
από τον χρήστη, το ίδιο το φάσμα τον
SLS
περιλαμβάνει, και δεν μπορεί να ρυθμιστεί
Διαφορετικό
φάσμα απόκρισης
για την κατάσταση
σχεδιασμού ULS
και SLS

Ρυθμιζόμενος

Ρυθμιζόμενο στην περίπτωση του πρότυπου
φάσματος απόκρισης.
Στην περίπτωση του φάσματος που καθορίζεται
από τον χρήστη, το ίδιο το φάσμα τον
περιλαμβάνει, και δεν μπορεί να ρυθμιστεί.

Μη ρυθμιζόμενος

Οι συντελεστές συμπεριφοράς εκτός από τον τύπο του φάσματος, εξαρτώνται επίσης και από
τα εξής:
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Λαμβάνεται υπόψη ο κατακόρυφος σεισμός (δράση): Αν η επιλογή είναι ενεργή,
μπορεί να καθοριστεί ο κατακόρυφος συντελεστής συμπεριφοράς, και οι
κατακόρυφες σεισμικές δυνάμες θα ληφθούν υπόψη στην σεισμική ανάλυση
Ίδια συμπεριφορά στις οριζόντιες διευθύνσεις XY: Αν η επιλογή αυτή είναι ενεργή,
αυτό αρκεί για να καθοριστεί μόνο μία παράμετρος συμπεριφοράς, η οποία θα
εφαρμοστεί και για τις δύο διευθύνσεις X και Y

Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου, στο πεδίο του φάσματος απόκρισης (#4) όπως
εμφανίστηκε παραπάνω, το επιλεγμένο φάσμα απόκρισης –σχεδιασμού ή ελαστικόπεριλαμβάνεται και μία λίστα. Μετακινώντας τον κέρσορα πάνω από τα σημεία του
διαγράμματος, εμφανίζεται γραφικά η τιμή τους.

12.3.2. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Στο πεδίο Π ΡΟΣ Θ ΕΤ ΕΣ Δ ΡΑ Σ ΕΙ Σ ( Ε Π Ι ΔΡΑ Σ Ε Ι Σ ) του παραθύρου διαλόγου Σ ΕΙ Σ Μ Ι Κ Η
ΔΡΑ Σ Η , μπορούν να καθοριστούν οι παρακάτω ρυθμίσεις:




Τυχηματικές στρεπτικές δράσεις: Στην περίπτωση χωρικών μοντέλων 3D, δράσεις από
αβεβαιότητες σχετικά με την τοποθέτηση των φορτίων προκαλούν στρεπτικές
δράσεις και χρειάζεται να ληφθούν υπόψη. Το ConSteel υπολογίζει αυτόματα την
δύναμη αυτή. Για τον υπολογισμό, χρειάζεται να καθοριστούν οι όροφοι της
κατασκευής, όπου δρα η στρεπτική δύναμη, και η τιμή της εκκεντρότητας μέσω της
οποίας μετατοπίζονται τα σημεία μάζας.
Δράση δευτέρας τάξης: τα φαινόμενα δευτέρας τάξης πρέπει να ληφθούν υπόψη, αν
ο συντελεστής της διαφοράς μετακίνησης (θ) μεταξύ των ορόφων είναι μεγαλύτερος
από 0,1. Το Consteel κάνει αυτόματα τον υπολογισμό και το λαμβάνει υπόψη.
Χρειάζεται και εδώ να έχουν καθοριστεί οι όροφοι της κατασκευής πρώτα.

Οι καθορισμένοι όροφοι πρέπει να επιλεγούν στο πεδίο για τους λαμβανόμενους ορόφους
για την τυχηματική στρέψη και για τα φαινόμενα δευτέρας τάξης (#1). Αν έχουν καθοριστεί
όροφοι στο μοντέλο (βλέπε Κ ΕΦ Α Λ Α Ι Ο 3.4 ΔΙ Α Χ ΕΙ ΡΙ Σ Τ Η Σ Ο Μ Α Δ Ω Ν ), θα φορτωθούν
αυτόματα στον πίνακα. Αν το πεδίο ελέγχου δίπλα σε έναν όροφο είναι ενεργό, τότε θα
ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς κατά τη διάρκεια της σεισμικής ανάλυσης.
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1

2

Στο πεδίο της τυχηματικής στρεπτικής δράσης (επιρροής/επίδρασης) (#2), μπορεί να
ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η δράση αυτή. Οι παρακάτω συνδυασμοί μπορούν να
επιλεγούν για την μετατόπιση των σημείων μάζας:




+eaX+eaY, - eaX-eaY: Τα σημεία μάζας μετατοπίζονται τόσο για την θετική όσο και για
την αρνητική πλευρά στον καθολικό άξονα Χ και Υ με βάση την δοσμένη τιμή, αλλά
δεν συνδυάζονται. Αυτή αποτελεί μία απλοποίηση και μειώνει τον αριθμό των
σεισμικών συνδυασμών.
+eaX+eaY, +eaX-eaY, -eaX+eaY, - eaX-eaY: Τα σημεία μάζας μετατοπίζονται τόσο για την
θετική όσο και για την αρνητική πλευρά στον καθολικό άξονα Χ και Υ,
συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμών τους με βάση την δοσμένη τιμή. Από τους
Ευρωκώδικες, αυτός είναι ο προτεινόμενος τρόπος, αλλά αυξάνει τον αριθμός των
σεισμικών συνδυασμών.

Η τιμή της μετατόπισης των σημείων μάζας μπορεί να δοθεί ως ποσοστό στο αντίστοιχο πεδίο
επεξεργασίας.
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12.4 Σ ΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΦΟΡΤΙΩΝ
12.4.1. ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ
Πηγαίνοντας πίσω στο πεδίο διαλόγου Φ ΟΡΤ Ι Σ ΕΙ Σ Κ Α Ι ΟΜ Α ΔΕ Σ Φ Ο ΡΤ Ι ΩΝ , πρέπει να
καθοριστεί ένας νέος τύπος Σ ΕΙ Σ Μ Ι Κ Η Σ ΟΜ Α ΔΑ Σ Φ ΟΡΤ Ι Ω Ν . Μετά την δημιουργία της
σεισμικής ομάδας φορτίων, η προκαθορισμένη σεισμική φόρτιση θα αντιστοιχηθεί αυτόματα
στην ομάδα της σεισμικής φόρτισης.

Αν η μέθοδος υπολογισμού για τις σεισμικές δράσεις είναι η Ε Π Ι Λ ΕΓ Μ Ε Ν ΕΣ Ι ΔΙ ΟΜ Ο ΡΦ ΕΣ ,
Γ ΡΑ Μ Μ Ι Κ Ο Α ΘΡ ΟΙ Σ Μ Α , τότε εμφανίζεται ένα πρόσθετο εικονίδιο στο πεδίο διαλόγου
Φ ΟΡ Τ Ι Σ ΕΙ Σ Κ Α Ι ΟΜ Α Δ ΕΣ Φ ΟΡΤ Ι Ω Ν όταν μία σεισμική φόρτιση είναι επιλεγμένη στην
σχετική λίστα ελέγχου. Μέσω του εικονιδίου Γ Ρ Α Μ Μ Ι Κ ΟΣ Σ ΥΝ Δ ΥΑ Σ Μ Ο Σ Τ Ω Ν ΕΠ Ι Δ ΡΑ Σ ΕΩ Ν
Τ ΩΝ Ι Δ Ι ΟΜ Ο ΡΦ ΩΝ (#1) μπορούν να καθοριστούν οι συντελεστές συνδυασμών για τα
υπολογιζόμενα σχήματα ταλαντώσεων. Κλικάροντας στο εικονίδιο αυτό, ένα νέο πλαίσιο
διαλόγου εμφανίζεται το οποίο περιλαμβάνει όλα τα υπολογισμένα σχήματα ταλαντώσεων,
με το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής μάζας για το καθένα, για όλες τις κύριες διευθύνσεις
(1,2,z). Ρυθμίζοντας τους συντελεστές συνδυασμών, η συμμετοχή μάζας μπορεί να
αντιστοιχηθεί για κάθε ιδιομορφή ταλάντωσης, μία από τις οποίες μπορεί να ληφθεί υπόψη
κατά τη διάρκεια της επόμενης σεισμικής ανάλυσης.
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Αν τα κελιά όλων των συντελεστών συνδυασμών του πίνακα είναι κενά, το ConSteel θα
εκτελέσει σεισμική ανάλυση με βάση την μέθοδο υπολογισμού Μ ΕΜ Ο Ν ΩΜ ΕΝΗ Κ Υ ΡΙ Α Ρ ΧΗ
Μ ΟΡ Φ Η .

1
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12.4.2. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΦΟΡΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙΣ ΣΕΙΣΜΟΥ
Στο πεδίο διαλόγου Α ΥΤ ΟΜ Α Τ Η ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡΓ Ι Α Τ ΩΝ Σ Υ Ν ΔΥΑ Σ Μ Ω Ν Φ Ο ΡΤ Ι Σ Ε ΩΝ , όλοι οι
συνδυασμοί μπορούν να παραχθούν αυτόματα για τις σεισμικές καταστάσεις,
περιλαμβάνοντας τις καταστάσεις σχεδιασμού αστοχίας και λειτουργικότητας.
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13 ΤΕΥΧΟΣ
13.1 Β ΑΣΙΚΑ
Στο ConSteel περιλαμβάνεται ένα πανίσχυρο εργαλείο για την εύκολη παραγωγή του τεύχους
υπολογισμών με σκοπό την δημιουργία ενός εύκολα επεξεργάσιμου τεύχους με ακρίβεια στα
αποτελέσματα το οποίο καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις των μελετητών μηχανικών.
Το τεύχος υπολογισμών περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή του μοντέλου καθώς επίσης τα
αποτελέσματα της ανάλυσης και του σχεδιασμού.

13.2 T Ο ΠΕΔΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ( ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ )

13.2.1 ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ
Όλα τα εικονίδια που σχετίζονται με τη δημιουργία του τεύχους βρίσκονται στο πεδίο
Τ Ε Υ Χ ΟΣ . Για την παραγωγή του τεύχους αρκεί πρώτα να κλικάρετε το πρώτο εικονίδιο οπότε
θα ανοίξει και ο οδηγός τους τεύχους, ο οποίος θα σας καθοδηγήσει για να προχωρήσετε στη
διαδικασία. Στο πρώτο παράθυρο καθορίζονται τα γενικά στοιχεία της μελέτης όπως είναι το
όνομα του τεύχους (το όνομα του τεύχους εμφανίζεται σε κάθε σελίδα του), το όνομα του
έργου, το όνομα του μηχανικού καθώς και η ημερομηνία δημιουργίας (έργο, μηχανικός και
ημερομηνία εμφανίζονται μόνο στην πρώτη σελίδα).
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Οι εικόνες της επικεφαλίδας και του υποσέλιδου μπορούν να τροποποιηθούν κατάλληλα
ώστε να γίνει εισαγωγή του λογότυπου μιας εταιρείας. Για να γίνει αυτό αρκεί να
αντικαταστήσετε τις προκαθορισμένες εικόνες (της επικεφαλίδας και του υποσέλιδου). Αυτά
τα αρχεία μπορούν να βρεθούν μέσα στο φάκελο εγκατάστασης του προγράμματος ο οποίος
βρίσκεται στην εξής διεύθυνση για την επικεφαλίδα C:\Program Files\ConSteelversion\Pic. Η
εικόνα “Header_pic.png” και αντίστοιχα για το υποσέλιδο η εικόνα “Footer_pic.png”, είναι
αυτές που χρειάζεται να αντικαταστήσετε με τις δικές σας εικόνες.
Δεύτερο βήμα στην διαδικασία είναι επιλέξετε το είδος
των αναλύσεων των οποίων θέλετε να επισυνάψετε τα
αποτελέσματα στο τεύχος. Για να γίνει αυτό χρειάζεται
πρώτα να έχουν εκτελεστεί οι αντίστοιχες αναλύσεις.

Το τρίτο βήμα - παράθυρο του οδηγού
περιλαμβάνει το όνομα των κεφαλαίων
τα οποία θα προστεθούν ή θα
αφαιρεθούν αντίστοιχα από το τεύχος.
Στο πεδίο αυτό μπορείτε να επιλέξετε να
γίνει ταξινόμηση των αποτελεσμάτων με
βάση το όνομα των μελών ή την απόδοσή
τους (αξιοποίηση) και να θέσετε ως όριο
μία συγκεκριμένη τιμή η οποία
καθορίζεται στο κάτω μέρος του
παραθύρου διαλόγου. Με τον τρόπο αυτό
θα προστεθούν τα αποτελέσματα μόνο
των στοιχείων τα οποία έχουν τιμές
απόδοσης μεγαλύτερες ή ίσες από αυτό
το όριο. Μπορούν να καθοριστούν
ξεχωριστά όρια για το συνοπτικό και για
το αναλυτικό τεύχος.
Ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει
διάφορες τυποποιημένες μορφές (π.χ.
αυτές που χρησιμοποιεί πιο συχνά)
τεύχους
μέσω
της
εντολής
Α Π ΟΘ Η Κ Ε ΥΣ Η .
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Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να γίνει δημιουργία του τεύχους εύκολα με ένα και μόνο κλικ.
Κλικάροντας στην εντολή Δ Η Μ Ι Ο Υ ΡΓ Ι Α το πρόγραμμα θα δημιουργήσει το τεύχος.

13.2.1.1 ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ

1

2

3

4

5

6

Μετά την δημιουργία του τεύχους εμφανίζεται ένα νέo παράθυρο στο οποίο εμφανίζονται
τα επιμέρους κεφάλαια (πάνω δεξιά). Τα κεφάλαια μπορούν να μετακινηθούν πάνω ή κάτω
με τη λειτουργία του drag-και-drop. Μπορεί επίσης να γίνει διαγραφή των περιεχομένων από
το τεύχος αν κλικάρετε στο τρίτο εικονίδιο (#2).
Αν παράλληλα κλικάρετε στο τέταρτο εικονίδιο (#3) μπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείμενο
που θέλετε και να το εισάγετε σε οποιοδήποτε μέρος τους τεύχους ενώ είναι δυνατή και η
εισαγωγή επικεφαλίδων με την επιλογή του πέμπτου εικονιδίου (#4).
Μπορείτε ακόμα να εισάγετε διακοπή σελίδας με τη χρήση του έκτου εικονιδίου (#5). Τα τρία
τελευταία εικονίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους παρακάτω λόγους: Επεξεργασία
επικεφαλίδων και μείωση ή αύξηση των επιπέδων (αρίθμησης) των επικεφαλίδων.
Τα τελευταία δύο εικονίδια στα δεξιά έχουν διαφορετικές λειτουργίες αν κλικάρετε σε τίτλο
που αντιστοιχεί σε κεφάλαιο ή σε παράγραφο. Αν κλικάρετε σε κεφάλαιο τότε αυτά τα
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εικονίδια λειτουργούν όπως περιγράφηκε παραπάνω. Αν όμως κλικάρετε σε παράγραφο
όπου υπάρχει ένα πίνακας το τελευταίο εικονίδιο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
διαγραφή οποιασδήποτε στήλης από τον πίνακα . Αν τέλος κλικάρετε σε παράγραφο η οποία
περιλαμβάνει κείμενα τότε τα δύο τελευταία εικονίδια στα δεξιά μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία των περιεχομένων των παραγράφων και της
στοίχισης.

Με τα δύο πρώτα εικονίδια (#1) μπορεί να οριστεί η προσαρμογή του τεύχους των σελίδων.
Οι σελίδες μπορούν να προσαρμοστούν στο πλάτος (

) ή στο ύψος μιας σελίδας(

).

Κλικάροντας στο πεδίο Εικόνες εμφανίζεται το εικονίδιο διαχείρισης εικόνων. Μέσω αυτού
του εικονιδίου μπορείτε να προσθέσετε (ή να διαγράψετε) οποιαδήποτε εικόνα
(στιγμιότυπο) που είχατε νωρίτερα δημιουργήσει (καταχωρήσει) στο μοντέλο. Η εικόνα θα
εισαχθεί κάτω από την επιλεγμένη παράγραφο.
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Το τρίτο πεδίο είναι οι Πίνακες. Υπάρχουν διάφορες επιλογές στο ConSteel σχετικά με την
καταχώρηση πινάκων αποτελεσμάτων. Όποτε βλέπετε το εικονίδιο
κατά τη διάρκεια της
ανάλυσης ή της διαστασιολόγησης όπου τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε πίνακα τότε
μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτό το πίνακα. Κάθε πίνακας ο οποίος προηγουμένως έχει
αποθηκευτεί στο μοντέλο μπορεί να εισαχθεί στο τεύχος ή να διαγραφεί μέσα από αυτό το
πεδίο. Ο πίνακας που θα επιλέξετε θα εισαχθεί κάτω από την επιλεγμένη παράγραφο.

Το τελευταίο πεδίο είναι τα Παραρτήματα. Αν έχετε νωρίτερα στη μελέτη δημιουργήσει
οποιοδήποτε τεύχος υπολογισμών για τον έλεγχο/διαστασιολόγηση σύνδεσης ή διατομής
τότε αυτά τα τεύχη μπορείτε να τα επιλέξετε και να τα προσθέσετε στο τέλος του κύριου
τεύχους. Τα παραρτήματα αυτά μπορούν επίσης να διαγραφούν από τη βάση δεδομένων.
ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ.

ΑΝ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ

ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ/ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ/ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΝΕΑ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ.

13.2.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟΥ
Το δεύτερο εικονίδιο στο πεδίο Τ ΕΥ Χ ΟΣ δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αποθηκεύσει
στιγμιότυπα από το μοντέλο (φωτογραφίες). Τα στιγμιότυπα αυτά μπορούν εύκολα να
εισαχθούν στο επιθυμητό σημείο του τεύχους υπολογισμών (βλέπε 11.2.1.1 κεφάλαιο για
αναλυτικές πληροφορίες).
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Για να καθορίσετε το μέγεθος ενός στιγμιότυπου από οποιοδήποτε σημείο της κατασκευής
και από οποιοδήποτε πεδίο (ανάλυση, διαστασιολόγηση κλπ) μπορείτε αφού επιλέξετε την
εντολή του στιγμιότυπου να προσαρμόσετε το εμφανιζόμενο με διακεκκομένες γραμμές
ορθογώνιο στο μοντέλο. Το μοντέλο μπορεί να μετακινηθεί ή να περιστραφεί ώστε να
προσαρμοστεί στο ορθογώνιο.
Με την εντολή Ε Κ Τ ΥΠ ΩΣ Η από το σχετικό παράθυρο διαλόγου, μπορεί να εκτυπωθεί
απευθείας η ενεργή (τρέχουσα) μορφή του μοντέλου.
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13.2.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ
Το τρίτο εικονίδιο στο πεδίο του τεύχους είναι ο διαχειριστής στιγμιοτύπων
όπου οι
αποθηκευμένες φωτογραφίες μπορούν να εξαχθούν σε αρχείο ή να διαγραφούν από το
μοντέλο (εκτός από αυτές που έχουν εισαχθεί στο τεύχος) με στόχο να μειωθεί το τελικό
μέγεθος του αρχείου το μοντέλου. Εδώ επιτρέπεται η πολλαπλή επιλογή εικόνων, όπου
μπορεί να γίνει ταυτόχρονη καταχώρηση ή διαγραφή. Το όνομα των εικόνων μπορεί επίσης
να τροποποιηθεί με διπλό κλικ στο όνομα κάθε εικόνας.

13.2.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Με τη χρήση του τέταρτου εικονιδίου
που βρίσκεται στο πεδίο Τ Ε Υ ΧΟ Σ
μπορούν να εμφανιστούν οι
πληροφορίες του μοντέλου ή μπορεί
να γίνει εξαγωγή αυτών σε αρχείο. Το
παράθυρο
πληροφοριών
του
μοντέλου περιλαμβάνει τα πιο
σημαντικά
χαρακτηριστικά
του
μοντέλου όπως ο αριθμός των μελών,
ο αριθμός των στηρίξεων, το
συνολικό βάρος της κατασκευής κλπ.
Επίσης ο χρήστης μπορεί να
εμφανίσει τη μάζα, την επιφάνεια και
το μήκος για κάθε διατομή στο
μοντέλο.
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Οι πληροφορίες του μοντέλου εμφανίζονται με βάση το συνολικό μοντέλο ή την τρέχουσα
άποψη αν στην άποψη εμφανίζεται μόνο ένα τμήμα(ομάδα) του μοντέλου (εφόσον είναι
ενεργή η άποψη/θέαση ομάδας του μοντέλου).

13.3 Ε ΞΑΓΩΓΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΡΦΗΣ MS W ORD
Το τεύχος υπολογισμών μπορεί να εξαχθεί σε επεξεργάσιμο αρχείο μορφής .docx Word. Η
διαδικασία της εξαγωγής είναι μία ολοκληρωμένη διαδικασία, που σημαίνει ότι κάθε
πίνακας, εικόνα και παράρτημα μπορεί να εξαγχθεί. Η εντολή εξαγωγής M I C R OS OFT W OR D
βρίσκεται στο μενού εντολών Τ ΕΥΧ ΟΣ ΥΠ ΟΛ ΟΓ Ι Σ Μ Ω Ν , κάτω από το υπομενού Ε Ξ Α Γ ΩΓ Η .

Μετά την επιλογή της εντολής Μ Ι C R OS O FT W OR D , εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου
εξαγωγής του τεύχους υπολογισμών:

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου πρέπει να δοθεί ο φάκελος του εξαγόμενου αρχείου,
κλικάροντας στο πρώτο εικονίδιο με τις τρεις τελείες (…). Επίσης είναι διαθέσιμο (και
χρειάζεται να επιλεγεί) ένα Π ΡΟΤ Υ Π Ο ( Τ EM PL A T E ) το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
βάση για το εξαγόμενο αρχείο. Τα πρότυπα είναι συλλογές από έτοιμα στυλ ρυθμίσεων, τα
οποία εφαρμόζονται στο εξαγόμενο αρχείο Word. Προκαθορισμένα, το πρότυπο του
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ConSteel δημουργείται αυτόματα με την εγακτάσταση, και περιλαμβάνει το ίδιο στυλ
ρυθμίσεων όπως και στο κύριο τεύχος αποτελεσμάτω του ConSteel. Επιλέγοντας το Χ ΡΗ Σ Η
Π Ρ ΟΤ Υ Π Ο Υ C O N S T E EL , και πατώντας το OK, το ConSteel παράγει ένα αρχείο Word του
τεύχους υπολογισμών, το οποίο έχει ακριβώς τα ίδια περιεχόμενα και πλησιάζει κατά το
μέγιστο δυνατό στο στυλ το αρχικό. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν πρότυπα που
έχουν δημιουργηθεί από τον ίδιο τον χρήστη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε
Κ ΕΦ Α Λ Α Ι Ο 13.3.1!
Όταν ανοίγει ένα εξαγόμενο αρχείο στο Word για πρώτη φορά, ο πίνακας περιεχομένων
χρειάζεται να ανανεωθεί με δεξί κλικ στην επικεφαλίδα του πίνακα και πατώντας την εντολή
της ανανέωσης:

13.3.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕ MS WORD
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, στην εγκατάσταση του ConSteel
περιλαμβάνεται ένα προκαθορισμένο πρότυπο, το οποίο συμπληρώνεται με τις ίδιες
ρυθμίσεις στυλ, όπως και το κύριο τεύχος. Το πρότυπο αυτό μπορεί να βρεθεί στον φάκελο
εγκατάστασης του ConSteel, ο οποίος είναι προκαθορισμένα ο εξής:
“C:\Program Files\ConSteel 12\Data\Export\ConSteel.dotx” .
Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο πρότυπο, με δικές μας ρυθμίσεις, τότε χρειάζει να
αντιγραφεί το αρχείο ConSteel.dotx. Μετά το άνοιγμα του αντιγραμμένου αρχείου, μπορεί
να γίνει αλλαγή του στυλ μέσω του πεδίου διαλόγου Σ Τ ΥΛ του MS Word:
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Μετά τον καθορισμό των ρυθμίσεων, το αρχείο αυτό πρέπει να καταχωρηθεί σε μορφή .dotx
(όπως ήταν το αρχικό), ώστε να μπορεί να καταχωρηθεί στο μέλλον για εξαγωγές σε word.
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14 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
14.1 Β ΑΣΙΚΑ
Στη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης του προγράμματος ConSteel δόθηκε ιδιαίτερη
έμφαση στην ολοκληρωμένη μοντελοποίηση και στον υπολογισμό του συνολικού μοντέλου
και των συνδέσεων του, και για το λόγο αυτό η μηχανή ανάλυσης των συνδέσεων
αναπτύχθηκε ως ξεχωριστό τμήμα/εφαρμογή: το csJoint. Ένας μεγάλος αριθμός
διαφορετικών τύπων συνδέσεων μπορούν να δημιουργηθούν εύκολα με τη χρήση ειδικών
στοιχείων σύνδεσης. Το εργαλείο σχεδιασμού/διαστασιολόγησης συνδέσεων πρακτικά
καλύπτει πλήρως το αντίστοιχο εφαρμοζόμενο πρότυπο του ευρωκώδικα 3, μέρος 1-8. Μία
σύνδεση μπορεί να οριστεί μεμονωμένα ή με βάση το καθολικό μοντέλο με τη χρήση του
εργαλείου της αυτόματης αναγνώρισης. Μία προκαθορισμένη σύνδεση μπορεί να
τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία στο καθολικό μοντέλο. Το πρόγραμμα επανελέγχει κάθε
προκαθορισμένη σύνδεση που τοποθετείται σε άλλο σημείο με βάση τα αποτελέσματα της
ανάλυσης ενώ παράλληλα η νέα σύνδεση που δημιουργείται και η αντίστοιχη επιρροή της
δυσκαμψίας της μπορεί να ληφθεί υπόψη στο καθολικό μοντέλο.
Όλες οι σχετικές με τις συνδέσεις εντολές βρίσκονται στο πεδίο Μ ΕΛ Η . Οι
εντολές αυτές είναι οι ακόλουθες: Επεξεργασία σύνδεσης (κόμβου),
Δημιουργία σύνδεσης από το μοντέλο, Τοποθέτηση σύνδεσης.

14.2 Τ ΥΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
Ο αριθμός των τύπων των συνδέσεων αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά τμήματα του
προγράμματος το οποίο αναπτύχθηκε με σκοπό να καλύψει όσο το δυνατό περισσότερο τις
ανάγκες των χρηστών. Η εφαρμογή των συνδέσεων προσφέρει διάφορες
δυνατότητες/χαρακτηριστικά για τις ενισχύσεις ενός κόμβου, όπως: κάτω ή/και άνω
ενίσχυση με/χωρίς πλάκα, εγκάρσιες νευρώσεις κορμού, ενισχύσεις πέλματος και μετωπικές
πλάκες, ενισχύσεις για διάτμηση (συμπληρωματική πλάκα πέλματος, στοιχείο δυσκαμψίας
Morrison, απλή ή διπλή ασύμμετρη πλάκα) κλπ.
Στην εφαρμογή C S J OI NT περιλαμβάνονται προς το παρόν οι παρακάτω τύποι συνδέσεων:
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►Συνοπτική παρουσίαση για τις συνδέσεις μπορείτε να παρακολουθήσετε από το επίσημο
κανάλι της ERGOCAD στο youtube, εδώ.

14.3 Δ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
14.3.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΤΕΛΟ
Για να δημιουργήσετε μία σύνδεση χωρίς την ύπαρξη γενικού μοντέλου αρκεί να κλικάρετε
στο εικονίδιο Ε Π ΕΞ ΕΡΓ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν ΔΕ Σ Η Σ ( Κ Ο Μ Β Ο Υ ) στο πεδίο Μ ΕΛ Η .

Σε αυτή την περίπτωση ο τύπος της σύνδεσης, η γεωμετρία και τα φορτία θα χρειαστεί να
καθοριστούν χειροκίνητα. Ένα από τα πλεονεκτήματα του ConSteel, είναι ότι στην εφαρμογή
csJoint είναι πιθανό να επεξεργαστείτε διάφορους τύπους συνδέσεων μέσα από ένα κόμβο.
Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να σχεδιάσετε/ελέγξετε ένα μεγάλο πλήθος συνδέσεων. Στις
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παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζεται η διαδικασία δημιουργίας μίας σύνδεσης
δοκού - υποστυλώματος.
Βήμα 1 – Αναγνώριση σύνδεσης
Αρχικά κλικάρετε στο εικονίδιο Δ Η Μ Ι Ο ΥΡΓ Ι Α (
) στην επάνω αριστερή γωνία του
παραθύρου και πληκτρολογείτε το όνομα της σύνδεσης. Παράλληλα μπορείτε να
προσθέσετε προαιρετικά και κάποια σχόλια ενώ επίσης μπορείτε να τροποποιήσετε τις
προκαθορισμένες ρυθμίσεις για τα συστατικά στοιχεία της σύνδεσης (βλ. κεφάλαιο 14.3.5).

Βήμα 2 – Καθορισμός τύπου σύνδεσης
Πρώτα πρέπει να έχει καθοριστεί ο τύπος της σύνδεσης στο παρακάτω παράθυρο διαλόγου.
Στο csJoint μπορούν να δημιουργηθεί ένα μεγάλο πλήθος συνδέσεων το οποίο καλύπτει
σχεδόν όλες τις πρότυπες συνδέσεις που περιλαμβάνονται στον Ευρωκώδικα 3 τμήμα 1-8.
(βλ. Τύπους συνδέσεων στο κεφάλαιο 14.2)
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Βήμα 3 – Χειρισμός συνδέσεων

1

2

3

Στο βήμα αυτό (παραπάνω εικόνα) περιλαμβάνεται η δυνατότητα να καθοριστούν συνδέσεις
τόσο για το επίπεδο των πελμάτων #1 όσο και για αυτό του κορμού #2. Για τις επιλέξιμες
λίστες των συνδέσεων, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 14.2. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου
χρειάζεται επίσης να έχει καθοριστεί και η διατομή του υποστυλώματος. Η διατομή μπορεί
να επιλεγεί από τη σχετική λίστα ή να φορτωθεί από τη βιβλιοθήκη (διαχείριση) διατομών αν
κλικάρετε στο πεδίο με τις τρεις τελείες. (

).
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1

2

Όταν καθορίζετε μία σύνδεση (παρακάτω εικόνα), πρώτα επιλέγετε τον τύπο (#1) και μετά τη
διατομή για κάθε συνδεόμενο στοιχείο (#2) . Η επιλογή γίνεται από τη σχετική λίστα, ή
φορτώνεται από τη βιβλιοθήκη διατομών (διαχείριση) κλικάροντας τις τρεις τελείες ( ). Για
τη λίστα με τις επιλέξιμες συνδέσεις υπάρχει αναλυτική περιγραφή στο κεφάλαιο 14.2.
Μετά τον καθορισμό των επιθυμητών συνδέσεων (παρακάτω εικόνα), κλικάρετε το εικονίδιο
Δ Η Μ Ι Ο ΥΡΓ Ι Α και δημιουργείται η σύνδεση.

Τα φορτία των συνδέσεων μπορούν να καθοριστούν χειροκίνητα ενώ τέλος μπορεί να γίνει
η επεξεργασία και ο χειρισμός των συνδεόμενων στοιχείων ως τελευταίο βήμα.
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Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό και την επεξεργασία των συνδέσεων
μπορείτε να ανατρέξετε στο κεφάλαιο 14.3.4 Χ ΕΙ ΡΙ Σ Μ ΟΣ Σ Υ ΝΔ ΕΣ Ε ΩΝ .

14.3.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Η δημιουργία συνδέσεων από το μοντέλο είναι απλή και εύκολη διαδικασία αφού το μόνο
που έχετε να κάνετε είναι να κλικάρετε στην εντολή Δ Η Μ Ι ΟΥ ΡΓ Ι Α Σ Υ Ν Δ ΕΣ Η Σ ( Κ ΟΜ Β Ο Υ )
Α Π Ο Τ Ο Μ Ο ΝΤ ΕΛ Ο και μετά να επιλέξετε τη σύνδεση (κόμβο).

Στη συνέχεια αναγνωρίζονται τα συνδεόμενα (συντρέχοντα στον κόμβο) μέλη και
εμφανίζεται μία λίστα με τους πιθανούς τύπους συνδέσεων που θα χρησιμοποιηθούν. Στο
παράθυρο αυτό υπάρχει η δυνατότητα να αφαιρεθούν μέλη από τις αναγνωρισμένες
συνδέσεις αν ξεκλικάρετε το αντίστοιχο σύμβολο (ν).
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14.3.3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΚΟΜΒΟΥ)
Μετά τη δημιουργία της σύνδεσης μπορείτε να την τοποθετήσετε στο γενικό μοντέλο. Για το
σκοπό αυτό υπάρχουν δύο επιλογές:
Ο ταχύτερος τρόπος για την τοποθέτηση της σύνδεσης, είναι να την τοποθετήσετε απευθείας
από το παράθυρο διαλόγου Λ ΕΠ Τ ΟΜ Ε ΡΕ Ι ΕΣ K OM B OY ( Σ Υ Ν Δ ΕΣ ΕΩ N ), αμέσως μετά την
δημιουργία της. Για να γίνει αυτό επιλέγετε την εντολή Τ ΟΠ ΟΘ ΕΤ Η Σ Η που βρίσκεται στο
κάτω αριστερά μέρος του παραθύρου των Λ Ε Π Τ ΟΜ Ε ΡΕ Ι Ω Ν Σ Υ Ν ΔΕ Σ Η Σ (βλέπε εικόνα
παρακάτω). Επιλέγοντας την τοποθέτηση, μπορείτε να τοποθετήσετε τη σύνδεση σε διάφορα
σημεία της κατασκευής (όπου υπάρχει η ίδια γεωμετρία και συνδεσμολογία) κάνοντας απλά
ένα κλικ κάθε φορά στο 3d μοντέλο. Κλικάροντας στην εντολή Τ ΟΠ Ο Θ ΕΤ Η Σ Η Σ Υ Ν Δ ΕΣ Η Σ (βλ.
Εικόνα παρακάτω), εισάγονται αυτόματα τα φορτία από το μοντέλο στην σύνδεση (εφόσον
έχει εκτελεστεί η ανάλυση και υπάρχουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα).
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Ο άλλος τρόπος για να τοποθετήσετε μία σύνδεση, είναι να χρησιμοποιήσετε την εντολή
Τ Ο Π ΟΘ ΕΤ Η Σ Η Σ Υ Ν ΔΕ Σ Η Σ , η οποία βρίσκεται στο πεδίο Μ ΕΛ Η . Η χρήση αυτής της εντολής
βοηθά αρκετά το χρήστη όταν έχουν ήδη τοποθετηθεί προηγουμένως άλλες συνδέσεις. Μία
σύνδεση μπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία στο μοντέλο στα οποία υπάρχει η ίδια
γεωμετρία. Μετά την τοποθέτηση της σύνδεσης , το csJoint εισάγει αυτόματα τα φορτία από
το μοντέλο στην σύνδεση (εφόσον έχει εκτελεστεί η ανάλυση και υπάρχουν τα αντίστοιχα
αποτελέσματα).
NA ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ CSJOINT-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

(ΜΕΓΕΘΟΣ

ΔΙΑΤΟΜΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΚΛΠ) ΔΕΝ ΕΠΙΔΡΑ ΣΤΟ

3D ΜΟΝΤΕΛΟ. ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΩΝ
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ! Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΩΣ ΕΞΗΣ:
1.ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ 3D ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ,
2.ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ 3D ΜΟΝΤΕΛΟ, ΝΑ ΤΡΕΞΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ
ΣΥΝΔΕΣΗ.

14.3.4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
Είτε μία σύνδεση δημιουργείται μέσα από το γενικό μοντέλο είτε μεμονωμένα το
αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Οι λεπτομέρειες σύνδεσης εμφανίζονται σε ένα νέο παράθυρο
όπου μπορούν να καθοριστούν διάφορες ρυθμίσεις. Στις σελίδες που ακολουθούν γίνεται
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μία συνοπτική περιγραφή της εφαρμογής Joint με τη χρήση ενός παραδείγματος σύνδεσης
«Δοκός σε υποστύλωμα». Αρχικά επιλέγετε τη σύνδεση από τη δενδροειδή λίστα που
βρίσκεται στο παράθυρο διαλόγου του csJoint και κατόπιν κλικάρετε στο εικονίδιο
Λ ΕΠ Τ ΟΜ ΕΡ ΕΙ ΕΣ (

) ή κάνετε διπλό κλικ στο όνομα της σύνδεσης.

14.3.4.1 ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Μετά την δημιουργία μιας νέας σύνδεσης, ή με το άνοιγμα μιας υφιστάμενης για
επεξεργασία, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Λ ΕΠ Τ ΟΜ ΕΡ ΕΙ ΕΣ Σ Υ ΝΔ ΕΣ Η Σ , το οποίο
χωρίζεται σε 4 τμήματα. Το παράθυρο περιλαμβάνει τις γενικές πληροφορίες σχετικά με την
σύνδεση όπως το όνομα της σύνδεσης, το έργο, ο μηχανικός, η ημερομηνία κλπ. Αυτές οι
ιδιότητες θα εμφανιστούν στο τεύχος υπολογισμών της σύνδεσης, ενώ είναι χρήσιμες για να
γίνει η διάκριση των συνδέσεων μεταξύ των.
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1

2

3

4

(#1) Το πρώτο τμήμα εμφανίζει την δενδροειδή λίστα με όλα τα συστατικά της σύνδεσης,
τα οποία μπορούν να επιλεγούν για περαιτέρω επεξεργασία.
(#2) Στο δεύτερο τμήμα, περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα
επιλεγμένα συστατικά ενώ μπορούν να καθοριστούν και οι αντίστοιχες ιδιότητες: όνομα
σύνδεσης, έργο, μηχανικός, ημερομηνία κλπ. Αυτές οι ιδιότητες, θα εμφανιστούν στο
τεύχος υπολογισμών της σύνδεσης ενώ επίσης είναι χρήσιμες για να γίνει η διάκριση των
συνδέσεων μεταξύ των.
(#3) Το τρίτο τμήμα αποτελεί το γραφικό περιβάλλον της σύνδεσης στο οποίο υπάρχουν
προκαθορισμένες απόψεις, οι οποίες μπορούν να επιλεγούν από τα αντίστοιχα εικονίδια:
(#4) Το τέταρτο τμήμα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα από τον υπολογισμό της
σύνδεσης. Ο υπολογισμός μπορεί να γίνει αυτόματα μετά από κάθε αλλαγή της
σύνδεσης, αν είναι επιλεγμένη η εντολή A ΥΤ Ο Μ Α Τ Η ΕΠ Ι Λ ΥΣ Η ( ΥΠ ΟΛ ΟΓ Ι Σ Μ ΟΣ ). Αν
είναι αντίθετα αποεπιλεγμένη αυτή η εντολή τότε για να γίνει ο υπολογισμός χρειάζεται
να επιλεγεί το εικονίδιο ΕΠ Ι Λ ΥΣ Η . Στην σχετική λίστα, μπορεί να καθοριστεί ο τύπος
απεικόνισης των αποτελεσμάτων όπους τρεις τύποι είναι διαθέσιμοι:
 Περιληπτικός για ολόκληρο τον κόμβο
 Περιληπτικός για την επιλεγμένη σύνδεση
 Λεπτομερή αποτελέσματα για την επιλεγμένη σύνδεση
Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις πρέπει να επιλεγεί πρώτα μία σύνδεση από την σχετική
λίστα.
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14.3.4.2 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ
Υποστύλωμα
Αν είναι επιλεγμένο το Υ Π ΟΣ Τ ΥΛ ΩΜ Α από τη δεντροειδή λίστα, τότε μπορείτε να καθορίσετε
τις σχετικές ιδιότητες της σύνδεσης όπως το μέγεθος της διατομής και η ποιότητα του υλικού
(#1). Ο καθορισμός της θέσης του υποστυλώματος είναι επίσης σημαντικός (#2) όπως επίσης
και η θέση του επιπέδου αναφοράς είναι βασική για τον υπολογισμό της σύνδεσης. Το
σχετικό σκαρίφημα που βρίσκεται στα δεξιά λειτουργεί βοηθητικά ενημερώνοντας το
χρήστη για την έννοια και τον καθορισμό των μεταβλητών ‘Lsr’ (#3 – απόσταση άνω πλευράς
υποστυλώματος από την στάθμη αναφοράς) και‘Lc’.
1

2

3

Νευρώσεις
Αν κάνετε κλικ στη λίστα με τα στοιχεία των συνδέσεων στα αριστερά μπορείτε μεταξύ άλλων
να προσθέσετε και Ν ΕΥ ΡΩΣ Ε Ι Σ . Μέσα από τα αντίστοιχα πεδία μπορείτε να καθορίσετε τα
άνω και κάτω ελάσματα νευρώσεων (τμήμα #1, στην εικόνα που ακολουθεί) καθώς και
νευρώσεις για τον κορμό και τα πέλματα (#2). Για την τοποθέτηση νευρώσεων διάτμησης σε
μία σύνδεση κλικάρετε στο πεδίο ‘Χρήση νευρώσεων’ στο πεδίο (#3). Είναι σημαντικό να
θυμόσαστε ότι οι θέσεις των νευρώσεων υπολογίζονται από το επίπεδο αναφοράς της
δοκού, το οποίο μπορεί να καθοριστεί αν κλικάρετε στην ένδειξη Δ ΟΚ Ο Σ που βρίσκεται στη
λίστα (βλ. παρακάτω!).
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3

Φόρτωμα κόμβου
Αν είναι επιλεγμένη η εντολή για να φορτωθεί ένας κόμβος, ο χρήστης μπορεί να διαλέξει
δύο τρόπους για τον υπολογισμό των συνδέσεων ενός κόμβου (#1). Όταν είναι επιλεγμένο
το “Φόρτωμα κόμβου χρήστη”, μπορούν να δοθούν τα φορτία του κόμβου με χειροκίνητο
καθορισμό των φορτίσεων και των εντατικών μεγεθών (εσωτερικών δυνάμεων) (#2). Αν είναι
επιλεγμένο το “Φόρτωμα κόμβου με βάση το μοντέλο”, το csJoint αυτόματα εισάγει τα
εντατικά μεγέθη από όλους τους συνδυασμούς μετά την τοποθέτηση του κόμβου στο
μοντέλο.
1
2
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Δοκός
Έχοντας επιλεγμένη την Δ ΟΚ Ο στη λίστα της σύνδεσης, καθορίζονται οι παράμετροι της
σύνδεσης που έχουν σχέση με τη διάσταση της διατομής και την ποιότητα του υλικού (#1).
Επίσης μπορείτε να καθορίσετε ότι στο άκρο της δοκού υπάρχει ενίσχυση (#2) ενώ από το
πεδίο (#3) υπάρχει η δυνατότητα να πληκτρολογήσετε το άνοιγμα της δοκού, την απόσταση
από το άκρο του υποστυλώματος και την κλίση της, χαρακτηριστικά τα οποία είναι
απαραίτητα για τον υπολογισμό της σύνδεσης.
1

2
3

Μετωπική πλάκα
Οι ιδιότητες της μετωπικής πλάκας αντίστοιχα (γεωμετρία, υλικό) μπορούν να τροποποιηθούν αν κλικάρετε στην επιλογή Μ ΕΤ ΩΠ Ι Κ Η Π Λ Α Κ Α (τμήμα #1 της παρακάτω εικόνας) ενώ
τέλος μπορούν να καθοριστούν και οι ιδιότητες των κοχλιών στο τμήμα #2.
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2

Συγκολλήσεις
Μέσω της επιλογής Σ ΥΓ Κ ΟΛ Λ Η Σ Ε Ι Σ , γίνεται η περιγραφή των χαρακτηριστικών των
συγκολλήσεων. Εδώ υπάρχει η επιλογή να γίνει βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών
αυτόματα (πεδίο #1) ή χειροκίνητα από το χρήστη (πεδίο #2). Στο πεδίο (#3) τέλος γίνεται και
ο καθορισμός της μεθόδου σχεδιασμού και ελέγχου των συγκολλήσεων.
1

2

3

Για να ενημερωθούν τα αποτελέσματα μετά από κάθε αλλαγή που γίνεται σε μία σύνδεση
χρειάζεται να πατήσετε το πλήκτρο E NT ER ή να κλικάρετε σε άλλο πεδίο (τροποποιήσεων)
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στο παράθυρο αυτό. Στην περίπτωση όμως που έχετε ενεργοποιημένη την επιλογή για τον
Αυτόματη επίλυση τότε όλες οι αλλαγές ενημερώνουν τη σύνδεση και επανεκτελούνται οι
έλεγχοι και οι υπολογισμοί. Η αυτόματη επίλυση μπορεί να απενεργοποιηθεί, αλλά σε αυτή
τη περίπτωση για να ενημερώνεται συνολικά η σύνδεση με τα αποτελέσματα χρειάζεται να
εκτελείτε κάθε φορά την εντολή Ε Π Ι Λ ΥΣ Η .
Ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται τα αποτελέσματα στο παράθυρο αυτό καθορίζεται από
τη σχετική λίστα που βρίσκεται πάνω δεξιά. Συνολικά υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι:
Συνοπτικά αποτελέσματα για ολόκληρο τον κόμβο, συνοπτικά αποτελέσματα για την
επιλεγμένη σύνδεση, αναλυτικά αποτελέσματα για την επιλεγμένη σύνδεση. Για τις δύο
τελευταίες επιλογές πρέπει να επιλεγεί πρώτα από τη λίστα στα αριστερά μία σύνδεση.

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού των συνδέσεων ενός κόμβου εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα
του παραθύρου (πράσινο πεδίο). Αν έχετε επιλέξει την εμφάνιση των αποτελεσμάτων με τον
αναλυτικό τρόπο τότε θα εμφανίζονται όλα τα αποτελέσματα με τους απαραίτητους
υπολογισμούς οι οποίοι βασίζονται είτε στους επιλεγμένους συνδυασμούς φορτίων είτε στην
κρίσιμη φόρτιση.
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14.3.5 ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΟΜΒΟΥ
Οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις του κόμβου όπως το μέγεθος των συγκολλήσεων, οι
διάμετροι των κοχλιών κλπ μπορούν να τροποποιηθούν κατάλληλα από το χρήστη και να
αποθηκευτούν με την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου

.

Αυτές οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις μπορούν να καταχωρηθούν μέσω ενός πρότυπου
αρχείου με το όνομα UserConfig.xml στο φάκελο Documents\ConSteel

14.4 Α ΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
Όλες οι αναλύσεις στην εφαρμογή C S J OI NT βασίζονται στις διαδικασίες που προβλέπονται
στο τμήμα 1-8 του ευρωκώδικα 3, οι οποίες καλύπτονται σχεδόν στο σύνολό τους από αυτή
την εφαρμογή. Για τους διάφορους τύπους των συνδέσεων εκτελούνται οι παρακάτω
αναλύσεις:
Συνδέσεις ροπής οι οποίες περιλαμβάνουν τους παρακάτω ελέγχους:
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Αντίσταση σε ροπή με βάση τα συστατικά πλαστικού εφελκυσμού των
μεμονωμένων ή ομαδικών σειρών κοχλιών και τα συστατικά θλίψης
συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου του αξονικού φορτίου
Διατμητική αντίσταση των κοχλιών σε συνδυασμό με διάτμηση και εφελκυσμό
Καμπτική αντίσταση των ελασμάτων πλακών
Αντίσταση συγκόλλησης σε κορμό και πέλμα και ικανότητα έναντι του
εφαρμοζόμενου φορτίου, υπολογισμός αντοχής διατομής ή του κατάλληλου
συστατικού
Αρχική και δευτερεύουσα δυσκαμψία με βάση τον εφελκυσμό και τη θλίψη
των συστατικών και την εφαρμοζόμενη ροπή

Συνδέσεις διάτμησης οι οποίες περιλαμβάνουν ελέγχους σε:





Διατμητική αντίσταση των κοχλιών και των ελασμάτων (πλακών)
Καμπτική αντίσταση των ελασμάτων
Αντίσταση σε απόσχιση τεμαχίου ελάσματος
Αντίσταση των συγκολλήσεων και ικανότητα έναντι του εφαρμοζόμενου
φορτίου και την αντοχή της διατομής

Συνδέσεις κοιλοδοκών – σχεδιασμός/έλεγχος σε:




Αστοχία όψης πέλματος, αστοχία κορμού, διατμητική αστοχία και αστοχία
από διάτρηση
Αστοχία διαγώνιων (Brace)
Τοπικός λυγισμός των μελών

14.5 Α ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Τ ΕΥΧΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης εμφανίζονται σε δύο βασικές μορφές: είτε τη συνοπτική
απεικόνιση η οποία περιλαμβάνει τις κύριες αντιστάσεις, τις ενισχύσεις/νευρώσεις και τους
αντίστοιχους λόγους ικανότητας είτε την αναλυτική η οποία περιλαμβάνει τα συστατικά
στοιχεία των κυριότερων ελέγχων των αποτελεσμάτων, τα οποία όμως είναι αρκετά
περιεκτικά ώστε να μπορεί άμεσα ο χρήστης να βλέπει ποια είναι τα ασθενέστερα σημεία
των συνδέσεων και αντίστοιχα ποιον τύπο ενίσχυσης θα μπορούσε να εφαρμόσει για να έχει
καλύτερα αποτελέσματα. Ένας κόμβος υπολογίζεται και ελέγχεται για όλα τα φορτία τα
οποία προέρχονται από διάφορες θέσεις και συνδυασμούς, ενώ παράλληλα επισημαίνονται
από το πρόγραμμα τόσο η κρίσιμη θέση όσο και ο κρίσιμος συνδυασμός. Μέσα επίσης από
το μοναδικά εύχρηστο περιβάλλον του τεύχους μπορεί να εμφανιστεί η αναλυτική γεωμετρία
κάθε κόμβου μαζί με τις επιμέρους συνδέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτόν και
παράλληλα να προστεθούν τα συνοπτικά και τα αναλυτικά αποτελέσματα για όλες τις
περιπτώσεις φορτίσεων.
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Ο τρόπος για την παραγωγή και διαμόρφωση του τεύχους είναι ο ίδιος όπως και στο βασικό
περιβάλλον του προγράμματος ConSteel (αναλυτική περιγραφή στο κεφάλαιο 11).

14.6 Α ΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ & ΚΟΜΒΩΝ
Στη διαδικασία ενημέρωσης του σχεδιασμού/υπολογισμού του μοντέλου λαμβάνεται υπόψη
η μηχανική αλληλεπίδραση μεταξύ του γενικού μοντέλου και των συνδέσεων του (άκαμπτες,
ημιάκαμπτες ή αρθρωτές) η οποία γενικώς παράγει πιο οικονομικά και πιο ρεαλιστικά
αποτελέσματα για το σχεδιασμό. Ωστόσο αυτή η προσέγγιση απαιτεί μία πιο σύνθετη σχέση
μεταξύ των συνδέσεων και της κατασκευής και χρειάζεται περισσότερη και πιο λεπτομερή
προσπάθεια για την δημιουργία του μοντέλου από το μηχανικό μελετητή. Στο ConSteel όλοι
οι τύποι κόμβων μπορούν να καθοριστούν ελεύθερα ή με βάση στην γεωμετρία του γενικού
μοντέλου χρησιμοποιώντας το εργαλείο αυτόματης αναγνώρισης, μέσω του οποίου
εξετάζονται οι θέσεις των συνδεδεμένων μελών και των κατάλληλων διατομών και
προτείνονται οι πιθανοί τύποι (κατάλληλοι) συνδέσεων. Μετά το καθορισμό ενός κόμβου
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(και των συνδέσεων) μπορεί να γίνει η τοποθέτησή του στο γενικό (καθολικό) μοντέλο και
στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα η δυσκαμψία της σύνδεσης στη διαδικασία της
ανάλυσης. Τέλος, μετά την ανάλυση επανεκτελούνται πάντα οι έλεγχοι για τον ίδιο τον κόμβο
(και συνδέσεις) με τα νέα αποτελέσματα της ανάλυσης.
Για να τοποθετήσετε ένα κόμβο στο γενικό (καθολικό) μοντέλο αρκεί να κλικάρετε στο
εικονίδιο Τ Ο Π ΟΘ ΕΤ Η Σ Η Κ ΟΜ Β ΟΥ
στο πεδίο Μ ΕΛ Η . Ένας κόμβος μπορεί να τοποθετηθεί
σε διάφορες θέσεις στο μοντέλο εφόσον ικανοποιούνται τα γεωμετρικά κριτήρια και
προϋποθέσεις. Η δυσκαμψία μιας σύνδεσης επίσης λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία
της ανάλυσης εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες της μελέτης (από τον ίδιο το χρήστη). Για
να ληφθεί όμως υπόψη χρειάζεται να επιλέξετε πρώτα από το πεδίο της ανάλυσης την εντολή
των παραμέτρων και να τσεκάρετε την αντίστοιχη επιλογή Π ΕΡΙ Λ Α Μ ΒΑ Ν Ε Τ Α Ι Η ΔΥΣ Κ Α Μ Ψ Ι Α
Τ Η Σ Σ Υ Ν Δ ΕΣ Η Σ η οποία βρίσκεται στο πάνω μέρος της βασικής καρτέλας και στην αντίστοιχη
υποσελίδα που εμφανίζεται αν πατήσετε το βέλος στα δεξιά. Στη συνέχεια εκτελείτε ξανά
την ανάλυση ώστε να γίνει η ενημέρωση με τις αλλαγές.

14.7 Ε ΞΑΓΩΓΗ ΚΟΜΒΟΥ
Όλοι οι κόμβοι και συνδέσεις μπορούν να
εξαχθούν στο πρόγραμμα σχεδίασης
μεταλλικών λεπτομερειών και
κατασκευών TEKLA Structures.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη
διαδικασία αυτή περιλαμβάνονται στο
κεφάλαιο 2.4.
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15 CSPI – CONSTEEL
PROGRAMMING INTERFACE
15.1 Τ Ι ΕΙΝΑΙ ΤΟ CS PI?
Το C S PI, ένα νέο, καινοτόμο εργαλείο, με δικό του περιβάλλον προγραμματισμού έχει
προστεθεί στο C ON S T E EL , μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να δημουργήσει εύκολα και
γρήγορα, παραμετρικά μοντέλα, απλά ή σύνθετα, τα οποία είναι βασισμένα σε κώδικα.
Γράφοντας τις εντολές του C S PI στην δική του, εύκολη και άμεση γλώσσα προγραμματισμού,
μπορούν να δημιουργηθεί οποιοδήποτε στοιχείο του ConSteel (μέλη, ελάσματα, στηρίξεις,
φορτία κλπ.). Στο ίδιο περιβάλλον του csPI περιλαμβάνονται επίσης βασικά εργαλεία
προγραμματισμού, όπως η χρήση Μ ΕΤ Α ΒΛ Η Τ Ω Ν , F OR L O O PS και I F - E L S E Ε ΝΤ ΟΛ Ω Ν οι
οποίες κάνουν ακόμα πιο παραγωγική την όλη διαδικασία δημιουργίας παραμετρικών
κατασκευών.
Πληροφορίες για το C S PI, με λεπτομερείς περιγραφές των εντολών, γραμμές κώδικα που
μπορούν να αντιγραφούν και να γίνουν επικόλληση, αλλά και έτοιμα αρχεία για να τα
κατεβάσουν οι χρήστες στον υπολογιστή τους - csPI scripts- περιλαμβάνονται στο σχετικό
εγχειρίδιο της ERGOCAD (ζητήστε το στο 2114112620 – www.ergocad.eu) αλλά και μέσω
της σελίδας (wiki page):
http://wiki.consteelsoftware.com/index.php/Main_Page

15.2 Λ ΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ CS PI
Το πεδίο csPI μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 2 μεγέθη, το ελάχιστο και το μέγιστο. Όταν το
ConSteel ξεκινά, εμφανίζεται προκαθορισμένα το πεδίο του csPI στο κάτω αριστερά τμήμα
του βασικού παραθύρου με το ελάχιστο μέγεθος. Ο χρήστης όμως μπορεί αν το
μεγιστοποιήσει οποιαδήποτε στιγμή.

15.2.1 ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
Στην ελαχιστοποιημένη κατάσταση του πεδίου, δεν μπορεί να γραφτεί κώδικας και είναι
διαθέσιμες μόνο οι εξής λειτουργίες:
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1

2

3

1. Το μέγεθος του πεδίου C S PI μπορεί να μεγιστοποιηθεί ή ελαχιστοποιηθεί μέσω του
εικονιδίου Α Ν ΟΙ Γ Μ A - O PE N / Κ Λ Ε Ι Σ Ι Μ Ο - C L OS E , οπότε και το γράψιμο του μοντέλου
μπορεί να ξεκινήσει
2. Μπορεί να εισαχθεί αρχείο μορφής C S P I (.cspi) κλικάροντας στην εντολή Φ Ο ΡΤ ΩΜ Α L OA D του πεδίου.
3. Τα φορτωμένα αρχεία μορφής C S PI μπορούν να εκτελεστούν μέσω της εντολής R U N ΕΚ Τ ΕΛ ΕΣ Η

15.2.2 ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
Μετά την μεγιστοποίηση του πεδίου C S PI μέσω της εντολής O PEN - Α ΝΟ Ι Γ Μ Α /C L OS E Κ Λ ΕΙ Σ Ι Μ Ο BU T T O N , ενεργοποιούνται περισσότερες λειτουργίες και μπορεί να ξεκινήσει το
γράψιμο του κώδικα:
3
2

4
1

1. # Η Π ΕΡΙ Ο ΧΗ Ε Ι Σ Α Γ ΩΓ Η Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α είναι η το κύριο τμήμα του πεδίου. Εκεί μπορούν
να καθοριστούν μεταβλητές, κύκλοι γραμμών και εντολές οι οποίες εκτελούνται
γραμμή προς γραμμή, με την επιλογή της εντολής Run. H περιοχή αυτή περιλαμβάνει
επίσης χαρακτηριστικά όπως:
a. Αυτόματος χρωματισμός των εντολών, των μεταβλητών, των σχολίων για τις
μεταβλητές, των κύκλων κλπ.
b. Με δεξί κλικ στο πεδίο ενεργοποιείται η δυνατότητα I NS E R T -Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ ,
μέσω της οποίας μπορεί να γίνει αυτόματη εισαγωγή έτοιμων γραμμών
κώδικα
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2.

3.
4.

5.

c. Με δεξί κλικ στο πεδίο ενεργοποιείται επίσης η δυνατότητα H EL P -Β ΟΗ Θ ΕΙ Α ,
η οποία οδηγεί απευθείας στο wiki. Αν το δεξί κλικ γίνει πάνω σε μία εντολή,
τότε μεταφερόμαστε απευθείας στις πληροφορίες που σχετίζονται με την
εντολή αυτή στο wiki.
# Ο Α Ρ Ι ΘΜ ΟΣ Τ ΩΝ Γ ΡΑ Μ Μ Ω Ν - NU M B ER OF L I N ES έχει δύο κύριες λειτουργίες. Βοηθά
στην περιήγηση του χρήστη στον κώδικα και στην εύρεση σφαλμάτων στον κώδικα.
Αν ο κώδικας δεν μπορεί να εκτελεστεί με το εικονίδιο Run-εκτέλεση επειδή
υπάρχουν σφάλματα κατά την σύνταξη για παράδειγμα του κώδικα, τότε εμφανίζεται
ένα παράθυρο διαλόγου, μέσω του οποίου επισημαίνεται η ακριβής γραμμή στην
οποία υπάρχει το πρόβλημα/σφάλμα.
# Το εικονίδιο U ND O /R ED O χρησιμοποιείται για την αναίρεση/επαναφορά
# Το εικονίδιο S A V E - Κ Α Τ Α ΧΩ ΡΗ Σ Η χρησιμοποιείται για να γινει η αποθήκευση
γραμμών κώδικα σε αρχείο μορφής .cspi, το οποίο μπορεί να ανοίξει αργότερα στο
C O N S T E EL
# Υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης/εναπόθεσης του πεδίου C S PI σε άλλη θέση,
κάτι το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στην περίπτωση για παράδειγμα που ο χρήστης
εργάζεται σε δύο οθόνες. Για να γίνει η μεταφορά του πεδίου C S PI, χρειάζεται να
γίνει κλικ στην επικεφαλίδα του μεγιστοποιημένου πεδίου και να παραμείνει
κρατημένο το πεδίο μέχρι να τοποθετηθεί στην τελική θέση με D R A G & D R O P .

15.3 Β ΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ CS PI
15.3.1 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
Ο Ι Μ ΕΤ Α ΒΛ Η Τ ΕΣ σε ένα πρόγραμμα υπολογιστή αποτελούν τους κάδους (φακέλους) στους
οποίους παραμένουν διάφορες πληροφορίες και αναφορές. Στην εξωτερική πλευρά του
κάδου είναι το όνομα. Όταν γίνεται αναφορά στον κάδο, χρησιμοποιούμε το όνομα του
κάδου, όχι τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί σε αυτόν.
Όταν δημιουργούμε ή επεξεργαζόμαστε στοιχεία με διάφορα είδη ΕΝΤ ΟΛ Ω Ν , θα χρειαστεί
να εισάγουμε διαφορετικές παραμέτρους (όπως για παράδειγμα τις συντεταγμένες αρχήςτέλους ενός μέλους, τους συντελεστές συνδυασμών, τους μοναδιαίους αριθμούς των μελών
- ID's κλπ…). Αυτές οι παράμετροι μπορούν να καθοριστούν τοπικά ως αριθμητικές τιμές ή ως
μεταβλητές.
Στο C S PI, ο καθορισμός μιας μεταβλητής ξεκινά με το σύμβολο "$", ακολουθεί το όνομα της
μεταβλητής,
και μετά από ένα όμοιο σύμβολο, η απόδοση της τιμής:
$x=1000
Η τιμή της μεταβλητής μπορεί να είναι:
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αριθμητική
κείμενο (σειρά χαρακτήρων) [ΣΕ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΚΔΟΣΗ]
Από τη στιγμή που καθορίζονται ΟΙ Μ ΕΤ Α ΒΛ Η Τ ΕΣ , τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ελεύθερα στις γραμμές κώδικα που ακολουθούν. Μπορούν είτε να χρησιμοποιηθούν ως
χαρακτηριστικά εντολών είτε ως χαρακτηριστικά αντικειμένων.

15.3.1 MΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΕΛΕΣΤΗΣ
Ο Ι Μ Α ΘΗ Μ Α Τ Ι Κ ΟΙ Τ ΕΛ ΕΣ Τ ΕΣ μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αριθμητικές τιμές και με
μεταβλητές ενώ μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στο εσωτρικό μιας εντολής στα
χαρακτηριστικά του αντικειμένου
Οι παρακάτω μαθηματικοί τελεστές εφαρμόζονται στο csPI:
+



Άθροισμα

-



Αφαίρεση

*



Πολλαπλασιασμός

/



Διαίρεση

%



Ποσοστό

^



Εκθέτης

sin



Ημίτονο

cos



Συνημίτονο

tan



Εφαπτομένη

log



Λογάριθμος (με βάση το 10)

round 

Στρογγυλοποίηση

floor 

Στρογγυλοποίηση προς τα κάτω

ceil



Στρογγυλοποίηση προς τα πάνω

nint



Πλησιέστερος ακέραιος

sqrt



Τετραγωνική ρίζα
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15.3.2 ΚΥΚΛΟΙ, ΓΙΑ ΒΡΟΓΧΟΥΣ (LOOPS)
Ο Κ ΥΚ Λ ΟΣ είναι ένα βασικό εργαλείο για την εκτέλεση επαναληπτικών λειτουργιών (ίδιων ή
παρόμοιων). Το csPi χειρίζεται τον κύκλο «for» (=για), στον οποίο οι παράμετροι είναι οι εξής:
Καθορισμός της παραμέτρου εκτέλεσης
Τιμή έναρξης της παραμέτρου εκτέλεσης
Τιμή λήξης της παραμέτρου εκτέλεσης

15.3.3 IF ELSE (ΕΑΝ….ΑΛΛΙΩΣ) ΔΗΛΩΣΗ
Η δήλωση I F - EL S E στον προγραμματισμό αποτελεί μία υπό όρους δήλωση η οποία εκτελεί
ένα διαφορετικό σύνολο δηλώσεων οι οποίες εξαρτώνται από το κατά πόσο μία έκφραση
είναι αληθής ή ψευδής.
Το csPi υποστηρίζει one-way (if-endif) μονής κατεύθυνσης αλλά και two-way (if-else-endif)
δύο διευθύνσεων (ανάλογα με την επιλογή του χρήστη) δηλώσεις if else.
One-way if επιλογή:
if [έκφραση]
δήλωση
endif
o
o
o

if και endif είναι λέξη δέσμευσης
η έκφραση πρέπει να αξολογηθεί αν είναι true (αληθής) ή false (ψευδής)
η δήλωση εκτελείται αν η τιμή της έκφρασης είναι true-αληθής

Two-way if επιλογή:
if [έκφραση]
δήλωση1
else
αλλιώς2
endif
o
o
o
o

if και endif είναι λέξη δέσμευσης
η έκφραση πρέπει να αξολογηθεί αν είναι true (αληθής) ή false (ψευδής)
η δήλωση1 εκτελείται αν η τιμή της έκφρασης είναι true-αληθής
η δήλωση2 εκτελείται αν η τιμή της έκφρασης είναι false-ψευδής
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Στην έκφραση, μετά την εντολή if, μπορούν χρησιμοποιηθούν οι εξής λειτουργίες:
==



ίσο

!=



Όχι ίσο

<



Μικρότερο από

<=



Μικρότερο ίσο από

>



Μεγαλύτερο από

>=



Μεγαλύτερο ίσο από

15.3.4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ CSPI
Στο κεφάλαιο αυτό, περιλαμβάνεται μόνο η λίστα των εντολών. Για αναλυτικές πληροφορίες
της χρήσης του C S PI, και λεπτομέρεις για τις περιγραφές των εντολών, για την χρήση με
αντιγραφή-επικόλληση έτοιμων παραδειγμάτων κώδικα, για την λήψη αρχείων μορφής csPI
(έτοιμα παραδείγματα με γραμμές κώδικα και παραμετρικές κατασκευές) καλέστε στο
2114112620, ή επισκεφτείτε την σελίδα της ERGOCAD στο www.ergocad.eu ή την σελίδα:
http://wiki.consteelsoftware.com/index.php/Main_Page
Load Section
Με την εντολή LOAD_SECTIOΝ, μπορούν να φορτωθούν διατομές από την βασική
βιβλιοθήκη με τις πρότυπες διατομές του ConSteel
Macro Section
Με την εντολή MACRO_SECTION, διάφορες μορφές μακρο-διατομών (συγκολλητών,
σύνθετων κλπ) μπορούν να δημιουργηθούν και να φορτωθούν στο μοντέλο
Create
Με την εντολή CREATE, μπορούν να δημιουργηθούν αντικείμενα από την λίστα που
ακολουθεί, τα οποία καλούνται συμβατικά και μη συμβατικά.
o
o
o
o
o

LoadGroup (ομάδα φορτίου)
LoadCase (φόρτιση)
LoadTransferSurface (επιφάνεια κατανομής φορτίου)
Structural_Member (στατικό μέλος)
Structural_Plate (στατική επιφάνεια – επιφανειακό μέλος)
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o
o
o
o
o
o

Tapered_Member (μεταβλητό μέλος)
Link (σύνδεσμος)
Support_Point (σημείο στήριξης)
NodeForce (επικόμβια δύναμη)
MemberForce (δύναμη μέλους)
PlateForce (δύναμη επιφάνεια/επιφανειακού μέλους)

Set
Με την εντολή SET μπορούν να καθοριστούν/τροποποιηθούν τα χαρακτηριστικά των
συμβατικών και μη συμβατικών αντικειμένων που έχουν δημιουργηθεί.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

LoadGroup
LoadCase
Structural_Member
Structural_Plate
Tapered_Member
Link
Support_Point
NodeForce
MemberForce
PlateForce

Get Release Name
Με την εντολή GET_RELEASE_NAME, μπορούν να βρεθούν οι ελευθερίες των άκρων
και οι ρυθμίσεις τους να καταχωρηθούν σε μία μεταβλητή. Αν η ελευθερία που
αναζητάμε δεν υπάρχει, τότε θα δημιουργηθεί ένας νέος τύπος και θα καταχωρηθεί
σε μία μεταβλητή.

Get Support Name
Με την εντολή GET_SUPPORT_NAME, μπορούν να βρεθούν οι στηρίξεις μέσω των
συνθηκών στήριξης, και οι ρυθμίσεις τους μπορούν να καταχωρηθούν σε μία
μεταβλητή. Αν ο τύπος στήριξης που αναζητάμε δεν υπάρχει, τότε θα δημιουργηθεί
ένας νέος τύπος και θα καταχωρηθεί σε μία μεταβλητή.
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Select
Με την εντολή select, μπορούν να επιλεγούν τα αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί
νωρίτερα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να τροποποιηθούν με άλλες
εντολές
o
o
o
o
o
o

Select all/Deselect all (επιλογή/αποεπιλογή)
Select by_ID/Deselect by_ID
Select by_Type/Deselect by_Type
Select by_Attribute/Deselect by_Attribute
Select by_User
Select invert

Move & Copy
Με τις εντολές move (μετακίνηση) και copy (αντιγραφή), τα αντικείμενα που έχουν
δημιουργηθεί και επιλεγεί, μπορούν να μετακινηθούν ή να αντιγραφούν με τις
παρακάτω εντολές.
o Move_selected_point_or_edge (μετακίνηση επιλεγμένου σημείου ή πλευράς)
o Move_selected (μετακίνηση επιλεγμένου)
o Copy_selected (αντιγραφή επιλεγμένου)
Rotate
Με τις εντολές περιστροφής, τα αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί και επιλεγεί,
μπορούν να περιστραφούν με τις παρακάτω εντολές:
o Rotate_selected (περιστροφή επιλεγμένου)
o Rotate_copy_selected (περιστροφή με αντιγραφή του επιλεγμένου)
Mirror
Με τις εντολές mirror (κατοπτρισμός), τα αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί και
επιλεγεί, μπορούν να αντιγραφούν αντισυμμετρικά (κατοπτρισμός) προς ένα επίπεδο
με τις παρακάτω εντολές:
o Mirror_selected (κατοπτρισμός επιλεγμένου)
o Mirror_copy_selected (κατοπτρισμός με αντιγραφή του επιλεγμένου)
Get user input
Με τις εντολές Get_user_input, μπορούν να εκτελεστούν μεταβλητές μέσω διαφόρων
δυναμικών παραθύρων διαλόγων χρήστη. Σε αυτά τα παράθυρα διαλόγου, μπορούν
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να τοποθετηθούν διάφορα είδη ελέγχου από το χρήστη, με σκοπό να επιτευχθεί μία
εύκολη και ταυτόχρονη δυναμική απεικόνιση του κώδικα κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης του:
o TEXT – Τοποθέτηση ενός πεδίου επεξεργασίας στο παράθυρο διαλόγου, στο
οποίο μπορεί να γίνει πληκτρολόγηση γραμμάτων ως παραμέτρων εισαγωγής
o NUMBER – Τοποθέτηση ενός πεδίου επεξεργασίας στο παράθυρο διαλόγου,
στο οποίο μπορεί να γίνει πληκτρολόγηση αριθμών ως παραμέτρων
εισαγωγής
o BOOL – Τοποθέτηση ενός πεδίου επεξεργασίας στο παράθυρο διαλόγου, το
οποίο θα έχει την τιμή 1 αν είναι επιλεγμένο, ή την τιμή 0 αν δεν είναι
επιλεγμένο
o OPTION – Τοποθέτηση λίστας στο παράθυρο διαλόγου, με επιλογές από
προκαθορισμένες τιμές
o POINT – Τοποθέτηση πεδίου επιλογής (κουμπί) στο παράθυρο διαλόγου, με το
οποίο προσδιορίζονται οι συντεταγμένες ενός επιλεγμένου σημείου
o OBJECT – Τοποθέτηση πεδίου επιλογής (κουμπί) στο παράθυρο διαλόγου, με
το οποίο προσδιορίζονται τα IDs (μοναδιαίοι αριθμοί) των επιλεγμένων
αντικειμένων και καταχωρούνται

Excel command package
Το πακέτο εντολών excel καλύπτει τις παρακάτω εντολές, με τις οποίες μπορεί να
ανοίξει ένα αρχείο μορφής excel, και μετά να φορτωθεί, να καταχωρηθεί ή να
χρησιμοποιηθεί στις γραμμές κώδικα:
o EXCEL_OPEN – Ανοίγει το επιλεγμένο αρχείο Excel μέσα από τον καθορισμένο
φάκελο και με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της εντολής
o EXCEL_CLOSE – Κλείνει το τελευταίο ανοικτό αρχείο Excel
o EXCEL_READ_CELL – Διαβάζει μία τιμή από ένα συγκεκριμένο κελί ενός φύλλο
Excel, και καταχωρεί την τιμή του σε μία μεταβλητή του csPI
o EXCEL_COUNT_FILLED_ROWS – Μετρά τις γραμμές που περιέχουν δεδομένα
σε μία συγκεκριμένη στήλη ενός συγκεκριμένου φύλλου Excel, και καταχωρεί
την τιμή του στο csPI

15.4 Λ ΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ Υ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ CS PI
H λειτουργία του Debug (εντοπισμός σφαλμάτων) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
διορθωθούν κώδικες του csPI ή για να δει ο χρήστης την ακολουθία λειτουργίας του κώδικα.
Η εντολή του Debug έχει δύο παράλληλες λειτουργίες:
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Automatic code check (Αυτόματος έλεγχος κώδικα): ο κώδικας ελέγχεται αυτόματα
και συνεχώς με την εκτέλεση και αξιολόγηση του γραμμένου κώδικα.
Ο έλεγχος του κώδικα έχει δύο μηνύματα:
1. Η Warning γραμμή (προειδοποιητικών μηνυμάτων) επισημαίνεται με κίτρινο
χρώμα, όπου μετά τον κώδικα εμφανίζεται το προειδοποιητικό μήνυμα. Τα
προειδοποιητικά μηνύματα δεν μπλοκάρουν την εκτέλεση του κώδικα.
2. Error - σφάλμα: η γραμμή σφαλμάτων επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα, όπου
μετά τον κώδικα εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος. Τα μηνύματα σφάλματος
μπλοκάρουν
την
εκτέλεση
του
κώδικα
Λειτουργία Debugging: Η λειτουργία του debugging αποτελεί μία πολύ χρήσιμη
λειτουργία για την αξιολόγηση του βήμα προς βήμα ελέγχου του γραμμένου κώδικα.
Οι λειτουργίες του Debug βρίσκονται στην άνω γραμμή του επεξεργαστή του csPI.

Προσθήκη σημείου ελέγχου-debug: τα σημεία ελέγχου διακόπτουν τον
κώδικα κατά τη διάρκεια του debugging (εντοπισμού σφαλμάτων). Μπορούν να
τοποθετηθούν διάφορα σημεία ελέγχου. Για να τοποθετηθεί ένα σημείο
ελέγχου, αρκεί να κλικάρουμε στην γραμμή που θέλουμε και να επιλέξουμε το
σχετικό εικονίδιο. Η τοποθέτηση ενός σημείου ελέγχου επισημαίνεται με έναν
αριθμό στην γραμμή (

).

Διαγραφή σημείου ελέγχου: αν ο κέρσορας σταθεί πάνω σε μία γραμμή
στην οποία έχει τοποθετηθεί σημείο ελέγχου, τότε το εικονίδιο της προσθήκης
(Προσθήκη σημείου ελέγχου) αλλάζει σε εικονίδιο διαγραφής (Διαγραφή
σημείου ελέγχου).
Διαγραφή όλων των σημείων ελέγχου: με ένα απλό κλικ, μπορούν να
διαγραφούν όλα τα τοποθετημένα σημεία ελέγχου
Ενεργοποίηση ελέγχων ON (ενεργοποίηση διαδικασίας debugging):
κλικάροντας στο αντίστοιχο εικονίδιο, ξεκινά η διαδικασία εντοπισμού
σφαλμάτων - debugging η οποία θα σταματήσει στο πρώτο σημείο ελέγχου.
Στην περίπτωση που η λειτουργία του debugging είναι ενεργή (debug ON),
υπάρχουν επιπλέον τρεις επιλογές debugging:
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Μεταφορά στην επόμενη γραμμή: πατώντας το αντίστοιχο
εικονίδιο, το debugging γίνεται γραμμή προς γραμμή
Μεταφορά στο επόμενο σημείο ελέγχου: πατώντας το
αντίστοιχο εικονίδιο, μεταφερόμαστε στο επόμενο σημείο
Εκτέλεση μέχρι το τέλος: πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο, η
διαδικασία του debugging αγνοεί τα επόμενα σημεία (ή σημείο) debug και
εκτελεί μέχρι το τέλος τον κώδικα
Απενεργοποίηση ελέγχων OFF: πατώντας το αντίστοιχο
εικονίδιο, το debugging θα τερματιστεί
Watch window – παράθυρο παρακολούθησης: το παράθυρο αυτό
εμφανίζει την τρέχουσα τιμή των μεταβλητών πάνω από την ενεργή θέση
debugging.

►Συνοπτική παρουσίαση για το csPI μπορείτε να παρακολουθήσετε από το επίσημο κανάλι
της ERGOCAD στο youtube, εδώ.
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Συνοπτική περιγραφή για το CONSTEEL

Ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για κτίρια με διατομές από σκυρόδεμα + χάλυβα + σύμμικτες
Το Consteel περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεται ένα σύγχρονο μελετητικό γραφείο για το σχεδιασμό
σύνθετων έργων από χάλυβα + σκυρόδεμα. Με ένα εύκολο στην εκμάθηση, και ιδιαίτερα φιλικό στο
χρήστη τρισδιάστατο περιβάλλον δίνει τη δυνατότητα για την εκπόνηση ακόμα και των πιο απαιτητικών
μελετών.
Με το Consteel μπορείτε να αναλύσετε και να διαστασιολογήσετε μεταλλικές και σύμμικτες κατασκευές
καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρότυπες & σύνθετες διατομές.

Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
• Έλεγχος διατομών σε ΟΚΑ, ΟΚΛ
• Έλεγχος μελών σε λυγισμό
• Εισαγωγή ατελειών
• Έλεγχος σε πυρκαγιά
• 3D απεικόνιση παραμορφώσεων
• Ελληνικό περιβάλλον εργασίας / τεύχος
• Αυτόνομο πρόγραμμα με συνδέσεις
• Εξαγωγή μοντέλου στο ΤΕΚLA

•
•
•
•
•
•
•
•

Έλεγχος πεδίλων, θεμελίωσης
Σύνθετες διατομές χάλυβα-σκυροδ/τος
Ευρωκώδικες + ΝΑ
Ανάλυση δευτέρας τάξεως
Αυτόματος υπολογισμός φορτίων ανέμου
Όπλιση στοιχείων από σκυρόδεμα
Ειδικός υπολογισμός γερανογέφυρας
Μεταβλητές διατομές & στοιχεία κελύφους

Ένα από τα πιο σημαντικά οφέλη που κάνει το Consteel ένα από τα κορυφαία προγράμματα
ανάλυσης και διαστασιολόγησης κατασκευών στο κόσμο είναι ότι ο χρήστης μπορεί να δουλεύει
χρησιμοποιώντας μία τεράστια βιβλιοθήκη διατομών σε τρισδιάστατο περιβάλλον, υπολογίζοντας
ταυτόχρονα όλα τα φορτία (άνεμος, χιόνι, πυρκαγιά, γερανογέφυρα, προένταση κ.α.) σε ελάχιστο
χρόνο ενώ παράλληλα μπορεί να παράγει το τεύχος σε δεκάδες γλώσσες.

τηλ. 2105760870 – 2105738518 -2114112619 - 2114112620
www.ergocad.eu

email:info@ergocad.eu

