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Αγαπητοί χρήστες, η προσπάθεια µας για άµεση και σωστή ενηµέρωση σας, για τις 
αλλαγές και τις νέες δυνατότητες που δηµιουργούνται από έκδοση σε έκδοση των 
προγραµµάτων είναι συνεχής. 
Σ’ αυτή την επικοινωνία µας, προσπαθήσαµε να συγκεντρώσουµε τις πιο ουσιαστικές απ’ 
αυτές τις αλλαγές.  
Παρ’ όλα αυτά είναι αδύνατον να τις συµπεριλάβουµε στο σύνολο τους. Γι’ αυτό, είναι 
πάντα απαραίτητο, πριν τη χρήση οποιασδήποτε νέας έκδοσης να ενηµερώνεστε από τα 
‘log’ (‘htm’) αρχεία κάθε προγράµµατος για αλλαγές έχουν σηµειωθεί. 
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Νέες δυνατότητες στο πρόγραµµα ΜΑΧΙΜΑ  
Συνδυασµός φορτίων σύµφωνα µε τον EC2 µε το πρόγραµµα ΜΑΧΙΜΑ σε παράδειγµα  προσδιορισµού του 
συνδυασµού των καταπονήσεων για την µέγιστη τάση σε ένα σηµείο της διατοµής. 
 
Το ακόλουθο παράδειγµα είναι ένας φορέας από οπλισµένο σκυρόδεµα δύο ανοιγµάτων µε πρόβολο. 
Πρέπει να υπολογιστεί ο συνδυασµός των εντατικών µεγεθών που προκαλεί τις µέγιστες ή ελάχιστες ορθές 
τάσεις σε ένα σηµείο της διατοµής από µόνιµα φορτία σύµφωνα µε τον EC2. Ο φορέας ελήφθη από το 
εγχειρίδιο του ΜΑΧΙΜΑ κεφάλαιο 5.3 – ‘Πρακτικό παράδειγµα φορέα πολλών ανοιγµάτων σύµφωνα µε τον 
EC2’, σελίδα  5-6  και τροποποιήθηκε ως ακολούθως: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Για τον υπολογισµό των τάσεων σε τυχαία σηµεία διατοµής, χρειάζεται ο προσδιορισµός τους µέσω της 
εντολής QSP/SPT, εκτός από αυτά που υπολογίζονται αυτόµατα από το ίδιο το πρόγραµµα. Πρόκειται για τα 
γωνιακά σηµεία της περιµέτρου και τα σηµεία µε µέγιστες/ελάχιστες αποστάσεις από το κέντρο βάρους της 
διατοµής. 

 
Σαν µόνιµο φορτίο πρέπει να ληφθεί υπόψη χωριστά κατά άνοιγµα: 

• στην κύρια διεύθυνση Ζ οµοιόµορφο φορτίο 90.0 kN/m σαν περιπτώσεις φορτίσεων 1,2,3 
• στην εγκάρσια διεύθυνση Υ οµοιόµορφο φορτίο 10.0 kN/m σαν περιπτώσεις φορτίσεων 61,71,81 
 

Με το πρόγραµµα STAR υπολογίζονται τα εντατικά µεγέθη σύµφωνα µε την θεωρία Ιης τάξης: 
 
PROG STAR 
HEAD LOADS ; ECHO BDEF 
CTRL I 
LC  1 TITL 'Permanent G-load Pz Cantilever' ; UL 101 PZ 90.00 
LC  2 TITL 'Permanent G-load Pz Span 1'     ; UL 102 PZ 90.00 
LC  3 TITL 'Permanent G-load Pz Span 2'     ; UL 103 PZ 90.00 
LC 61 TITL 'Permanent G-load Py Cantilever' ; UL 101 PY 10.00 
LC 71 TITL 'Permanent G-load Py Span 1'     ; UL 102 PY 10.00 
LC 81 TITL 'Permanent G-load Py Span 2'     ; UL 103 PY 10.00 
END 
 

BEAM 

101 

BEAM 

102 

BEAM 

103 

Node 1 Node 2 Node 3 Node 4 

PROG AQUA 
SECT 1 MNO 1 MRF 2 
       POLY O   ; VERT  NO  Y       Z 
                        1   0.38/2  1.5/2 
                        2  -0.38/2  1.5/2 
                        3  -0.38/2 -1.5/2 
                        4   0.38/2 -1.5/2 
 

Σταθερή διατοµή µε b/d = 0.38/1.5 m 

Y 

Z 

ZMIN 

YMIN

EXT2 

PROG GENF 
HEAD CONTINUOUS BEAM WITH CANTILEVER 
SYST SPAC ; NODE 1  0.0 0.0 
                 2  4.0 0.0 FIX PP 
                 3 12.0 0.0 FIX XP 
                 4 20.0 0.0 FIX F 
BEAM 101 1 2 NCS 1 DIV 4 
     102 2 3 NCS 1 DIV 8 
     103 3 4 NCS 1 DIV 8 
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LOADCASE 1 LOADCASE 2 LOADCASE 3 

 
 

 
LOADCASE 61 LOADCASE 71 LOADCASE 81 

 
 

 
 
Στο πρόγραµµα ΜΑΧΙΜΑ ζητούνται οι περιβάλλουσες ορθών τάσεων MAX-QSIG και MIN-QSIG σε 
συγκεκριµένο σηµείο της διατοµής. Τα χαρακτηριστικά σηµεία που µπορεί να επιλέξει κανείς, εφόσον δεν 
έχουν προηγουµένως προσδιοριστεί στο πρόγραµµα AQUA µέσω της εντολής SPT, συµβολίζονται ως εξής: 
 EXTi: Γωνιακά σηµεία περιµέτρου (i η ονοµασία του σηµείου στην εντολή VERT, ή 

η σειρά εισαγωγής) 
 YMAX: Τοµή του θετικού Υ-άξονα µε την εξωτερική περίµετρο 
 YMIN: Τοµή του αρνητικού Υ-άξονα µε την εξωτερική περίµετρο 
 ZMAX: Τοµή του θετικού Ζ-άξονα µε την εξωτερική περίµετρο 
 ZMIN: Τοµή του αρνητικού Ζ-άξονα µε την εξωτερική περίµετρο 
 
Εδώ λοιπόν, ζητούνται οι περιβάλλουσες µεγίστων/ελαχίστων ορθών τάσεων στο σηµείο ΕΧΤ2 της διατοµής 
(είναι το γωνιακό σηµείο της περιµέτρου µε αριθµό 2 – δες σχήµα διατοµής σελίδας 2) στο µέσον του 
στοιχείου 102, Χ=4.0m. Υπολογίζονται όλοι οι πιθανοί συνδυασµοί εντατικών µεγεθών των επιµέρους 
περιπτώσεων φόρτισης.  
Όταν ζητούνται οι περιβάλλουσες µεγίστων/ελαχίστων ορθών τάσεων, εντοπίζονται οι καµπτικές ροπές ΜΥ 
και ΜΖ οι οποίες στο συγκεκριµένο σηµείο της διατοµής στην συγκεκριµένη θέση δηµιουργούν την µέγιστη ή 
ελάχιστη ορθή τάση. 
Σύµφωνα µε τον EC2 (και τον ΕΚΩΣ), για τον προσδιορισµό των δράσεων σχεδιασµού Sd προδιαγράφονται 
για τα µόνιµα φορτία δύο επιµέρους συντελεστές ασφαλείας γG. Τα µόνιµα φορτία (type G) για συνήθεις 
περιπτώσεις µπορούν να θεωρηθούν ως συνολικές δράσεις. Έτσι, ο επιµέρους συντελεστής ασφάλειας γG 
για ευµενές αποτέλεσµα (EC2 πίνακας 2.2) είναι ίσος µε µονάδα (γG=1.0) και για δυσµενές γG=1.35.  
Ακολουθούν τα δεδοµένα του ΜΑΧΙΜΑ, όπου στην εντολή STAB/BEAM µέσω της παραµέτρου SELE και µε 
UEBE/SUPE ZUST/TYPE QSIG ζητείται να υπολογιστούν οι περιβάλλουσες µέγιστης και ελάχιστης ορθής 
τάσης: 
 
PROG MAXIMA 
ECHO FULL,LOAD,FACT FULL 
CTRL OPT EC2 0 ; LCST 201 
BEAM 102,103 SELE 'EXT2' 
ACTN TYPE G GAMU 1.35 GAMF 1.00 PSI0 1.0 PSI1 1.0 PSI2 1.0 
LC 1,2,3,61,71,81 G 
SUPE MAMI QSIG 
END 
 
Βλέποντας τα αποτελέσµατα, γίνεται αµέσως αντιληπτό ότι τα δεδοµένα του ΜΑΧΙΜΑ οδηγούν σε ένα 
αποτέλεσµα σωστό και σύµφωνο µε τον EC2: 
 
      FORCES IN BEAM-ELEMENTS 
        beam     x  LC Title               N     Q-Y     Q-Z     M-T     M-Y     M-Z 
         No.   [m] No.                  [kN]    [kN]    [kN]   [kNm]   [kNm]   [kNm] 
         --------------------------------------------------------------------- 
         102 4.000   1                   0.0    0.00  115.71    0.00 -257.14    0.00 
         102 4.000   2                   0.0    0.00  -51.43    0.00  514.29    0.00 
         102 4.000   3                   0.0    0.00  -25.71    0.00 -102.86    0.00 
         102 4.000  61                   0.0   12.86    0.00    0.00    0.00   28.57 
         102 4.000  71                   0.0   -5.71    0.00    0.00    0.00  -57.14 
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         102 4.000  81                   0.0   -2.86    0.00    0.00    0.00   11.43 
         --------------------------------------------------------------------- 
      Acti       G 
       sum  820.58 
      fact    1.35 
        LC       1       2       3      61      71      81 
      fact    1.35    1.35    1.35    1.35    1.35    1.35 
         --------------------------------------------------------------------- 
         102 4.000 201 MAX-QSIG/EXT2     0.0    5.79   52.07    0.00  208.29  -23.14 
         --------------------------------------------------------------------- 
      Acti       G 
       sum  607.84 
      fact    1.00 
        LC       1       2       3      61      71      81 
      fact    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00 
         --------------------------------------------------------------------- 
         102 4.000 202 MIN-QSIG/EXT2     0.0    4.29   38.57    0.00  154.29  -17.14 
 
Για τον υπολογισµό της µέγιστης ορθής τάσης (sum 820.58) λαµβάνονται οι καµπτικές ροπές ΜΥ και ΜΖ µε 
τον επιµέρους συντελεστή ασφαλείας γG=1.35 και για την ελάχιστη ορθή τάση (sum 607.84)µε γG=1.00. Με 
αυτά τα δεδοµένα, το ΜΑΧΙΜΑ περιλαµβάνει όλα τα µόνιµα φορτία στην τελική τιµή και οι συνδυασµοί που 
υλοποιεί είναι σύµφωνοι µε τον EC2. 
 
Στο ζητούµενο σηµείο της διατοµής, ΕΧΤ2, κατά την θεώρηση των µόνιµων φορτίων σαν µεµονωµένες 
περιπτώσεις φορτίσεων, προκύπτει η µέγιστη καµπτική ροπή ΜΥ ίση µε 514.29 kNm (άρα και ορθή τάση 
από την φόρτιση 2) και ΜΖ ίση µε 28.57 kNm και 11.43 kNm από τις φορτίσεις 61 και 81 αντίστοιχα. Η 
ελάχιστη καµπτική ροπή ΜΥ, άρα και ορθή τάση, προέρχεται από τις φορτίσεις 1 και 3 (My= –257.14 kNm 
και –102.86 kNm αντίστοιχα) και ΜΖ από την φόρτιση 71 (Mz= –57.14 kNm). 
 
Για ειδικές περιπτώσεις, όπως π.χ. σε φορείς στους οποίους οι αντιδράσεις επηρεάζονται από την κατανοµή  
των µόνιµων φορτίων, είναι απαραίτητο τα φορτία του τύπου G να συµπεριληφθούν στο ΜΑΧΙΜΑ, σύµφωνα 
µε τον EC2, σαν επιµέρους δράσεις µε επιµέρους συντελεστές ασφαλείας γG,sup=1.1 όταν είναι δυσµενείς και 
γG,inf=0.9 όταν είναι ευµενείς. Στο πρόγραµµα ΜΑΧΙΜΑ τα µόνιµα φορτία υποδιαιρούνται στους τύπους G1 
έως και G6 µε τους ανάλογους συντελεστές ασφαλείας: 
 
PROG MAXIMA 
ECHO FULL,LOAD,FACT FULL 
CTRL OPT EC2 0 ; LCST 201 
BEAM 102,103 SELE 'EXT2' 
ACTN TYPE G1 GAMU 1.10 GAMF 0.90 PSI0 1.0 PSI1 1.0 PSI2 1.0  ;   LC   1 G1 
ACTN TYPE G2 GAMU 1.10 GAMF 0.90 PSI0 1.0 PSI1 1.0 PSI2 1.0 ; LC  2 G2 
ACTN TYPE G3 GAMU 1.10 GAMF 0.90 PSI0 1.0 PSI1 1.0 PSI2 1.0 ; LC  3 G3 
ACTN TYPE G4 GAMU 1.10 GAMF 0.90 PSI0 1.0 PSI1 1.0 PSI2 1.0 ; LC 61 G4 
ACTN TYPE G5 GAMU 1.10 GAMF 0.90 PSI0 1.0 PSI1 1.0 PSI2 1.0 ; LC 71 G5 
ACTN TYPE G6 GAMU 1.10 GAMF 0.90 PSI0 1.0 PSI1 1.0 PSI2 1.0 ; LC 81 G6 
SUPE MAMI QSIG 
END 
 
Από τα πιο πάνω προκύπτουν τα ακόλουθα: 
 
      FORCES IN BEAM-ELEMENTS 
        beam     x  LC Title               N     Q-Y     Q-Z     M-T     M-Y     M-Z 
         No.   [m] No.                  [kN]    [kN]    [kN]   [kNm]   [kNm]   [kNm] 
         --------------------------------------------------------------------- 
         102 4.000   1                   0.0    0.00  115.71    0.00 -257.14    0.00 
         102 4.000   2                   0.0    0.00  -51.43    0.00  514.29    0.00 
         102 4.000   3                   0.0    0.00  -25.71    0.00 -102.86    0.00 
         102 4.000  61                   0.0   12.86    0.00    0.00    0.00   28.57 
         102 4.000  71                   0.0   -5.71    0.00    0.00    0.00  -57.14 
         102 4.000  81                   0.0   -2.86    0.00    0.00    0.00   11.43 
         --------------------------------------------------------------------- 
      Acti      G1      G2      G3      G4      G5      G6 
       sum -1624.1 3969.93 -649.62  870.60 -1424.6  348.24 
      fact    0.90    1.10    0.90    1.10    0.90    1.10 
        LC       1       2       3      61      71      81 
      fact    0.90    1.10    0.90    1.10    0.90    1.10 
         --------------------------------------------------------------------- 
         102 4.000 201 MAX-QSIG/EXT2     0.0    5.86   24.43    0.00  241.71   -7.43 
         --------------------------------------------------------------------- 
      Acti      G1      G2      G3      G4      G5      G6 
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       sum -1985.0 3248.12 -793.98  712.31 -1741.2  284.92 
      fact    1.10    0.90    1.10    0.90    1.10    0.90 
        LC       1       2       3      61      71      81 
      fact    1.10    0.90    1.10    0.90    1.10    0.90 
         --------------------------------------------------------------------- 
         102 4.000 202 MIN-QSIG/EXT2     0.0    2.71   52.71    0.00   66.86  -26.86 
 
Με βάση τους υπολογισµένους συντελεστές που εκτυπώθηκαν µέσω της εντολής ECHO FACT (γG,inf=0.9 ή 
γG,sup=1.1) για τις επιµέρους φορτίσεις, διαπιστώνεται ότι οι καµπτικές ροπές προσδιορίστηκαν από το 
ΜΑΧΙΜΑ αναλόγως της δράσης τους κατά τον υπολογισµό των ορθών τάσεων. 
 
Τελικό συµπέρασµα: 
Κατά τον συνδυασµό περισσότερων µόνιµων φορτίων, σύµφωνα µε τους ελέγχους που γίνονται, είναι 
αναγκαίος ένας διαχωρισµός σε συνολικές δράσεις (στις συνήθεις περιπτώσεις) ή επιµέρους δράσεις (σε  
ειδικές περιπτώσεις) σύµφωνα µε τον EC2 και αυτές να ληφθούν υπόψη όπως περιγράφηκε στο ΜΑΧΙΜΑ. 
 
 
Συνδυασµός σύµφωνα µε τις τάσεις στη διατοµή 
Η έννοια ‘Συνδυασµός σύµφωνα µε τις τάσεις στη διατοµή’ είναι καινούρια και παρέχεται από την έκδοση 
11.00-99. Με βάση αυτή, δίνεται η δυνατότητα όταν στο πρόγραµµα AQUA έχει οριστεί ένα τυχαίο σηµείο 
της διατοµής, µε το πρόγραµµα ΜΑΧΙΜΑ να υπολογίζεται ο συνδυασµός των εντατικών µεγεθών µε τον 
οποίο προκύπτει η µέγιστη/ελάχιστη ορθή τάση (QSIG) ή η µέγιστη/ελάχιστη διατµητική τάση (QTAU) για 
συγκεκριµένο σηµείο σε  συγκεκριµένες θέσεις στις ράβδους. 
 
Στο παράδειγµα αυτό, στο πρόγραµµα AQUA προσδιορίζονται µέσω της εντολής SPT τα ακόλουθα σηµεία 
(Stress Points): 
 
 
SECT 1 MNO 1 MRF 2 
       POLY O   ; VERT  NO  Y       Z 
                        1   0.38/2  1.5/2 
                        2  -0.38/2  1.5/2 
                        3  -0.38/2 -1.5/2 
                        4   0.38/2 -1.5/2 
SPT  NO      Y         Z 
     LoR   -0.38/2   1.5/2 
     UpM    0       -1.5/2 
     LoM    0.38/2   0 
     Lef    0.38/2  -1.5/4 
     Rig   -0.38/2  -1.5/4 
     Mid    0        0             
 

 
 

Στα δεδοµένα του ΜΑΧΙΜΑ στην εντολή STAB/BEAM ορίζεται µία συγκεκριµένη θέση για τον υπολογισµό 
µεγίστων/ελαχίστων ορθών τάσεων µέσω της παραµέτρου SELE. Οι περιβάλλουσες που επιθυµεί ο χρήστης 
να υπολογιστούν προσδιορίζονται µέσω της εντολής UEBE/SUPE και της παραµέτρου ZUST/EXTR: 
 
BEAM 102,103 SELE LoR 
SUPE MAMI EXTR QSIG,QTAU $ QSIG για ορθές τάσεις 

     $ QTAU για διατµητικές τάσεις 

 
Συνδυασµοί µε εναλλακτικές οµάδες φορτίων λαµβάνοντας υπόψη διάφορους τύπους δράσεων 
Η επιθυµία που εκδηλώθηκε στο σεµινάριο πελατών 2000 να αυξηθούν οι εναλλακτικές οµάδες φορτίων από 
Α1 έως και Α99, πραγµατοποιήθηκε από την έκδοση 11.20. 
 
Στο παρακάτω παράδειγµα ζητείται ο συνδυασµός µεταβλητών φορτίσεων σύµφωνα µε τον EC2 µε χρήση 
εναλλακτικών οµάδων. Το µέγεθος µε βάση το οποίο υπολογίζονται οι συνδυασµοί είναι η µέγιστη ορθή τάση 
MAX-QSIG στο σηµείο LoR της ορθογωνικής διατοµής στο ραβδωτό στοιχείο µε αριθµό 102, Χ=4.00m. Οι 
περιπτώσεις φορτίσεων 1,2,3 πρέπει να συµπεριληφθούν σαν µόνιµα φορτία στην διεύθυνση Ζ για συνήθεις 
περιπτώσεις του EC2 (συνολικές δράσεις). Οι περιπτώσεις φορτίσεων 61,71,81 (φορτία στην διεύθυνση Υ) 
είναι µεταβλητές δράσεις. Οι εναλλακτικές οµάδες Α1, Α2 και Α3 περιέχουν τις φορτίσεις 62,63,72,73,82,83 
που είναι µεταβλητές δράσεις. Τα δεδοµένα του STAR είναι τα ακόλουθα: 
 
PROG STAR 

HEAD LOADS ; ECHO BDEF ; CTRL I 
LC  1 TITL 'Permanent G-load Pz Cantilever' ; UL 101 PZ 90.00 

Y 

Z 

UpM=ZMIN 

LoM=YMIN 

LoR=EXT2 

RigLef 

Mid 
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LC  2 TITL 'Permanent G-load Pz Span 1'     ; UL 102 PZ 90.00 
LC  3 TITL 'Permanent G-load Pz Span 2'     ; UL 103 PZ 90.00 
LC 61 TITL 'Variable   G-load Py Cantilever' ; UL 101 PY 10.00 
LC 71 TITL 'Variable   G-load Py Span 1'     ; UL 102 PY 10.00 
LC 81 TITL 'Variable   G-load Py Span 2'     ; UL 103 PY 10.00 
LC 62 TITL 'Variable G-load Py Cantilever'  ; UL 101 PY 20.00 
LC 72 TITL 'Variable G-load Py Span 1'      ; UL 102 PY 20.00 
LC 82 TITL 'Variable G-load Py Span 2'      ; UL 103 PY 20.00 
LC 63 TITL 'Variable G-load Py Cantilever'  ; UL 101 PY  5.00 
LC 73 TITL 'Variable G-load Py Span 1'      ; UL 102 PY  5.00 
LC 83 TITL 'Variable G-load Py Span 2'      ; UL 103 PY  5.00 
END 
 
Μέσω της νέας εντολής EINW/ACTN παρέχονται περισσότερες δυνατότητες για την αντιµετώπιση 
µεταβλητών δράσεων. Με τα ακόλουθα δεδοµένα ορίζονται οι φορτίσεις 61,71,81 σαν δράση Q1 και οι 
φορτίσεις 62,62,72,73,82,83 στις εναλλακτικές οµάδες φορτίσεων Α1,Α2,Α3 σαν δράση Q2: 
 
PROG MAXIMA 
ECHO FULL,LOAD,FACT FULL 
CTRL OPT EC2 0 ; LCST 201 
BEAM 102,103 SELE LoR 
ACTN TYPE G GAMU 1.35 GAMF 1.00 PSI0 1.0 PSI1 1.0 PSI2 1.0  
LC 1,2,3 G 
ACTN TYPE Q1 GAMU 1.50 GAMF 0.00 PSI0 0.8 PSI1 0.8 PSI2 0.8 
LC 61,71,81 Q 
ACTN TYPE Q2 GAMU 1.50 GAMF 0.00 PSI0 0.8 PSI1 0.8 PSI2 0.8 
LC 62,63 A1 
LC 72,73 A2 
LC 82,83 A3 
SUPE MAMI QSIG 
END 
 
Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα, φαίνεται ότι στην δράση Q1 οι φορτίσεις 61 και 81 δρουν δυσµενώς.  
Σύµφωνα µε τον EC2 τίθεται ο επιµέρους συντελεστής ασφαλείας γQ= 1.5. Επιπλέον οι µεταβλητές φορτίσεις 
61 και 81 πολλαπλασιάζονται µε τον συντελεστή συνδυασµού ψ0 = 0.8. Άρα λαµβάνονται υπόψη µε 
συντελεστή γQ*ψ0=1.5*0.8=1.20 και από τις εναλλακτικές οµάδες φορτίσεων Α1,Α2,Α3 µόνο οι φορτίσεις 62 
και 82 για την MAX-QSIG στο σηµείο LoR συµβάλλουν δυσµενώς.  
Το πρόγραµµα ΜΑΧΙΜΑ εξετάζει πλέον πρώτα όλα τα εντατικά µεγέθη της δράσης Q2 και συγκρίνει τα 
χαρακτηριστικότερα εντατικά µεγέθη µε εκείνα της δράσης Q1. Σ’ αυτό το παράδειγµα τα εντατικά µεγέθη ΜΖ 
της δράσης Q1 δίνουν λιγότερο δυσµενή αποτελέσµατα απ’ ότι της δράσης Q2 κι έτσι πολλαπλασιάζονται µε 
τον συντελεστή συνδυασµού ψ0 = 0.8. 
 
      FORCES IN BEAM-ELEMENTS 
        beam     x  LC Title               N     Q-Y     Q-Z     M-T     M-Y     M-Z 
         No.   [m] No.                  [kN]    [kN]    [kN]   [kNm]   [kNm]   [kNm] 
         --------------------------------------------------------------------- 
         102 4.000   1                   0.0    0.00  115.71    0.00 -257.14    0.00 
         102 4.000   2                   0.0    0.00  -51.43    0.00  514.29    0.00 
         102 4.000   3                   0.0    0.00  -25.71    0.00 -102.86    0.00 
         102 4.000  61                   0.0   12.86    0.00    0.00    0.00   28.57 
         102 4.000  62                   0.0   25.71    0.00    0.00    0.00   57.14 
         102 4.000  63                   0.0    6.43    0.00    0.00    0.00   14.29 
         102 4.000  71                   0.0   -5.71    0.00    0.00    0.00  -57.14 
         102 4.000  72                   0.0  -11.43    0.00    0.00    0.00 -114.29 
         102 4.000  73                   0.0   -2.86    0.00    0.00    0.00  -28.57 
         102 4.000  81                   0.0   -2.86    0.00    0.00    0.00   11.43 
         102 4.000  82                   0.0   -5.71    0.00    0.00    0.00   22.86 
         102 4.000  83                   0.0   -1.43    0.00    0.00    0.00    5.71 
         --------------------------------------------------------------------- 
      Acti       G      Q1      Q2 
       sum 1461.65 1662.05 3324.10 
      fact    1.35    1.20    1.50 
        LC       1       2       3      61      62      63      71      72 
      fact    1.35    1.35    1.35    1.20    1.50    0.00    0.00    0.00 
        LC      73      81      82      83 
      fact    0.00    1.20    1.50    0.00 
         --------------------------------------------------------------------- 
         102 4.000 201 MAX-QSIG/LOR      0.0   42.00   52.07    0.00  208.29  168.00 
         --------------------------------------------------------------------- 
      Acti       G      Q1      Q2 
       sum 1082.71 -2374.4 -4748.7 
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      fact    1.00    1.20    1.50 
        LC       1       2       3      61      62      63      71      72 
      fact    1.00    1.00    1.00    0.00    0.00    0.00    1.20    1.50 
        LC      73      81      82      83 
      fact    0.00    0.00    0.00    0.00 
         --------------------------------------------------------------------- 
         102 4.000 202 MIN-QSIG/LOR      0.0  -24.00   38.57    0.00  154.29 -240.00 
 
Η δεύτερη δυνατότητα είναι να θεωρηθούν όλες οι µεταβλητές φορτίσεις σαν µία δράση. Τα δεδοµένα του 
ΜΑΧΙΜΑ είναι τα εξής: 
 
ACTN TYPE Q1 GAMU 1.50 GAMF 0.00 PSI0 0.8 PSI1 0.8 PSI2 0.8 
LC 61,71,81 Q 
LC 62,63        A1 
LC 72,73        A2 
LC 82,83    A3 
 
Κατά τον συνδυασµό το ΜΑΧΙΜΑ υπολογίζει τα δυσµενή εντατικά µεγέθη ΜΖ των φορτίσεων 61,71,81 τύπου 
Q και των εναλλακτικών οµάδων φορτίσεων Α1,Α2,Α3 µε τον µερικό συντελεστή ασφαλείας γQ= 1.5. Επειδή 
όλες οι φορτίσεις ορίστηκαν µέσα σε µια δράση (εντολή ACTN), δεν συµπεριλαµβάνονται οι επιµέρους 
συντελεστές συνδυασµού: 
 
      FORCES IN BEAM-ELEMENTS 
        beam     x  LC Title               N     Q-Y     Q-Z     M-T     M-Y     M-Z 
         No.   [m] No.                  [kN]    [kN]    [kN]   [kNm]   [kNm]   [kNm] 
         --------------------------------------------------------------------- 
      Acti       G      Q1 
       sum 1461.65 4986.15 
      fact    1.35    1.50 
        LC       1       2       3      61      62      63      71      72 
      fact    1.35    1.35    1.35    1.50    1.50    0.00    0.00    0.00 
        LC      73      81      82      83 
      fact    0.00    1.50    1.50    0.00 
         --------------------------------------------------------------------- 
         102 4.000 201 MAX-QSIG/LOR     0.0   45.00   52.07    0.00  208.29  180.00 
         --------------------------------------------------------------------- 
      Acti       G      Q1 
       sum 1082.71 -7123.1 
      fact    1.00    1.50 
        LC       1       2       3      61      62      63      71      72 
      fact    1.00    1.00    1.00    0.00    0.00    0.00    1.50    1.50 
        LC      73      81      82      83 
      fact    0.00    0.00    0.00    0.00 
         --------------------------------------------------------------------- 
         102 4.000 202 MIN-QSIG/LOR     0.0  -25.71   38.57    0.00  154.29 -257.14 
 
Σαν τρίτη δυνατότητα µπορούν να δοθούν οι µεταβλητές δράσεις χωριστά µε τον χαρακτηρισµό δράσης Q1: 
 
PROG MAXIMA 
ECHO FULL,LOAD,FACT FULL 
CTRL OPT EC2 0 ; LCST 201 
BEAM 102,103 SELE LoR 
ACTN TYPE G GAMU 1.35 GAMF 1.00 PSI0 1.0 PSI1 1.0 PSI2 1.0 
LC 1,2,3 G 
ACTN TYPE Q1 GAMU 1.50 GAMF 0.00 PSI0 0.8 PSI1 0.8 PSI2 0.8 
LC 61,71,81 Q 
ACTN TYPE Q1 GAMU 1.50 GAMF 0.00 PSI0 0.8 PSI1 0.8 PSI2 0.8 
LC 62,63 A1 
LC 72,73 A2 
LC 82,83 A3 
SUPE MAMI QSIG 
END 
 
Εδώ οι δράσεις αναιρούνται µεταξύ τους, δηλ. το ΜΑΧΙΜΑ λαµβάνει υπόψη µόνο τον ορισµό δράσεων µε το 
δυσµενέστερο αποτέλεσµα. Οπότε οι φορτίσεις 62 και 82 από τις εναλλακτικές οµάδες φορτίων δίνουν το 
δυσµενέστερο αποτέλεσµα και λαµβάνουν τον επιµέρους συντελεστή ασφαλείας γQ= 1.5. Οι φορτίσεις 
61,71,81 δεν λαµβάνονται υπόψη: 
 
      FORCES IN BEAM-ELEMENTS 
        beam     x  LC Title               N     Q-Y     Q-Z     M-T     M-Y     M-Z 
         No.   [m] No.                  [kN]    [kN]    [kN]   [kNm]   [kNm]   [kNm] 
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         --------------------------------------------------------------------- 
      Acti       G      Q1      Q1 
       sum 1461.65 1662.05 3324.10 
      fact    1.35    0.00    1.50 
        LC       1       2       3      61      62      63      71      72 
      fact    1.35    1.35    1.35    0.00    1.50    0.00    0.00    0.00 
        LC      73      81      82      83 
      fact    0.00    0.00    1.50    0.00 
         --------------------------------------------------------------------- 
         102 4.000 201 MAX-QSIG/LOR     0.0   30.00   52.07    0.00  208.29  120.00 
         --------------------------------------------------------------------- 
      Acti       G      Q1      Q1 
       sum 1082.71 -2374.4 -4748.7 
      fact    1.00    0.00    1.50 
        LC       1       2       3      61      62      63      71      72 
      fact    1.00    1.00    1.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1.50 
        LC      73      81      82      83 
      fact    0.00    0.00    0.00    0.00 
         --------------------------------------------------------------------- 
         102 4.000 202 MIN-QSIG/LOR      0.0  -17.14   38.57    0.00  154.29 -171.43 
 
Προσοχή: Πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός µε τις προϋποτιθέµενες τιµές των συντελεστών της εντολής 
ACTN ανάλογα µε τον κώδικα που εφαρµόζει και ενεργοποιεί µέσω της εντολής CTRL. 
Αυτές είναι:  
 
EC2 0 (ευρωκώδικας) 
TYPE GAMU GAMF PSI0 SPI1 PSI2 PSI1S 
G* 1.35 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 (µόνιµη δράση) 
A* 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 (τυχηµατική δράση) 
P* 1.20 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 (προένταση) 
QA* 1.50 0.00 0.70 0.50 0.30 1.00 (µεταβλητή δράση) 
QB* 1.50 0.00 0.80 0.80 0.50 1.00 (µεταβλητή δράση)  
Q* 1.50 0.00 0.80 0.80 0.80 1.00 (µεταβλήτή δράση) 
W* 1.50 0.00 0.60 0.50 0.00 1.00 (άνεµος) 
S* 1.50 0.00 0.60 0.20 0.00 1.00 (χιόνι) 
* 1.50 0.00 0.80 0.70 0.50 1.00 
EC2 49 (γερµανοποιηµένος ευρωκώδικας)  
TYPE GAMU GAMF PSI0 SPI1 PSI2 PSI1S 
G* 1.35 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 (µόνιµη δράση) 
A* 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 (τυχηµατική δράση) 
P* 1.20 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 (προένταση) 
QA* 1.50 0.00 0.70 0.50 0.30 0.80 (µεταβλητή δράση) 
QB* 1.50 0.00 0.80 0.80 0.50 0.80 (µεταβλητή δράση) 
Q* 1.50 0.00 0.80 0.80 0.80 0.80 (µεταβλητή δράση) 
W* 1.50 0.00 0.60 0.50 0.00 0.60 (άνεµος) 
S* 1.50 0.00 0.70 0.20 0.00 1.00 (χιόνι) 

*  1.50 0.00 0.80 0.70 0.50 1.00 
EC3 49 (γερµανοποιηµένος ευρωκώδικας) 
TYPE GAMU GAMF PSI0 SPI1 PSI2 PSI1S 
G* 1.35 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 (µόνιµη δράση) 
A* 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 (τυχηµατική δράση) 
P* 1.20 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 (προένταση) 
QA* 1.50 0.00 0.90 0.50 0.30 1.00 (µεταβλητή δράση) 
QB* 1.50 0.00 0.90 0.90 0.50 1.00 (µεταβλητή δράση) 
Q* 1.50 0.00 0.90 0.90 0.90 1.00 (µεταβλητή δράση) 
W* 1.50 0.00 0.60 0.50 0.00 1.00 (άνεµος) 
S* 1.50 0.00 0.60 0.20 0.00 1.00 (χιόνι) 
* 1.50 0.00 0.90 0.70 0.50 1.00 

 
 
Τελικό συµπέρασµα: 
Αποδείχθηκε ότι µε µικρές διαφοροποιήσεις στην εντολή EINW/ACTN επιτυγχάνονται εντελώς διαφορετικά 
αποτελέσµατα συνδυασµών. Ο χρήστης θα πρέπει πριν τον υπολογισµό να σκεφτεί ακριβώς ποια 
προδιαγραφή συνδυασµού επιθυµεί και να εξετάσει τα αποτελέσµατά του µε κριτικό τρόπο. 
 
Βιβλιογραφία: 
SOFiSTiK AG Εγχειρίδιο ΜΑΧΙΜΑ: Συνδυασµοί φορτίσεων φορέων από επιφανειακά και ραβδωτά 

πεπερασµένα  στοιχεία 
 Oberschleiβheim, 1997 
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Νέο πρόγραµµα SOFiLOAD – Γεννήτρια φορτίων για φορείς µε ραβδωτά και επιφανειακά 
πεπερασµένα στοιχεία  
 
Εισαγωγή 
 
Τους τελευταίους µήνες δόθηκε προς χρήση στους πελάτες το νέο πρόγραµµα SOFiLOAD (εκτός των 
φορτίων ανέµου). Το πρόγραµµα υπήρχε εδώ και καιρό σαν Beta-Version και τους τελευταίους µήνες 
υπέστη έναν πιο εκτενή έλεγχο. 
Το εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος είναι το SOFiLOAD.PDF. Το προτεινόµενο πρόγραµµα για το 
άνοιγµα του αρχείου PDF είναι το “Acrobat Reader“ της ADOBE (Freeware). 
Το πρόγραµµα SOFiLOAD είναι γεννήτρια φορτίων για φορείς µε επιφανειακά και ραβδωτά πεπερασµένα 
στοιχεία που ενοποιεί τα διαφορετικά δεδοµένα φορτίων των προγραµµάτων ανάλυσης όπως το ASE 
(SEPP) και STAR και µελλοντικά θα τα αντικαταστήσει. Με την παρούσα έκδοση τα φορτία ορίζονται στο 
πρόγραµµα SOFiLOAD και αποθηκεύονται στην βάση δεδοµένων. Ακολούθως µε τα προγράµµατα 
ανάλυσης (ASE, SEPP και STAR) καλούνται οι αντίστοιχες φορτίσεις για την τελική επίλυση του φορέα. 
Το SOFiLOAD αποτελεί ένα σηµαντικό µέρος του SOFiPLUS Version 15.2, βρίσκεται στο επόµενο Statik-CD 
και µπορεί να χρησιµοποιηθεί συντηρητικά χωρίς να απαιτείται επιπλέον άδεια χρήσης των προγραµµάτων 
SOFiSTiK. Μόνο τα φορτία ανέµου χρήζουν επιπλέον άδειας. 
 
Στο SOFILOAD συµπληρώθηκαν επιπλέον δυνατότητες περιγραφής φορτίων απ’ αυτές που υπήρχαν στα 
προγράµµατα ASE/SEPP και STAR.  
Οι επεκτάσεις για το πρόγραµµα STAR είναι: 

• Απλοποιήθηκε σηµαντικά η εισαγωγή των φορτίων σε ραβδωτά στοιχεία. Υπάρχουν µόνο οι δύο 
εντολές: 
STAB/BEAM: Κατανεµηµένα φορτία σε ραβδωτά στοιχεία. 
STEL/BEPL: Συγκεντρωµένα και ειδικά φορτία σε ραβδωτά στοιχεία. 

• Ελεύθερα φορτία µπορούν τώρα να χρησιµοποιηθούν και σε ραβδωτά στοιχεία: 
POIN: Ελεύθερα συγκεντρωµένα φορτία. 
LINE: Ελεύθερα γραµµικά φορτία. 

Για το πρόγραµµα ASE συµπληρώθηκαν οι ακόλουθες δυνατότητες εισαγωγής φορτίων: 
• Γεωµετρικές επεκτάσεις: µπορούν να οριστούν φορτία σε καµπύλες και πολυγωνικές επιφάνειες. 
• Επέκταση των ειδών φορτίων: Τώρα µπορούν να ληφθούν υπόψη φορτία θερµοκρασίας,  

προέντασης και επιφάνειες επιρροής µέσω ελεύθερων φορτίων. 
• Εντολή COPY: αντιγραφή φορτίων. 

 

Παραδείγµατα 
Σαν παράδειγµα ραβδωτού φορέα, περιγράφεται η εισαγωγή φορτίων σε έναν πρόβολο και επιφανειακού 
φορέα, η εισαγωγή φορτίων µιας πλάκας σχήµατος Γ. 
 

Πρόβολος 
Στον ακόλουθο πρόβολο µε διατοµή Τ πρέπει να οριστούν συγκεντρωµένα και κατανεµηµένα φορτία. 
Ο τοπικός άξονας X του στοιχείου βρίσκεται κατά µήκος της ράβδου. 
 
PROG GENF 
CONC 1 C 20 ; STEE 2 S 500 
SREC NO 1 H  0.6 B 0.25 HO 0.12 BO 1 
SYST SPAC 
NODE 1,2 X 0,10 Y 0,4 Z 0,3 
NODE 1 FIX F 
BEAM NO 1 NA 1 NE 2 NCS 1 
END  

 
 

NODE 2 
X=10.00 m 
Y=4.00 m 
Z=3.00 m 

NODE 1 
X=Y=Z=0.00 m 
FIX F 

Μήκος ράβδου 11.18 m 
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Ο πρόβολος πρέπει πρώτα να φορτιστεί µε συγκεντρωµένα φορτία. Γι αυτό υπάρχουν πολλές δυνατότητες: 

� Ορισµός επικόµβιων φορτίων: εντολή ΚΝΟΤ/NODE 
� Ορισµός συγκεντρωµένων φορτίων στον άξονα των ραβδωτών στοιχείων: εντολή STEL/BEPL 
� Ορισµός ελεύθερων συγκεντρωµένων φορτίων: εντολή POIN 

 
Συγκεντρωµένα φορτία, τα οποία ορίζονται µε την εντολή ΚΝΟΤ/NODE, µπορούν να δράσουν µόνο στους 
κόµβους. Αντίθετα έχουµε την δυνατότητα µε την εντολή STEL/BEPL να προβλέψουµε σε τυχαίο σηµείο 
στον άξονα της ράβδου ένα συγκεντρωµένο φορτίο. ∆ίνοντας ένα ελεύθερο φορτίο τύπου ΡΟΙΝ, είναι 
δυνατόν, σε επέκταση της εντολής STEL/BEPL, το σηµείο εφαρµογής του να οριστεί έκκεντρα ως προς τον 
άξονα της ράβδου.  
Στο παράδειγµα που ακολουθεί πρέπει ο πρόβολος να καταπονηθεί µε ένα φορτίο στην διεύθυνση του 
τοπικού άξονα Ζ στις ακόλουθες θέσεις: 

1. στο τέλος της ράβδου 
2. σε απόσταση 6 m από την αρχή της ράβδου 
3. σε απόσταση 6 m από το τέλος της ράβδου 
4. στο µέσον της ράβδου 

 
Για την περίπτωση 1 έχουµε την δυνατότητα της εισαγωγής δεδοµένων µε την εντολή ΚΝΟΤ/NODE και την 
εντολή ΡΟΙΝ (LC 1,21). Για τις περιπτώσεις 2 και 3 είναι κατάλληλη η εντολή STEL/BEPL (LC 11,12). Η 
εισαγωγή δεδοµένων στο µέσον της ράβδου (περίπτωση 4) πραγµατοποιείται µε τις εντολές STEL/BEPL και 
POIN (LC 13,23), όπου για την εντολή ΡΟΙΝ πρέπει να είναι γνωστές οι καθολικές συντεταγµένες των 
σηµείων εφαρµογής των φορτίων. Πριν την εισαγωγή των συγκεντρωµένων φορτίων δίνεται ο αριθµός της 
φόρτισης µε την εντολή LC. Τα δεδοµένα είναι τα ακόλουθα: 
 
PROG SOFILOAD 
HEAD CANTILEVER 
ECHO LOAD EXTR 
LC 1 ; NODE 2 TYPE PZ 11 
$ 
LC 11 ; BEPL 1 TYPE PZ 11 A  6   REF S 
LC 12 ; BEPL 1 TYPE PZ 11 A -6   REF S  $ A negative 
LC 13 ; BEPL 1 TYPE PZ 11 A  0.5 REF SS 
$ 
LC 21 ; POIN NGRP 2 TYPE PZ 11 X 10.0 Y 4.0 Z 3.0 
LC 23 ; POIN BGRP 0 TYPE PZ 11 X  5.0 Y 2.0 Z 1.5 
END 
 
Στις εντολές ΚΝΟΤ/NODE και STEL/BEPL δίνονται ο αριθµός κόµβου και ράβδου. Η απόσταση του σηµείου 
εφαρµογής του φορτίου από την αρχή ή το τέλος της ράβδου ορίζεται στην εντολή µέσω της παραµέτρου Α, 
όπου η θετική τιµή αναφέρεται στην απόσταση από την αρχή και η αρνητική τιµή στην απόσταση από το 
τέλος. Με την παράµετρο MESS/REF ορίζεται σε ποιο σύστηµα δίνεται η απόσταση Α. MESS/REF S 
(προκαθορισµένη τιµή) αναφέρεται στον άξονα της ράβδου ενώ µε  MESS/REF SS η τιµή της παραµέτρου Α 
είναι συντελεστής στο µήκος της ράβδου χωρίς µονάδες π.χ. µε δεδοµένα MESS SS  Α 0.5 στην φόρτιση 13 
ορίζεται σαν σηµείο εφαρµογής του φορτίου το µέσον της ράβδου. 
 
Στα ελεύθερα φορτία (εδώ ελεύθερο φορτίο – POIN) αναµένεται η εισαγωγή ενός γεωµετρικού σηµείου ως 
αναφορά. Στην φόρτιση 21 δόθηκε ο κόµβος 2 σαν αναφορά (NGRP 2) και στην φόρτιση 23 η οµάδα 0 
(group) των στοιχείων της ράβδου (BGRP 0). Όταν ορίζεται σαν αναφορά κάποιος κόµβος, τότε το σηµείο 
εφαρµογής του φορτίου είναι ακριβώς αυτός ο κόµβος. Πιθανές εκκεντρότητες µέσω των συντεταγµένων 
Χ,Υ,Ζ θα µεταφραστούν σαν αντίστοιχες ροπές.  Όταν ορίζεται σαν αναφορά η οµάδα των ραβδωτών 
στοιχείων, τότε οι πιθανές εκκεντρότητες από τον άξονα των στοιχείων θα µεταφραστούν σαν αντίστοιχες 
ροπές. Εάν δεν οριστεί εδώ τιµή για την παράµετρο REF, τότε το πρόγραµµα SOFiLOAD ενεργοποιεί την 
προκαθορισµένη τιµή AUTO και υπολογίζει µία αναφορά για το σηµείο εφαρµογής του φορτίου για την LC 21 
σε σχέση µε τον κόµβο 2 και για την LC 23 σε σχέση µε το GROUP 0. Επιπλέον οι συντεταγµένες 
αναφέρονται στο καθολικό σύστηµα. 
Στην φόρτιση 1 και 21 ορίστηκε το ίδιο συγκεντρωµένο φορτίο στην τοπική διεύθυνση Ζ µε τιµή 11ΚΝ στον 
κόµβο 2 = τέλος της ράβδου. Αυτό φαίνεται στην εκτύπωση των αποτελεσµάτων: 
 
      LOADING CASE    1 
      Factor forces and moments        1.000 
      Factor dead weight     DL-XX     0.000 
      Factor dead weight     DL-YY     0.000 
      Factor dead weight     DL-ZZ     0.000 
 
      LOADS ON NODES 
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      Nodeno     PX[kN]     PY[kN]     PZ[kN]    MX[kNm]    MY[kNm]    MZ[kNm]   MB[kNm2] 
           2                             11.0 LASTFALL 21 
 
      LOADING CASE   21 
      Factor forces and moments        1.000 
      Factor dead weight     DL-XX     0.000 
      Factor dead weight     DL-YY     0.000 
      Factor dead weight     DL-ZZ     0.000 
 
      Meshfree Loading 
      Kind    Referenceto  Projection Coordinates                Type Loadvalue 
                                 W[m]     X[m]     Y[m]     Z[m] 
      Point                             10.000    4.000    3.000 Pz        11.0 [kN] 
              node      2                              activated         100.00 percent 
 
      LOADS ON NODES 
      Nodeno     PX[kN]     PY[kN]     PZ[kN]    MX[kNm]    MY[kNm]    MZ[kNm]   MB[kNm2] 

2 11.0 
 

Παράλληλα µε τις τιµές που έχουν οριστεί στα δεδοµένα κατά την αυτόµατη αναγνώριση της αναφοράς 
(AUTO), εµφανίζεται η υπολογισµένη αναφορά από το πρόγραµµα. Στην κάτω σειρά εµφανίζεται πόσο 
ποσοστό του φορτίου πραγµατικά ενεργοποιήθηκε. Για τις φορτίσεις 1 και 21 είναι 100%, δηλ. εξασκήθηκαν 
τα 11kΝ. 
 
Η συγκεντρωµένη δύναµη 11kΝ για τις LC 11 και LC 12 στο ραβδωτό στοιχείο αναφέρεται στην τοπική 
διεύθυνση Ζ και διαφέρει µόνο στην τιµή της παραµέτρου Α. Το σηµείο που ασκείται η δύναµη στην φόρτιση 
11 βρίσκεται στον άξονα της ράβδου 6 m µακριά από την αρχή της και αυτό στην φόρτιση 12 στον άξονα της 
ράβδου 6 m µακριά από το τέλος της (ή 5.18 m από την αρχή της). Εκτυπώνονται τα φορτία στην ράβδο 1 
και µαζί πάντα η απόσταση από την αρχή της ράβδου. 
 
      LOADING CASE   11 
      Factor forces and moments        1.000 
      Factor dead weight     DL-XX     0.000 
      Factor dead weight     DL-YY     0.000 
      Factor dead weight     DL-ZZ     0.000 
  
      LOADS ON BEAM-ELEMENTS 
      Number Type     a[m]   l[m]  Loadval  Loadval Dimens.   ya[m]  za[m]  ye[m]  ze[m] 
           1  Pz     6.000            11.0          [kN] 
 
      LOADING CASE   12 
      Factor forces and moments        1.000 
      Factor dead weight     DL-XX     0.000 
      Factor dead weight     DL-YY     0.000 
      Factor dead weight     DL-ZZ     0.000 
 
      LOADS ON BEAM-ELEMENTS 
      Number Type     a[m]   l[m]  Loadval  Loadval Dimens.   ya[m]  za[m]  ye[m]  ze[m] 
           1  Pz     5.180            11.0          [kN] 
 
Όπως ήδη περιγράφηκε µπορεί το ίδιο φορτίο να παραχθεί µε διαφορετικούς τρόπους δεδοµένων, έτσι στην 
φόρτιση 13 σαν συγκεντρωµένο φορτίο σε ραβδωτό στοιχείο (STEL/BEPL) και στην 23 σαν ελεύθερο 
συγκεντρωµένο φορτίο (POIN). Η εκτύπωση του φορτίου 11kΝ στην τοπική διεύθυνση Ζ στο µέσον της 
ράβδου (απόσταση από την αρχή της ράβδου =5.59 m) είναι η εξής: 
 
      LOADING CASE   13 
      Factor forces and moments        1.000 
      Factor dead weight     DL-XX     0.000 
      Factor dead weight     DL-YY     0.000 
      Factor dead weight     DL-ZZ     0.000 
 
      LOADS ON BEAM-ELEMENTS 
      Number Type     a[m]   l[m]  Loadval  Loadval Dimens.   ya[m]  za[m]  ye[m]  ze[m] 
           1  Pz     5.590            11.0          [kN] 
 
      LOADING CASE   23 
      Factor forces and moments        1.000 
      Factor dead weight     DL-XX     0.000 
      Factor dead weight     DL-YY     0.000 
      Factor dead weight     DL-ZZ     0.000 
      Meshfree Loading 
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      Kind    Referenceto  Projection Coordinates                Type Loadvalue 
                                 W[m]     X[m]     Y[m]     Z[m] 
      Point                              5.000    2.000    1.500 Pz        11.0 [kN] 
              bgrp      0                              activated         100.00 percent 
 
      LOADS ON BEAM-ELEMENTS 
      Number Type     a[m]   l[m]  Loadval  Loadval Dimens.   ya[m]  za[m]  ye[m]  ze[m] 
           1  Pz     5.590            11.0          [kN]      0.000  0.000 

 

Για την εισαγωγή ενός γραµµικά µεταβαλλόµενου φορτίου σε ραβδωτό στοιχείο υπάρχουν δύο δυνατότητες: 
� Ορισµός των φορτίων στα στοιχεία – εντολή STAB/BEAM 
� Ορισµός ελεύθερων γραµµικών φορτίων – εντολή LINE 

 
Ο πρόβολος σ’ αυτό το παράδειγµα πρέπει να φορτιστεί ως ακολούθως: 

1. µε ένα οµοιόµορφο φορτίο ράβδου 11kN/m στην τοπική διεύθυνση Ζ σε όλο το µήκος της ράβδου 
2. µε ένα οµοιόµορφο φορτίο ράβδου 11kN/m στην καθολική διεύθυνση Ζ σε ένα τµήµα της ράβδου 

µήκους L=4m σε απόσταση Α=3m από την αρχή της, στον άξονα της ράβδου. 
 
Η εισαγωγή δεδοµένων για την περίπτωση 1 είναι πολύ απλή µε τις δύο εντολές STAB/BEAM και LINE. Στην 
εντολή STAB/BEAM (LC 31) δίνονται παράλληλα µε τον αριθµό της ράβδου ο τύπος του φορτίου και η τιµή 
του. Για τα δεδοµένα της εντολής LINE (LC 41) ορίστηκε παράλληλα µε τον τύπο του φορτίου και η τιµή του 
φορτίου, οι καθολικές συντεταγµένες αρχής και τέλους της ράβδου και η εξωτερική οµάδα αναφοράς 0 των 
στοιχείων της ράβδου (BGRP 0). 
 
Στην περίπτωση 2 προσφέρεται σαν πιο πρόσφορη λύση η εισαγωγή δεδοµένων µε την εντολή STAB. Εδώ 
δίνονται ο τύπος του φορτίου ΡΖΖ για το καθολικό γραµµικό φορτίο (LC 32), η αρχική τιµή του φορτίου στον 
άξονα της ράβδου (MESS S) µε A=3 m και το µήκος του φορτίου L=4 m. Είναι δυνατή η εισαγωγή σαν 
ελεύθερο γραµµικό φορτίο µε την εντολή LINE, αλλά κοπιαστική γιατί θα πρέπει πρώτα να υπολογιστούν οι 
καθολικές συντεταγµένες της αρχικής και της τελικής τιµής του φορτίου. 
Τα δεδοµένα έχουν ως εξής: 
 
LC 31 ; BEAM 1 TYPE PZ 11 
LC 32 ; BEAM 1 TYPE pzz 11 A 3 L 4 REF S 
LC 41 ; LINE BGRP 0 TYPE PZ 11 X1  0.00 Y1 0.00  Z1 0.00 $$ 
                               X2 10.00 Y2 4.00  Z2 3.00 
 
Τα γραµµικά κατανεµηµένα φορτία εκτυπώνονται από το πρόγραµµα SOFiLOAD σαν φορτία επί των 
ραβδωτών στοιχείων: 
 
      LOADING CASE   31 
      Factor forces and moments        1.000 
      Factor dead weight     DL-XX     0.000 
      Factor dead weight     DL-YY     0.000 
      Factor dead weight     DL-ZZ     0.000 
 
      LOADS ON BEAM-ELEMENTS 
      Number Type     a[m]   l[m]  Loadval  Loadval Dimens.   ya[m]  za[m]  ye[m]  ze[m] 
           1  Pz     0.000 11.180    11.00          [kN/m] 
 
      LOADING CASE   41 
      Factor forces and moments        1.000 
      Factor dead weight     DL-XX     0.000 
      Factor dead weight     DL-YY     0.000 
      Factor dead weight     DL-ZZ     0.000 
 
      Meshfree Loading 
      Kind    Referenceto  Projection Coordinates                Type Loadvalue 
                                 W[m]     X[m]     Y[m]     Z[m] 
      Line                               0.000    0.000    0.000 Pz       11.00 [kN/m] 
                                        10.000    4.000    3.000          11.00 [kN/m] 
  
      Meshfree Loading 
      Kind    Referenceto  Projection Coordinates                Type Loadvalue 
                                 W[m]     X[m]     Y[m]     Z[m] 
              BGRP      0                              activated         100.00 percent 
 
      LOADS ON BEAM-ELEMENTS 
      Number Type     a[m]   l[m]  Loadval  Loadval Dimens.   ya[m]  za[m]  ye[m]  ze[m] 
           1  Pz     0.000 11.180    10.60    10.60 [kN/m]    0.000  0.000  0.000  0.000 
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Στην εκτύπωση της φόρτισης 32 εµφανίζεται η απόσταση του φορτίου από την αρχή της ράβδου Α=3m και 
το µήκος του L=4m. 
 
      LOADING CASE   32 
      Factor forces and moments        1.000 
      Factor dead weight     DL-XX     0.000 
      Factor dead weight     DL-YY     0.000  
      Factor dead weight     DL-ZZ     0.000 
 
      LOADS ON BEAM-ELEMENTS 
      Number Type     a[m]   l[m]  Loadval  Loadval Dimens.   ya[m]  za[m]  ye[m]  ze[m] 
           1  PZZ    3.000  4.000    11.00          [kN/m] 
 
Τα δεδοµένα του STAR για τον υπολογισµό σύµφωνα µε την θεωρία 1

ης
 τάξης είναι τα ακόλουθα: 

 
PROG STAR 
ECHO LOAD FULL 
CTRL I 
LC 1,11,12,13,21,23,31,32,41 
END 
 

Πλάκα µορφής Γ 
Για την γνωστή από πολλά παραδείγµατα των εγχειριδίων (GENF, SEPP, GRAF) πλάκα µορφής Γ µε την 
ακόλουθη γεωµετρία και σύστηµα, πρέπει να οριστούν διάφορα συγκεντρωµένα, γραµµικά και επιφανειακά 
φορτία. 
 

 
 
Γεωµετρία και συνθήκες στήριξης 
Στα δεδοµένα του GENF καθορίστηκε στην εντολή SYST µε GDIR ZZ η διεύθυνση της βαρύτητας στην 
θετική διεύθυνση Ζ. Το τοπικό σύστηµα συντεταγµένων σ’ αυτό το παράδειγµα ταυτίζεται µε το καθολικό. 
 

 
 
Στο SOFiLOAD πρέπει πρώτα να δοθούν τα συγκεντρωµένα φορτία. Όπως και στον πρόβολο, υπάρχουν 
δύο εντολές γι αυτό: 
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� KNOT/NODE: Φορτία κόµβων 
� POIN: ελεύθερα συγκεντρωµένα φορτία 

 
Σε αυτό το παράδειγµα πρέπει να δοθούν τα ακόλουθα συγκεντρωµένα φορτία: 

1. Ένα µόνιµο φορτίο 10kΝ στην διεύθυνση της βαρύτητας στον κόµβο 44 ή στο σηµείο Χ=6.0m και 
Υ=7.0m. 

2. Ένα φορτίο 2kΝ στην καθολική διεύθυνση Ζ στον κόµβο 44 ή στο σηµείο Χ=6.0m και Υ=7.0 m. 
3. Ένα µεταβλητό φορτίο 5kΝ στην καθολική διεύθυνση Ζ  στο Χ=6.1m και Υ=7.1m. 

 
Για την πρώτη περίπτωση έχουµε όπως και στον πρόβολο την δυνατότητα της εισαγωγής δεδοµένων µε τις 
εντολές POIN και KNOT/NODE (LC 1,11). Στα δεδοµένα της εντολής ΚΝΟΤ/NODE πρέπει ο αριθµός των 
κόµβων να είναι γνωστός, πράγµα που είναι πολύ κοπιαστικό να υπολογιστεί σε µεγάλα συστήµατα. Στην 
εντολή LC ορίζεται ο τύπος του φορτίου (G). Έτσι έχουµε την δυνατότητα του υπολογισµού των συντελεστών 
ασφαλείας και των συνδυασµών φορτίσεων σύµφωνα µε τον EC1. Ο τύπος φορτίου PG περιγράφει ένα 
φορτίο στην διεύθυνση της βαρύτητας (εδώ στην θετική διεύθυνση του καθολικού άξονα Ζ). Σε αυτόν τον 
τύπο φορτίου πρέπει στο πρόγραµµα GENF εντολή SYST µε GDIR να έχει δοθεί αναγκαστικά η διεύθυνση 
του ίδιου βάρους. Στην εντολή ΡΟΙΝ (LC 1) εάν δεν ορίζονται οι συντεταγµένες του σηµείου εφαρµογής του 
φορτίου, πρέπει να δοθεί ο κόµβος 44 σαν σηµείο αναφοράς. 
 
Για την τοποθέτηση των φορτίων σύµφωνα µε την περίπτωση 2, πρέπει να επεξηγηθούν τέσσερις 
δυνατότητες (LC 2,3,4,13): 

� Η εισαγωγή του καθολικού φορτίου Ζ µε την εντολή ΚΝΟΤ/NODE (LC 13) είναι πολύ απλή και 
περιγράφηκε στην περίπτωση 1. 

� Στην εντολή POIN µπορεί µε την εισαγωγή κόµβου αναφοράς NGRP 44 να παραλείπεται η 
εισαγωγή των συντεταγµένων του σηµείου εφαρµογής της δύναµης (LC 2). 

� Στην φόρτιση 3 (LC 3) δόθηκαν οι καθολικές συντεταγµένες των σηµείων εφαρµογής των δυνάµεων 
και όχι κάποιος τύπος αναφοράς. Στον τύπο αναφοράς ενεργοποιείται η προκαθορισµένη τιµή 
AUTO:  αυτόµατη αναγνώριση. Τα πρόγραµµα SOFiLOAD ερευνά όλα τα ενδεχόµενα στοιχεία και 
βρίσκει στις δεδοµένες συντεταγµένες τον κόµβο 44. 

� Αντίθετα, στην φόρτιση 4 ορίστηκε αναφορά µέσω της παραµέτρου NGRP που καθορίζει σαν 
γεωµετρικό είδος αναφοράς τους κόµβους. Την τιµή της παραµέτρου NGRP (44) την υπολογίζει το 
πρόγραµµα SOFiLOAD (βρίσκει τον πλησιέστερο κόµβο). 

 
Για τον ορισµό του φορτίου σύµφωνα µε την περίπτωση 3 εξετάστηκαν τρεις δυνατότητες (LC 5,6,15). Ο 
τύπος φόρτισης Q δόθηκε όµοια µε την περίπτωση 1 στην εντολή LC. 
 

� Για την εισαγωγή µε την εντολή KNOT/NODE (LC 15) ορίστηκε ο κόµβος Nr. 44 (X=6m, Y=7m) µε 
εκκεντρότητες τις τιµές EXX και EYY. 

� Στην φόρτιση 5 επιλέχθηκε στην εντολή POIN η αυτόµατη αναφορά (κανένα δεδοµένο= 
προκαθορισµένη τιµή AUTO) και δόθηκαν οι καθολικές συντεταγµένες του φορτίου X=6.1m και 
Y=7.1m. 

� Στην φόρτιση 6 ορίστηκε (σε διαφοροποίηση µε την φόρτιση 5) ο αριθµός οµάδας 0 των 
επιφανειακών στοιχείων (Quad): QGRP 0. Όταν χρησιµοποιείται σαν αναφορά οµάδα στοιχείων 
Quad, τότε το φορτίο κατανέµεται στους τέσσερις κόµβους των στοιχείων χωρίς να λαµβάνονται 
υπόψη οι εκκεντρότητες.  

 
Τα δεδοµένα είναι τα ακόλουθα: 
 
PROG SOFILOAD 
ECHO LOAD EXTR 
LC  1 TYPE G ; POIN NGRP 44 TYPE PG  10.0 
LC  2        ; POIN NGRP 44 TYPE PZZ  2.0 
LC  3        ; POIN         TYPE PZZ  2.0 X 6.0 Y 7.0 
LC  4        ; POIN NGRP    TYPE PZZ  2.0 X 6.0 Y 7.0 
LC  5 TYPE Q ; POIN         TYPE PZZ  5.0 X 6.1 Y 7.1 
LC  6 TYPE Q ; poin QGRP 0  TYPE PZZ  5.0 X 6.1 Y 7.1 
LC 11 TYPE G ; NODE 44 TYPE PG 10.0 
LC 13        ; NODE 44 TYPE PZZ 2.0 
LC 15 TYPE Q ; NODE 44 TYPE PZZ 5.0 EXX 0.1 EYY 0.1 
END 
 
Προκύπτει για τις φορτίσεις 1 και 11 ένα συγκεντρωµένο φορτίο 10kΝ στον κόµβο 44 στην καθολική 
διεύθυνση Ζ του τύπου G: µόνιµη δράση. 
 
      LOADING CASE    1 (G   ) και LOADING CASE   11 
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      Factor forces and moments        1.000 
      Factor dead weight     DL-ZZ     0.000 
      Combination factor     psi-0     1.000 
      Combination factor     psi-1'    1.000 
      Combination factor     psi-1     1.000 
      Combination factor     psi-2     1.000 
      unfavourably safety factor       1.350 
      favourably safety factor         1.000 
 
      Meshfree Loading 
      Kind    Referenceto  Projection Coordinates                Type Loadvalue 
                                 W[m]     X[m]     Y[m]     Z[m] 
      Point                              6.000    7.000    0.000 PG        10.0 [kN] 
              NODE     44                              activated         100.00 percent 
 
      LOADS ON NODES 
      Nodeno     PX[kN]     PY[kN]     PZ[kN]    MX[kNm]    MY[kNm]    MZ[kNm]   MB[kNm2] 

 44                              10.0 
 

Οι φορτίσεις 2,3,4 και 13 περιγράφουν ένα συγκεντρωµένο φορτίο 2kΝ στον κόµβο 44 στην καθολική 
διεύθυνση Ζ. Η εκτύπωση για την φόρτιση 2 είναι: 
 
      LOADING CASE  2 και  LOADING CASE  3,4 και 13 (χωρίς ελεύθερο φορτίο) 
      Factor forces and moments        1.000 
      Factor dead weight     DL-ZZ     0.000 
 
      Meshfree Loading 
      Kind    Referenceto  Projection Coordinates                Type Loadvalue 
                                 W[m]     X[m]     Y[m]     Z[m] 
      Point                              6.000    7.000    0.000 PZZ        2.0 [kN] 
              NODE     44                              activated         100.00 percent 
 
      LOADS ON NODES 
      Nodeno     PX[kN]     PY[kN]     PZ[kN]    MX[kNm]    MY[kNm]    MZ[kNm]   MB[kNm2] 
          44                              2.0 
 
Στις φορτίσεις 5 και 15 παράγεται ένα συγκεντρωµένο φορτίο 5kΝ στην καθολική διεύθυνση Ζ σαν 
µεταβαλλόµενη δράση στον κόµβο 44 και ροπές ΜΧ και ΜΥ σαν συνέπεια των εκκεντροτήτων. 
 
      LOADING CASE    5 (Q   ) και LOADING CASE   15 (χωρίς ελεύθερο φορτίο) 
      Factor forces and moments        1.000 
      Factor dead weight     DL-ZZ     0.000 
      Combination factor     psi-0     0.750 
      Combination factor     psi-1'    1.000 
      Combination factor     psi-1     1.000 
      Combination factor     psi-2     0.000 
      unfavourably safety factor       1.500 
      favourably safety factor         0.000 
  
      Meshfree Loading 
      Kind    Referenceto  Projection Coordinates                Type Loadvalue 
                                 W[m]     X[m]     Y[m]     Z[m] 
      Point                              6.100    7.100    0.000 PZZ        5.0 [kN] 
              node     44                              activated         100.00 percent 
 
      LOADS ON NODES 
      Nodeno     PX[kN]     PY[kN]     PZ[kN]    MX[kNm]    MY[kNm]    MZ[kNm]   MB[kNm2] 
          44                              5.0       0.50      -0.50 
 
Στην φόρτιση 6 δίνεται σαν αναφορά η οµάδα 0 των επιφανειακών στοιχείων (QGRP 0), οπότε η 
συγκεντρωµένη δύναµη των 5kΝ κατανέµεται σε ισοδύναµα επικόµβια φορτία στους κόµβους του Quad-
στοιχείου 44 που καταπονείται. Το συµπέρασµα από το πιο πάνω είναι ότι ο καθορισµός κάποιου σηµείου 
αναφοράς στα ελεύθερα φορτία, έχει µεγάλη  σηµασία για το αποτέλεσµα. 
 
      LOADING CASE    6 (Q   ) primary LC variable load 
      Factor forces and moments        1.000 
      Factor dead weight     DL-ZZ     0.000 
      Combination factor     psi-0     0.750 
      Combination factor     psi-1'    1.000 
      Combination factor     psi-1     1.000 
      Combination factor     psi-2     0.000 
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      unfavourably safety factor       1.500 
      favourably safety factor         0.000 
 
      Meshfree Loading 
      Kind    Referenceto  Projection Coordinates                Type Loadvalue 
                                 W[m]     X[m]     Y[m]     Z[m] 
      Point                              6.100    7.100    0.000 PZZ        5.0 [kN] 
              QGRP      0                              activated         100.00 percent 
 
      LOADS ON NODES 
      Nodeno     PX[kN]     PY[kN]     PZ[kN]    MX[kNm]    MY[kNm]    MZ[kNm]   MB[kNm2] 
          32                              0.4 
          33                              0.0 
          44                              4.1 
          45                              0.4 
      ----------------------------------------------------------------------------------- 
      sum                              5.0 
 
Τα γραµµικά φορτία σε επιφανειακά στοιχεία µε το πρόγραµµα SOFiLOAD µπορούν να ληφθούν υπόψη  
µόνο σαν ελεύθερα. Η εισαγωγή δεδοµένων γίνεται µε την εντολή LINE. Πρέπει να δοθεί ένα σταθερό 
γραµµικό φορτίο 2kN/m στην καθολική διεύθυνση Ζ από το σηµείο Χ=4m, Y=6m (κόµβος 67) έως το σηµείο 
X=9m, Y=11m (κόµβος 12). Σ’ αυτό το παράδειγµα θα δειχτεί η δράση της αυτόµατης αναγνώρισης  
αναφοράς. Στην φόρτιση 22 ενεργοποιείται η προκαθορισµένη τιµή AUTO. Αντίθετα στην φόρτιση 23 δόθηκε 
σαν αναφορά ο αριθµός οµάδας 0 των στοιχείων Quad (QGRP 0). Το αποτέλεσµα και των δύο φορτίσεων 
θα πρέπει να είναι ίδιο, δηλ. το πρόγραµµα να αναγνωρίσει αυτόµατα σαν τύπο αναφοράς στην φόρτιση 22  
το  QGRP 0. 
 
Τα δεδοµένα είναι: 
 
$ Line loads 
LC 22 ; LINE        TYPE PZZ P1 2.0 X1 4.0 Y1 6.0 P2 2.0 X2 9.0 Y2 11.0 
LC 23 ; LINE QGRP 0 TYPE PZZ P1 2.0 X1 4.0 Y1 6.0 P2 2.0 X2 9.0 Y2 11.0 
 

  
 
Το πρόγραµµα SOFiLOAD µετατρέπει τα δεδοµένα γραµµικά φορτία σε ισοδύναµα επικόµβια. Το σύνολο 
των φορτίων είναι σωστό: Μήκος φορτίου =7.071 m => * 2kN/m = 14.1kN 
 
      LOADING CASE   22 = LOADING CASE   23 
      Factor forces and moments        1.000 
      Factor dead weight     DL-ZZ     0.000 
 
      Meshfree Loading 
      Kind    Referenceto  Projection Coordinates                Type Loadvalue 
                                 W[m]     X[m]     Y[m]     Z[m] 
      Line                               4.000    6.000    0.000 PZZ       2.00 [kN/m] 
                                         9.000   11.000    0.000           2.00 [kN/m] 
              qgrp      0                              activated         100.00 percent 
 
      LOADS ON NODES 
      Nodeno     PX[kN]     PY[kN]     PZ[kN]    MX[kNm]    MY[kNm]    MZ[kNm]   MB[kNm2] 
          11                              0.5 
          12                              0.9 
          22                              0.5 
          23                              1.9 
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          24                              0.5 
          33                              0.5 
          34                              1.9 
          35                              0.5 
          44                              0.5 
          45                              1.9 
          46                              0.5 
          55                              0.5 
          56                              1.9 
          57                              0.5 
          67                              0.9 
          68                              0.5 
      ----------------------------------------------------------------------------------- 
      sum                             14.1 
 
Τα φορτία που χρησιµοποιούνται περισσότερο στην πράξη σε συστήµατα πλακών είναι τα επιφανειακά. Με 
το πρόγραµµα SOFiLOAD έχουµε δύο δυνατότητες δεδοµένων: 

• Εντολή AREA: ελεύθερο επιφανειακό φορτίο 
• Εντολή QUAD: φόρτιση σε στοιχεία 

 
Η εισαγωγή των δεδοµένων για επιφανειακά φορτία φαίνεται µε δύο απλά παραδείγµατα: 

1. Ένα επιφανειακό φορτίο του τύπου G στην διεύθυνση του ίδιου βάρους 6kN/m² σε όλη την πλάκα 
και το φορτίο του ίδιου βάρους της πλάκας (πάχος πλάκας 24cm, πυκνότητα 25kN/m³ => g=6kN/m²). 

2. Ένα επιφανειακό φορτίο 10kN/m² στην καθολική διεύθυνση Ζ σε όλη την πλάκα. 
 
Τα δεδοµένα για την περίπτωση 1 είναι απλά (LC 31,41). Στην εντολή LC ορίζεται ο τύπος του φορτίου (G)  
στην διεύθυνση του ίδιου βάρους (τύπος PG). Αυτό το φορτίο µπορεί να δοθεί είτε στα στοιχεία µε την 
εντολή QUAD (LC 41) είτε σαν ελεύθερο φορτίο µε την εντολή AREA (LC 31). Στην εντολή AREA (LC 31) 
δίνεται ο αριθµός οµάδας 0 των στοιχείων Quad (QGRP 0), οπότε οι συντεταγµένες των γωνιακών σηµείων 
της επιφάνειας φόρτισης µπορούν να παραλείπονται. Στην εντολή QUAD (LC 41) πρέπει να δοθούν οι 
αριθµοί των στοιχείων. Εδώ όλα τα στοιχεία µε αρίθµηση από 1 – 999 της οµάδας 0. Οι αριθµοί των µη 
υπαρχόντων στοιχείων παραλείπονται κατά την επεξεργασία του φορτίου. Για να ληφθεί υπόψη το φορτίο 
του ίδιου βάρους της πλάκας πρέπει στην εντολή LC να δοθεί ο συντελεστής για το ίδιο βάρος στην 
διεύθυνση Ζ => EGZ/DLZ 1.0, οπότε αυτό υπολογίζεται αυτόµατα.  
 
Για το επιφανειακό φορτίο σύµφωνα µε την περίπτωση 2 διαφέρουν τα δεδοµένα της εντολής QUAD (LC 42) 
µόνο στον τύπο του φορτίου και στην τιµή του. Αντίθετα, τα δεδοµένα για ένα ελεύθερο φορτίο µε την εντολή 
AREA (LC 32) είναι πιο κοπιαστικά, εάν δεν δίνεται καµία εξωτερική αναφορά QGRP 0. Σε αυτή την 
περίπτωση πρέπει να οριστούν οι συντεταγµένες των γωνιακών σηµείων της επιφάνειας φόρτισης. Εδώ ο 
τύπος αναφοράς QGRP 0 υπολογίζεται αυτόµατα. 
 
Τα δεδοµένα είναι τα ακόλουθα: 
 
$ Area loads 
LC 31 TYPE G DLZ 1.0 ; AREA QGRP 0 TYPE  PG 6.0 
LC 32                ; AREA TYPE  PZZ P1 10.0 X1 4.0 Y1  0.0 P2 10.0 X2 9.0 Y2  0.0 $$ 
                                      P3 10.0 X3 9.0 Y3 11.0 P4 10.0 X4 0.0 Y4 11.0 $$ 
                                      P5 10.0 X5 0.0 Y5  6.0 P6 10.0 X6 4.0 Y6  6.0 
LC 41 TYPE G DLZ 1.0 ; QUAD 1 999 1 TYPE PG 6.0 
LC 42                ; QUAD 1 999 1 TYPE PZZ 10.0 
 
Οι φορτίσεις 31 και 41 δίνουν για την πλάκα γωνιακής µορφής το ίδιο αποτέλεσµα. Παράγεται ένα 
επιφανειακό φορτίο 6 kN/m² στην καθολική διεύθυνση Ζ σε όλη την πλάκα και εκτυπώνεται σαν φορτίο στα 
στοιχεία Quad. Επιπλέον για τους περαιτέρω στατικούς υπολογισµούς ορίστηκε το ίδιο βάρος της πλάκας 
δίνοντας EGZ/DLZ 1.0 στην εντολή LC. Πρέπει να δοθεί προσοχή στο ότι στο SOFiLOAD δεν εκτυπώνεται 
το ίδιο βάρος της πλάκας. Τα δεδοµένα για τις φορτίσεις 31 και 41 περιγράφουν εδώ δύο φορτία, η 
εκτύπωση αποτελεσµάτων όµως µόνο ένα φορτίο. 
 
      LOADING CASE   31 (G   ) και LOADING CASE   41 (χωρίς ελεύθερα φορτία) 
      Factor forces and moments        1.000 
      Factor dead weight     DL-ZZ     1.000 
      Combination factor     psi-0     1.000 
      Combination factor     psi-1'    1.000 
      Combination factor     psi-1     1.000 
      Combination factor     psi-2     1.000 
      unfavourably safety factor       1.350 
      favourably safety factor         1.000 
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      Meshfree Loading 
      Kind    Referenceto  Projection Coordinates                Type Loadvalue 
                                 W[m]     X[m]     Y[m]     Z[m] 
      Area                                                       PG        6.00 [kN/m2] 
              QGRP      0                              activated         100.00 percent 
 
      LOADS ON QUAD-ELEMENTS 
      Elements               Load Prim      Load  Dimension   Variation 
         from     to    inc  Type LC/CC     val.              dP/dX   dP/dY   dP/dZ 
           13    119      1  PG             6.00   [kN/m2] 
 
Οι φορτίσεις 32 και 42 περιγράφουν ένα επιφανειακό φορτίο 10kN/m² στην καθολική διεύθυνση Ζ σε όλη την 
πλάκα. Τα αποτελέσµατα όµως διαφέρουν εδώ. Τα ελεύθερα επιφανειακά φορτία στην εντολή AREA 
µετατρέπονται από το πρόγραµµα SOFiLOAD σε ισοδύναµα επικόµβια φορτία. Το σύνολο των φορτίων είναι 
εδώ απλό να ελεγχθεί: 
75m² * 10kN/m² = 750kN. 
 
      LOADING CASE   32 primary LC total dead load 
      Factor forces and moments        1.000 
      Factor dead weight     DL-ZZ     0.000 
 
      Meshfree Loading 
      Kind    Referenceto  Projection Coordinates                Type Loadvalue 
                                 W[m]     X[m]     Y[m]     Z[m] 
      Area                               4.000    0.000    0.000 PZZ      10.00 [kN/m2] 
                                         9.000    0.000    0.000          10.00 [kN/m2] 
                                         9.000   11.000    0.000          10.00 [kN/m2] 
                                         0.000   11.000    0.000          10.00 [kN/m2] 
                                         0.000    6.000    0.000          10.00 [kN/m2] 
                                         4.000    6.000    0.000          10.00 [kN/m2] 
              qgrp      0                              activated         100.00 percent 
 
      LOADS ON NODES 
      Nodeno     PX[kN]     PY[kN]     PZ[kN]    MX[kNm]    MY[kNm]    MZ[kNm]   MB[kNm2] 
           1                              2.5 
           2                              5.0 
               ..... 
         119                              5.0 
         120                              2.5 
      ----------------------------------------------------------------------------------- 
      sum                                   750.0 
 
Στην φόρτιση 42 εκτυπώνονται τα φορτία στα στοιχεία Quad: 
 
      LOADING CASE   42 primary LC total dead load 
      Factor forces and moments        1.000 
      Factor dead weight     DL-ZZ     0.000 
 
      LOADS ON QUAD-ELEMENTS 
      Elements               Load Prim      Load  Dimension   Variation 
         from     to    inc  Type LC/CC     val.              dP/dX   dP/dY   dP/dZ 
            1    999      1  PZZ           10.00   [kN/m2] 
 

 
 

Για τον ακόλουθο στατικό υπολογισµό µε το πρόγραµµα ASE προκύπτει µια απλή, σύντοµη εισαγωγή: 
 
PROG ASE 
LC ( 1  6 1) 
LC (11 15 2) 
LC 22,23 
LC 31,32 
LC 41,42 
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Τελικές παρατηρήσεις 
Στα παραδείγµατα του προβόλου και της πλάκας παρουσιάστηκαν ορισµένες δυνατότητες παραγωγής 
φορτίων µε το νέο πρόγραµµα SOFiLOAD σε απλές περιπτώσεις: το πρόγραµµα SOFiLOAD είναι ένα 
σύνθετο πρόγραµµα για τον ορισµό φορτίων. Συστήνεται ο έλεγχος των παραγόµενων από το πρόγραµµα 
φορτίων όσον αφορά την επιθυµούµενη δράση. 
 
Καινοτοµίες στο SOFiPLUS/SlabDesigner  
 
Σ’ αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι καινοτοµίες στα SOFiPLUS/SlabDesigner. Πρώτα θα παρουσιαστεί η 
νέα παραγωγή δικτύου 3D (µόνο για το SOFiPLUS). Κατόπιν ακολουθούν παραδείγµατα για το τωρινό 
επίπεδο ανάπτυξης των ελεύθερων φορτίων και του διαχειριστή των φορτίσεων.  
 
Χωρικά δίκτυα 
Όπως παρουσιάστηκε στο σεµινάριο της SOFiSTiK στο Μόναχο, µπορούν τώρα να παραχθούν και χωρικά 
δίκτυα µε την αυτόµατη παραγωγή (Automatic Mesh Generation). Ένα παράδειγµα παρουσιάζεται εδώ: 
 
∆ηµιουργείστε πρώτα µία επιφάνεια µε τις πιο κάτω εντολές του AutoCAD. Απ’ αυτή την επιφάνεια το 
SOFiPLUS θα χρησιµοποιήσει πληροφορίες που αφορούν το τρισδιάστατο σύστηµα, για να υπολογίσει το 
τελικό δίκτυο πεπερασµένων στοιχείων.  
 
� Μέσω της AutoCAD-Command ‘EDGESURF’ (Pulldown menu � Draw/Surfaces/Edge Surface, Tool-

bars � Surfaces) παράγετε ένα τρισδιάστατο δίκτυο εκ περιστροφής. Η πυκνότητα του δικτύου 
ρυθµίζεται µέσω των παραµέτρων του AutoCAD surftab1 και surftab2. Αφού γίνει το δίκτυο στην 
επιθυµητή πυκνότητα (όσο πιο πυκνό, τόσο το καλύτερο), συνεχίζετε µε εντολές του SOFiPLUS. 

 
� Τώρα ορίστε µε την εντολή ‘Structural System’ ένα χωρικό στατικό σύστηµα (Structural Model � Space) 
και καλέστε την εντολή ‘SURF’ (εισάγετε από την γραµµή εντολών). Εµφανίζεται το µήνυµα: ‘Select Poly-
mesh:’ και επιλέγετε από την επιφάνεια του µόλις δηµιουργηµένου δικτύου. Αµέσως το πρόγραµµα 
αναγνωρίζει τα όρια της επιφάνειας και ζητά το πάχος των στοιχείων που πρόκειται να παραχθούν: ‘Slab 
thickness’.  

 
 

� Μέσω της εντολής ‘Generate � Automatic Mesh Generation’ προκύπτει το τελικό δίκτυο 
πεπερασµένων στοιχείων. 
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Εάν το δίκτυο που παράγεται µέσω των εντολών του AutoCAD είναι ικανοποιητικό, τότε δεν έχετε παρά µε 
την εντολή ‘Generate � With Objects’ να το µετατρέψετε αυτόµατα σε δίκτυο πεπερασµένων στοιχείων. 
Προσέξτε εδώ: όσο πιο πυκνό είναι το AutoCAD-δίκτυο, τόσο πιο ακριβές είναι και το παραγόµενο  
υπολογιστικό δίκτυο. Η πυκνότητα του AutoCAD-δικτύου µπορεί να προσαρµοστεί µέσω των παραµέτρων  
surftab1 και surftab2. 
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Ένα άλλο παράδειγµα για τρισδιάστατο δίκτυο παρήχθηκε µε την εντολή του AutoCAD ‘Revolved Surfaces’ 
µε την οποία παράγονται στερεά εκ περιστροφής.  
 

  
 
 

Επειδή το SOFIPLUS προς το παρόν δεν µπορεί να χειριστεί κλειστές επιφάνειες τέτοιου τύπου, 
φροντίζουµε εξ’ αρχής έτσι ώστε το AutoCAD-δίκτυο να µοιραστεί σε δύο ή τέσσερα µέρη. (ανά 90 ή 180 
µοίρες).  
 
 

   
 
 
Η διαδικασία από δω και κάτω είναι όµοια µε αυτήν του πρώτου παραδείγµατος. 
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Νέο πλαίσιο διαλόγου ‘Loadcase Manager’ 
 
Όπως µπορείτε να διακρίνετε στην εικόνα, το πλαίσιο διαλόγου προγραµµατίστηκε πλήρως από την αρχή.  
Εάν το ανοίξετε, διακρίνετε µε την πρώτη µατιά ποιες φορτίσεις υπάρχουν ήδη αποθηκευµένες. Η επίκαιρη 
φόρτιση βρίσκεται σε ένα παράθυρο πάνω αριστερά (Current). Επιπλέον παρουσιάζεται µε γράµµατα σε 
χρώµα µπλε αντί µαύρο και φόντο γκρι. 
 

 
 
 
Επίκαιρο (Current) 
Κάνει την µαρκαρισµένη φόρτιση επίκαιρη. ∆ιπλό κτύπηµα πάνω σε µια φόρτιση επίσης την κάνει επίκαιρη. 
 
Νέα (New) 
∆ηµιουργεί µια νέα φόρτιση. Κάθε νέα φόρτιση τίθεται πάντα επίκαιρη. 
 
Ορατότητα (On/Off) 
Η διαχείριση της ορατότητας των φορτίσεων έχει αλλάξει. Το γνωστό σύµβολο της 'λάµπας’ του AutoCAD 
στην αριστερή πλευρά ρυθµίζει ποιες φορτίσεις (και επίσης ποια αντίστοιχα φορτία)  θέλουµε να είναι ορατά 
στην οθόνη. 
 
∆ιαγραφή φορτίσεων (Delete Loadcase) 
Για να καταργήσετε µια ή περισσότερες φορτίσεις µαρκάρετε τις µε το ποντίκι και αποµακρύνετε τις 
πατώντας το πλήκτρο ‘Delete’. Αν θέλετε να διαγράψετε περισσότερες φορτίσεις, τότε πρέπει να τις 
µαρκάρετε όπως στα Windows (µε πλήκτρο Shift ή Ctrl). 
 
∆υνατότητες τροποποίησης 
Εάν µια ιδιότητα της φόρτισης πρέπει να τροποποιηθεί (αριθµός, χαρακτηρισµός….), τότε µαρκάρετε την 
ανάλογη φόρτιση και πηγαίνετε µε δύο µεµονωµένα κτυπήµατα στην συγκεκριµένη ιδιότητα. Για τις επιλογές  
‘Kind of Load’ και ‘Type of Load’ ανοίγει ένα κουτί στην οθόνη στο οποίο µπορείτε να επιλέξετε από τις 
υπάρχουσες δυνατότητες. Για τις υπόλοιπες ιδιότητες µπορείτε να πληκτρολογήσετε κατευθείαν τις τιµές 
θέλετε . 

  
 

Κτυπήστε µε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού στο πλαίσιο διαλόγου οπότε ανοίγει ένα µενού µε τις 
προαναφερόµενες επιλογές στο πλαίσιο διαλόγου. 
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Ελεύθερα φορτία σαν αντικείµενα (Objects) 
 
Τα ελεύθερα φορτία έχουν προγραµµατιστεί σαν αντικείµενα (Objects). Αυτό σηµαίνει ότι τα µπορούν να 
επεξεργάζονται πολύ πιο γρήγορα και εύκολα. Οι απεικονίσεις αλλάζουν αµέσως κατά τις τροποποιήσεις. 
Έτσι η νέα απεικόνιση µετά τις τροποποιήσεις παραλείπεται. Τόσο η εισαγωγή δεδοµένων όσο και η 
τροποποίηση των φορτίων γίνονται µε τα ίδια πλαίσια διαλόγου. Αυτό σηµαίνει ότι το πλαίσιο  διαλόγου 
παραµένει ανοικτό στην οθόνη ενώ δίνονται ή τροποποιούνται τα φορτία. 
Σαν παράδειγµα εµφανίζεται εδώ και επεξηγείται το πλαίσιο διαλόγου για ελεύθερα επιφανειακά φορτία: 
 

 
 
Τιµή φορτίου Ρ1 έως και Ρ3 
Προσδιορίζει τις γνωστές τιµές φορτίων σε οποιεσδήποτε τρεις γωνίες της επιφάνειας του φορτίου. 
Τέταρτη τιµή φορτίου 
Η τέταρτη τιµή φορτίου (όχι αναγκαία η Ρ4) υπολογίζεται και εισάγεται από το πρόγραµµα. Ποια από τις 
τέσσερεις κορυφές Ρ1 έως Ρ4 είναι αυτή ρυθµίζεται από την επιλογή στην τέταρτη τιµή  οπότε τα φορτία που 
βρίσκονται πιο πάνω τροποποιούνται αυτόµατα από το πρόγραµµα. 
 

 
 
 
Οµοιόµορφο φορτίο (U.D.L.) 
∆ίνει σε όλα τα φορτία την ίδια τιµή. 
Ονοµασία φόρτισης (Name of load) 
Θα εκτυπώνεται σε όλα τα αποτελέσµατα της φόρτισης. 
Φόρτιση (Loadcase) 
Προσδιορίζει τον αριθµό της φόρτισης, στην οποία βρίσκεται το ελεύθερο φορτίο. 
Είδος φόρτισης (Loadtype, Reference Type) 
Προσδιορίζει το είδος του φορτίου σύµφωνα µε το πρόγραµµα SOFILOAD. 
Αριθµός οµάδας (Group- / reference number) 
Προσδιορίζει τον αριθµό οµάδας που καταπονείται από το συγκεκριµένο φορτίο ή κάποιο σηµείο αναφοράς 
(πρόγραµµα SOFILOAD). 
Επίπεδο προβολής (Direction of projection) 
Προσδιορίζει το επίπεδο προβολής του φορτίου. 
Επιλογή φορτίων (Select) 
Κατά την επιλογή νέων φορτίων για µετατροπή, λαµβάνονται υπόψη µαζί µε τα ήδη επιλεγµένα προς 
τροποποίηση εφόσον είναι ενεργοποιηµένη η εντολή ‘Use selected entities for new selectionset’. Εάν η 
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εντολή δεν είναι ενεργοποιηµένη, διαγράφονται τα ήδη επιλεγµένα φορτία από την λίστα τροποποίησης. Η 
εντολή ενεργοποιείται µόνον όταν πρέπει να τροποποιηθούν φορτία. 
 
Άµεση εφαρµογή των τροποποιήσεων (Apply automatically) 
Εάν έχει επιλεγεί αυτή η εντολή, τότε η ‘Apply’ απενεργοποιείται και όσες τροποποιήσεις γίνονται µέσω του 
συγκεκριµένου πλαισίου διαλόγου φαίνονται ταυτόχρονα και στην οθόνη.  
Εάν δεν έχει επιλεγεί, τότε οι τροποποιήσεις στο πλαίσιο διαλόγου ενεργοποιούνται µέσω της ‘Apply’ ή 
κλείνοντας το. 
 
 
Tipps and Tricks  για το SOFiPLUS/SlabDesigner 
 
Ερώτηση: Πώς προσθέτει κάποιος επιπλέον επιφανειακά στοιχεία σε ένα δίκτυο το οποίο δηµιουργήθηκε 

και εισήχθηκε µε την εντολή Generate � Automatic Mesh Generation; 
Απάντηση: Το πιο απλό είναι εάν κανείς δηµιουργήσει µια επιπλέον επιφάνεια και ζητήσει εκ νέου 

παραγωγή δικτύου. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να παραχθούν τα επιπλέον στοιχεία µε την 
εντολή ‘Generate � With Macros’. Σ’ αυτή την δεύτερη περίπτωση πρέπει να δοθεί προσοχή 
εάν ζητηθεί εκ νέου παραγωγή δικτύου µέσω της ‘Automatic Mesh Generation’, διότι τα στοιχεία 
που προκύπτουν µέσω της  ‘Generate � With Macros’ δεν θα ληφθούν υπόψη. 

Ερώτηση: Η εντολή ‘Graphical Output’ παράγει τις όψεις στο χώρο από µια ασυνήθιστη άποψη. 
Απάντηση: Λαµβάνεται πάντα η όψη η οποία δηµιουργήθηκε τελευταία στον Animator. Ξεκινήστε λοιπόν τo 

πρόγραµµα ‘Animator’ µέσω της εντολής ‘Tools � Animator’, δηµιουργείστε εκεί την όψη στο 
χώρο που επιθυµείτε (default είναι παράλληλη προβολή) και γυρίστε πίσω στο SOFIPLUS. 

 



Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter ––––    Απρίλιος 2002Απρίλιος 2002Απρίλιος 2002Απρίλιος 2002    
 

 

25 

 

 

Οπλισµός θλίψης σε δίσκους και κελύφη 
 
Βρίσκεται µια κύρια θλιπτική δύναµη Ν-ΙΙ σε γωνία 45

ο
 ως προς ένα ορθογώνιο δίκτυο οπλισµού. Σε ακραία 

περίπτωση ο οπλισµός δεν µπορεί να πάρει καµία δύναµη. Το δίκτυο οπλισµού θα µπορούσε να 
παραµορφωθεί χωρίς δυνάµεις σε ένα ρόµβο, εάν δεν στηρίζεται πλευρικά. 
 

Παραµόρφωση ενός δικτύου οπλισµού σε ρόµβο 
 
 
Αυτό µπορεί πραγµατικά εκτός των άλλων να ταιριάξει σε ελεύθερες λοξές άκρες – σε άλλες προβληµατικές 
ζώνες όπως π.χ. σε ανοίγµατα θυρών, ο οπλισµός µπορεί να µεταφέρει την δύναµη σε λιγότερο 
καταπονηµένες περιοχές – οι αντιδράσεις αυτών των περιβαλλόντων περιοχών θα εµπόδιζαν την 
παραµόρφωση σε ρόµβο. 
 
Επειδή το πρόγραµµα BEMESS εξετάζει κάθε στοιχείο τοπικά, κατά την διάρκεια της διαστασιολόγησης ενός 
στοιχείου, δεν υπάρχει γνώση για τις περιβάλλουσες περιοχές. Γι αυτό πρέπει να διαγραφεί η δυσµενής 
περίπτωση µιας λοξής άκρης. Όταν υπερβαίνει η κύρια θλιπτική δύναµη Ν-ΙΙ την επιτρεπόµενη θλιπτική 
αντοχή του σκυροδέµατος DB, η διατοµή δεν είναι δυνατόν να διαστασιολογηθεί. 
 
Η κύρια θλιπτική δύναµη τέµνει τον οπλισµό µε διαφορά γωνίας µικρότερη π.χ. των 10

ο
. Αυτή η διεύθυνση 

του οπλισµού µπορεί να παραλάβει µια θλιπτική δύναµη και ο εγκάρσιος οπλισµός να λάβει µια εφελκυστική 
που ερµηνεύεται ως µια δύναµη διάσπασης. Για την ισορροπία των εξωτερικών δυνάµεων  nx,ny,nxy µε τις 
εσωτερικές δυνάµεις (θλιπτικής δύναµης σκυροδέµατος και δυνάµεων στις διευθύνσεις του οπλισµού), είναι 
απαραίτητο η θλιπτική δύναµη σκυροδέµατος να είναι κάπως λοξά (µακριά από τον οπλισµό θλίψης). Η 
διεύθυνση της θλιπτικής δύναµης σκυροδέµατος δεν είναι πλέον ίδια µε αυτήν της κύριας ορθής δύναµης: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μηχανικά ακριβής ισορροπία µε εφελκυστικές δυνάµεις διάσπασης 
 
Το πρόγραµµα προσπαθεί να βρει µια λύση για τις τρεις εξισώσεις των nx,ny,nxy που συνδέονται µέσω 
τριγωνοµετρικών συναρτήσεων µε τέσσερεις αγνώστους: θλιπτική δύναµη σκυροδέµατος, διεύθυνση  
θλιπτικής δύναµης σκυροδέµατος, δύναµη χάλυβα–1 και δύναµη χάλυβα–2. Όταν δεν µπορεί µε µια 
εφελκυστική δύναµη διάσπασης να επιτευχθεί ισορροπία εκτυπώνεται το µήνυµα λάθους: “Γωνία µεταξύ 
θλιπτικής δύναµης και θλιβόµενου οπλισµού πολύ µεγάλη”. 
 

Κύρια θλιπτική δύναµη Ν-ΙΙ 

Οπλισµός 

Ν-ΙΙ 

Ν-Ι=0 Ν-Ι=0 
DB 

Κύρια θλιπτική δύναµη Ν-ΙΙ 

Ν-ΙΙ 

Θλιπτική δύναµη οπλισµού 

DB 

Θλιπτική 

δύναµη 

σκυροδέµατος 

DB 

Άθροισµα όλων των 

οριζόντιων συνιστωσών 

Σ Ν-Ι = 0 

Εφελκυστική δύναµη 

διάσπασης οπλισµού 
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Με την εντολή STEU/CTRL µέσω της παραµέτρου DBRU/PFAI 2  µπορεί αυτή η µηχανικά ακριβής µέθοδος 
να γίνει ‘ασθενέστερη’ και να αποτραπεί το µήνυµα λάθους. Η θλιπτική δύναµη σκυροδέµατος που δεν 
µπορεί να παραληφθεί µετατρέπεται πλήρως σε οπλισµό και τίθεται η προϋπόθεση ότι οι οριζόντιες 
συνιστώσες αυτού του επιπλέον τοποθετηµένου θλιβόµενου οπλισµού µπορούν να µεταφερθούν στα 
γειτονικά στοιχεία. Αυτό είναι κατά κανόνα δυνατόν σε µεµονωµένα σηµεία, όπως αντικαθιστούµενες γωνίες.  
Σε ελεύθερα άκρα, όπως προείπαµε, πιθανόν όχι! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ισορροπία κατά την µεταφορά των θλιπτικών δυνάµεων σε γειτονικές περιοχές 

 
Επίσης µε την εντολή STEU/CTRL DBRU/PFAI 2 το πρόγραµµα προσπαθεί την ακριβή εκπλήρωση της 
ισορροπίας. Μόνο όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται ακολουθείται η πιο ‘αδύναµη’ µέθοδος. 
 
Η επιτρεπόµενη θλιπτική τάση σκυροδέµατος µειώνεται – σε αντίθεση µε την πρόταση των 
Schlaich/Schaefer, Σχεδιασµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος, Β.Κ.1993/ΙΙ, σελ.378 – σε 80% της 
υπολογιστικής θλιπτικής αντοχής του σκυροδέµατος βR, εάν υπάρχουν εγκάρσιες εφελκυστικές τάσεις. Κατά 
την εγκάρσια θλίψη επιτρέπονται 100%. Στην περιοχή από 0.0 έως και 0.1 N/mm

2
 η εφελκυστική τάση (σε 

σχέση µε την καθαρή διατοµή του σκυροδέµατος) µειώνεται από 100% γραµµικά σε 80%. Αυτή η µείωση 
µπορεί να καταργηθεί µε την εντολή STEU/CTRL µέσω της παραµέτρου QUER/TENS 0. 
 
 

Επεξήγηση των κανονισµών  
Πρόβληµα µε τον ελάχιστο οπλισµό στο AQB κατά την διαστασιολόγηση δοκών µεγάλου πλάτους σύµφωνα 
µε το DIN 4227 
Ο ελάχιστος οπλισµός υπολογίζεται ήδη σύµφωνα µε το παράρτηµα Α1 του DIN 4227. Σ’ αυτόν προστίθεται 
ένα ακόµη µεγαλύτερο ποσοστό ελάχιστου οπλισµού. Υπάρχουν δηµοσιευµένες επεξηγήσεις από τους 
Koenig, Tue και Pommerening στο Bautechnik 1999 στις οποίες επιστείνεται η προσοχή στο ότι ορισµένες 
διαπιστώσεις µπορεί να είναι παρεννοηµένες. Το AQB ακολουθεί αυτές τις επεξηγήσεις, γιατί ιδιαίτερα για 
τον ελάχιστο οπλισµό διάτµησης δοκών µεγάλου πλάτους µπορούν να προκύψουν µεγάλες αποκλίσεις. ∆εν 
έχουµε έως τώρα καταφέρει να κάνουµε µια ικανοποιητική καταγραφή όλων αυτών των φαινοµένων κατά την 
εκτύπωση. 
 
∆ιατµητική τάση στο µέσον ζευκτών 
Η αντιµετώπιση των διατµητικών τάσεων από στρέψη ρυθµίζεται στα DIN εν µέρει πολύ αντιφατικά. Έτσι το 
DIN 4227 απαιτεί για τον έλεγχο των κύριων τάσεων θλίψης να υπολογιστεί η διατµητική τάση στην 
ισοδύναµη κοίλη διατοµή. Αντίθετα, κατά τον προσδιορισµό των επιτρεπόµενων διατµητικών τάσεων θα 
έπρεπε να χρησιµοποιηθεί η τάση στρέψης σύµφωνα µε την ελαστική θεωρία. Τα AQUA/AQB δεν 
επωµίζονται πλήρως αυτό το χάος και χρησιµοποιούν µόνο µια τιµή της διατµητικής τάσης για τον έλεγχο 
τάσεων. Βέβαια, κατά την χρησιµοποίηση της µεθόδου υπολογίζεται χωριστά η τιµή της εξίσωσης στο µέσον 
και στο άκρο της ισοδύναµης κοίλης διατοµής και συγκρίνεται µε διαφορετικές επιτρεπόµενες τάσεις. 
 
Έτσι θα συγκρινόταν η µέγιστη ακραία τάση από στρέψη σύµφωνα µε το DIN µε την µέγιστη τιµή της 
γραµµής 58 του πίνακα 9 των επιτρεποµένων τάσεων. Η προκαθορισµένη τιµή είναι βέβαια ο υπολογισµός 
µόνο της µέσης τιµής της τάσης στην ισοδύναµη κοίλη διατοµή, όπως προβλέπεται π.χ. γενικά στον EC2. 
Ανάλογα µε το πλάτος της διατοµής αντικατάστασης µπορεί αυτή η τάση να µειωθεί έως και 30% από την 
µέγιστη ακραία τάση και γι αυτό το AQB εξετάζει αυτήν την τιµή ως προς τις επιτρεπόµενες τάσεις σύµφωνα 
µε την γραµµή 59 του πίνακα 9 των επιτρεποµένων τάσεων. Για εµάς είναι αντιληπτό ότι η διαφορά µεταξύ 
αυτών των δύο τιµών είναι µεγαλύτερη από 30% (4.8 αντί 8.0). Μπορούν λοιπόν εδώ να ενεργοποιηθούν 

Κύρια θλιπτική δύναµη Ν-ΙΙ 

Ν-ΙΙ 

Θλιπτική δύναµη οπλισµού 

DB 
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σκυροδέµατος 

DB 
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εφεδρείες. Εάν θελήσει κάποιος κάτι τέτοιο, µπορεί µέσω της εντολής SPAN/STRE µε την παράµετρο SSTM 
να δώσει νέα τιµή της επιτρεπόµενης τάσης, ακόµη και για τον έλεγχο στην ζώνη Β. 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 
Φάσεις προέντασης/κατασκευής – Αλλαγές στον χειρισµό τους 
 
Μέχρι τώρα, σε οποιαδήποτε από τις ήδη περιγραφόµενες φάσεις προέντασης, οι τάσεις των τενόντων, όταν 
αυτοί ενεργοποιούνταν, είχαν από την αρχή µία τιµή.  
Για να µπορέσουν να οριστούν µόνο στις περιπτώσεις που είναι πραγµατικά ενεργοί, είναι µάλλον σύνθετο, 
γιατί οι δυνάµεις προέντασης ενεργούν στην διατοµή ακριβώς πριν από την φάση που ορίζει κανείς σαν 
χρονική στιγµή προέντασης (στην net διατοµή). Για να υπάρξει ένας πιο συνεπής προσδιορισµός, έγιναν οι 
εξής αλλαγές: 
 
� Νέα εντολή CS στο πρόγραµµα AQUA, για αλλαγή διατοµής στις φάσεις κατασκευής. Πιο συγκεκριµένα, 

µπορούν τώρα να ορίζονται από την αρχή οι αλλαγές των διατοµών στην πορεία των φάσεων 
κατασκευής χρησιµοποιώντας τη εντολή CS. Όλα τα στοιχεία που ακολουθούν την εντολή αυτή θα 
ενεργοποιηθούν στην συγκεκριµένη φάση. Η τελική διατοµή θα περιλαµβάνεται από τα στοιχεία όλων 
των προηγούµενων φάσεων.  

 
PROG AQUA  
CTRL REST 1  
SECT 1  1  2 BTYP CENT 
CS 3000                  $ ÐËÁÊÏÄÏÊÏÓ 
        POLY  OPZ MNO 1 
        VERT 1   1.125  0.000 
             2   1.125  0.110 
             3   0.300  0.150 
             4   0.275  1.050 
CS 5010                  $ ÐËÁÊÁ 
        POLY  OPZ MNO 4 
        VERT 11   1.125  -0.20 
             12   1.125   0.00 
END 
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Η αναφορά των φάσεων (άρα και των διατοµών που συµµετέχουν σε κάθε µία) θα γίνεται µέσω των εντολών 
GRP στα προγράµµατα ανάλυσης STAR και ASE (η δυνατότητα αυτή δεν περιλαµβάνεται στην τρέχουσα 
έκδοση των προγραµµάτων). 
 
� Στο πρόγραµµα GEOS ορίζονται τρεις αριθµοί για κάθε τένοντα, που αντιστοιχούν στις χρονικές στιγµές  

που υλοποιείται κάθε φάση προέντασης (IBA1/ICS1, IBA2/ICS2, IBA3/ICS3).  
o Η πρώτη χρονική στιγµή (IBA1/ICS1) αντιστοιχεί στην διατοµή στην οποία δρα αρχικά η 

προένταση (net διατοµή).  
o Η δεύτερη (IBA2/ICS2) αντιστοιχεί στην διατοµή όπου ο τένοντας έχει αποκτήσει πλήρη 

συνάφεια µε το σκυρόδεµα (ιδεατή διατοµή).  
o Η τρίτη χρονική στιγµή (IBA3/ICS3) είναι η χρονική στιγµή αποπεράτωσης. 

  

Σηµαντική είναι η παράµετρος ICS2. Καθορίζει την ύπαρξη συνάφειας στον εντατήρα ή όχι. Στην 
περίπτωση που ο τένοντας δεν αποκτά ποτέ συνάφεια, τότε δίνουµε ICS2=999. 
Σε αντίθεση µε τις µέχρι τώρα εκδόσεις του προγράµµατος, όπου για να δηλώσουµε ότι υπάρχει άµεση 
και πλήρης συνάφεια ταυτίζονταν οι δύο πρώτες χρονικές στιγµές (ICS1=ICS2), τώρα αναµένεται ο 
αριθµός ICS1 να είναι µικρότερος από τον ICS2. Όλα τα δεδοµένα µε βάση τις παλαιότερες εκδόσεις 
θα προσαρµόζονται αυτόµατα, έτσι ώστε ICS1=ICS2-1 και ταυτόχρονα θα προκύπτει προειδοποιητικό 
µήνυµα (warning). 
 

� Στο πρόγραµµα AQBS, για την εύρεση των ακραίων τιµών των τάσεων για κάθε διατοµή, τα εντατικά 
µεγέθη που συµµετέχουν στους συνδυασµούς (COMB) ανάγονται στις διατοµές που αντιστοιχούν οι 
επιµέρους φορτίσεις των συνδυασµών αυτών. Αυτό µπορεί να έχει σοβαρή επίδραση στις περιπτώσεις 
όπου δεν αναφέρεται η επιθυµητή διατοµή για κάθε φόρτιση. 

� Εάν ένας τένοντας σε κάποια φάση κατασκευής δεν χρησιµοποιείται, τότε θα έχει µηδενική τάση. 
 
Πιο συγκεκριµένα, στο πρόγραµµα AQBS, στην εντολή BEAM και στις παραµέτρους CS0 έως CS15, 
ισχύουν τα εξής: 

CSi = MAi * 1000 + SAi 
(εγχειρίδιο χρήσης προγράµµατος AQB, Version 11.00, σελίδα 3-16) 

 
όπου SAi είναι ο αριθµός της φάσης προέντασης και σχετίζεται άµεσα µε τις τιµές των παραµέτρων ICS1 
ICS2 και ICS3. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
Παραδείγµατα: 
Σύστηµα µε µία φάση προέντασης/κατασκευήςΠροένταση µε άµεση συνάφεια – Προκατασκευασµένη 

κλίνη  
 GEOS: ICS1=0, ICS2=0, ICS3=0 
 AQB/S: Όλες οι φορτίσεις αναφέρονται στην CS0 και η διατοµή είναι η ιδεατή. 

� Προένταση µε εκ των υστέρων συνάφεια 
 GEOS: ICS1=0, ICS2=1, ICS3=0 
 AQB/S: BEAM ... CS0=0, CS1=1 Οι φορτίσεις G και Pr αναφέρονται στην CS0 και 
την αποµοιωµένη διατµοµή. 
 Όλες οι υπόλοιπες φορτίσεις αναφέρονται στην CS1 και την ιδεατή διατµοµή. 

� Προένταση χωρίς συνάφεια 
 GEOS: ICS1=0, ICS2=999, ICS3=0 
 AQB/S: BEAM ... CS0=0, CS1=1 Όλες οι φορτίσεις, όπου και αν αναφέρονται (CS0 ή CS1) 

υπολογίζονται µε την αποµειωµένη διατοµή.Σύστηµα µε πολλές φάσεις 
προέντασης/κατασκευής, προτείνουµε: 
GEOS: Συστήνεται η φάση κατασκευής να δίνεται µε διψήφιο αριθµό: 
Καλώδια µε άµεση συνάφεια (προεντεταµένη κλίνη): ICS1=0 ICS2=0 ICS3=0 

t 

ICS1 

Την χρονική στιγµή  
ICS1 > SAi ή  SAi ≥ ICS3 
∆ΕΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
η προένταση και η 
διατοµή είναι η 
αποµειωµένη (net). 

Τη χρονική στιγµή 
ICS1 ≤ SAi < ICS2 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ η 
προένταση χωρίς 
συνάφεια και η 
διατοµή είναι η 
αποµειωµένη. 

ICS3=0 ICS2 

Την χρονική στιγµή  
ICS1 ≤ SAi και ICS2 ≤ 
SAi ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ η 
προένταση µε πλήρη 
συνάφεια  και η διατοµή 
είναι η ιδεατή. 
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Πρώτη φάση προέντασης µε εκ των υστέρων συνάφεια (Εντατήρας 1): ICS1=10 ICS2=11 ICS3=0 
∆εύτερη φάση προέντασης µε εκ των υστέρων συνάφεια (Εντατήρας 2): ICS1=20 ICS2=21 ICS3=0 
Τρίτη φάση προέντασης µε εκ των υστέρων συνάφεια (Εντατήρας 3): ICS1=30 ICS2=31 ICS3=0 
Τέταρτη φάση προέντασης χωρίς συνάφεια (Εντατήρας 4): ICS1=40 ICS2=41 ICS3=999 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AQBS: BEAM … CS0=0 CS1=10 CS2=11 CS3=20 CS4=21 CS5=30 CS6=31 CS7=40  
 LC G1,PR (κλίνη) � δρουν στην CS0 (ideal-1 διατοµή) 
 LC PR (εντατήρας 1) � δρα στην CS1 (ideal-1 διατοµή) 
 LC PR (εντατήρας 2) � δρα στην CS3 (ideal-2 διατοµή) 
 LC PR (εντατήρας 3) � δρα στην CS5 (ideal-3 διατοµή) 

LC PR (εντατήρας 4) � δρα στην CS7 (ideal-4 διατοµή) 
Φορτία κυκλοφορίας � δρούν στην CS7 (ideal-4 διατοµή) 
Φορτίο σκυροδέτησης µετά την τσιµεντένεση του εντατήρα 2 δρά στην CS4 (ICS2=21) και εποµένως 
η προένταση από τον εντατήρα 2 υπολογίζεται µε την ιδεατή διατοµή ‘ideal-3’ χωρίς όµως την 
προένταση του εντατήρα 3! 

 
 
Νέο ραβδωτό στοιχείο στο πρόγραµµα ASE  
 
Από την έκδοση του προγράµµατος ASE 10.36 στις 26.07.00 και µετά έχουν συντελεστεί διάφορες αλλαγές 
που αφορούν το ραβδωτό στοιχείο του προγράµµατος. Αυτές είναι: 
Έκκεντρο ραβδωτό στοιχείο. Ενεργοποιείται µέσω του προγράµµατος GENF, της εντολής BEAM δίνοντας 
στην παράµετρο NP την τιµή –1. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα το ραβδωτό στοιχείο να τοποθετείται έκκεντρα, 
έτσι ώστε το σηµείο (0,0) της διατοµής να ταυτίζεται µε τους κόµβους από όπου περνά το στοιχείο. 
 

 
Για έκκεντρα στοιχεία δεν ισχύουν οι δυνατότητες αναγωγής εντατικών µεγεθών πλακοδοκού. 
 
Στην περίπτωση µεταλλικών διατοµών έκκεντρα τοποθετηµένων κάτω από πλάκα οπλισµένου 
σκυροδέµατος, θα υπολογιστούν αξονικές δυνάµεις στις ράβδους. Ωστόσο, αυτές οι αξονικές δυνάµεις δεν 
θα ελεγχθούν στα επιφανειακά στοιχεία της πλάκας. 
Ενδιάµεσες διατοµές στα ραβδωτά στοιχεία. Μέσω της εντολής CTRL BEAM 2 ενεργοποιείται η 
δυνατότητα αναγνώρισης των εσωτερικών διατοµών (divisions) στα ραβδωτά στοιχεία. 
Νέο προεντεταµένο ραβδωτό έκκεντρο στοιχείο µεταβλητής διατοµής. Από την έκδοση ASE 10.46 στις 
14.11.00 υπάρχει δυνατότητα προέντασης στο ραβδωτό στοιχείο του προγράµµατος. Η προένταση 
περιγράφεται µέσω του προγράµµατος GEOS και µπορεί να επιλυθεί στο ASE ενεργοποιώντας το νέο 
BEAM-element µε την εντολή CTRL BEAM 2.  
 

4 

3 

2 

1 

0 

4 

3 

2 

1 

0 
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3 
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4 

3 

2 

1 

0 

 ideal-1, CS0-1 ideal-2, CS2-3 ideal-3, CS4-5 ideal-4, CS6-7  
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Αυτόµατη παραγωγή στοιχείων εξωτερικής προέντασης – CDUTIL 
Το πρόγραµµα CDUTIL συµβάλλει στην εύκολη παραγωγή δεδοµένων για µοντελοποίηση των εξωτερικά 
προεντεινοµένων τενόντων σε τρισδιάστατους ραβδωτούς φορείς. 
 
1
ος

 Τρόπος εργασίας: 

• Απαιτείται µία βάση δεδοµένων που περιέχει την γεωµετρία του (-της γέφυρας) συστήµατος (εκτός από 
τους εξωτερικούς τένοντες, τα στηρίγµατα που τους κρατάνε σε έκκεντρη θέση και τα αντίστοιχα 
στοιχεία σύνδεσης). Επίσης πρέπει να είναι διαθέσιµα τα αντίστοιχα δεδοµένα του προγράµµατος 
GENF. Η διεύθυνση της βαρύτητας πρέπει να είναι η καθολική Ζ-διεύθυνση. 

• Ένα συµπληρωµατικό τρέξιµο του CDUTIL παράγει τα απαραίτητα δεδοµένα του GENF, για τους  
εξωτερικούς τένοντες (TRUS elements), τα στηρίγµατα και τα αγκύρια (BEAM elements) και τα 
αντίστοιχα στοιχεία σύνδεσης (SPRING elements). Τα δεδοµένα γράφονται σε ένα ASCII αρχείο 
δεδοµένων µε την ονοµασία ‘.UTI’ . 

• Τέλος, ο χρήστης µε αντιγραφή και παράθεση (copy & paste) συµπληρώνει το υπάρχον αρχείο 
δεδοµένων του GENF µε τα καινούρια δεδοµένα. Με νέο τρέξιµο προκύπτει το πλήρες σύστηµα, που 
περιλαµβάνει και τα στοιχεία που αφορούν την εξωτερική προένταση. 

 

2
ος

 Τρόπος εργασίας: 

• Εναλλακτικά, η βάση δεδοµένων µπορεί να συµπληρωθεί κατευθείαν µέσω του CDUTIL, οπότε το 
επανατρέξιµο του GENF δεν είναι απαραίτητο. Όπως και στην πρώτη περίπτωση, απαιτείται µία βάση 
που θα περιλαµβάνει την γεωµετρία του (-της γέφυρας) συστήµατος (εκτός από τους εξωτερικούς 
τένοντες, τα στηρίγµατα που τους κρατάνε σε έκκεντρη θέση και τα αντίστοιχα στοιχεία σύνδεσης) – 
Ωστόσο, το αντίστοιχο αρχείο δεδοµένων του GENF δεν είναι απαραίτητο. Πάντα η διεύθυνση της 
βαρύτητας πρέπει να είναι η καθολική Ζ-διεύθυνση. 

• Ένα συµπληρωµατικό τρέξιµο του CDUTIL παράγει και αποθηκεύει τα συµπληρωµατικά στοιχεία 
κατευθείαν στη βάση. Το ‘.UTI’ αρχείο περιέχει τα αντίστοιχα δεδοµένα του GENF – ωστόσο δεν το 
χρειαζόµαστε πλέον. 

• Το 3
ο
 βήµα δεν χρειάζεται. 

 

∆εδοµένα: 

Μέσω της εντολής SYST KEEP το πρόγραµµα εργάζεται σύµφωνα µε την φιλοσοφία 1 (προϋποτιθέµενη 
τιµή), ενώ µε SYST REST γράφει κατευθείαν στην βάση, σύµφωνα µε την φιλοσοφία 2. 
Μέσω της εντολής EXTP για την διευκόλυνση των δεδοµένων της γεωµετρίας των εξωτερικών τενόντων, τα 
πολυγωνικά σηµεία ορίζονται µε βάση ένα τοπικό σύστηµα. Για τον σκοπό αυτό, επιλέγει κανείς για κάθε 
πολυγωνικό σηµείο, τον κόµβο του ραβδωτού στοιχείου το οποίο κείτεται σ’ αυτή την διατοµή σαν κόµβο 
αναφοράς. Αυτός ο κόµβος αναφοράς είναι και η αρχή του τοπικού συστήµατος µε άξονες t,u και v σύµφωνα 
µε τον ακόλουθο κανόνα: 
• ο άξονας t ορίζει την διεύθυνση του διαµήκους άξονα της γέφυρας (εφαπτοµενικά) 
• ο άξονας v είναι παράλληλος προς τον καθολικό Ζ-άξονα 
• ο άξονας u προκύπτει έτσι ώστε να διαµορφώνεται ένα δεξιόστροφο σύστηµα αξόνων 

 
Σε γενική περίπτωση (σύστηµα κεκλιµένο στην διαµήκη διεύθυνση) οι άξονες t, u και v δεν µορφώνουν ένα 
ορθογώνιο σύστηµα. 
 
Προσοχή:  
Όταν περιγράφονται τα ραβδωτά στοιχεία στο GENF, συστήνεται να είναι έκκεντρα (BEAM NP –1). Η 
επιλογή αυτή εξασφαλίζει την ταύτιση του άξονα του στοιχείου και της αρχής του συστήµατος της διατοµής. 
Σαν αποτέλεσµα αυτού είναι η περιγραφή των εξωτερικών  τενόντων να γίνεται στο ίδιο τοπικό σύστηµα µε 
αυτό που χρησιµοποιήθηκε για την περιγραφή της διατοµής. 
 
Σύνταξη εντολής EXTP: 
 

EXTP  default 

NNO number of reference node - 

T 1st local coordinate of polygon point 0.0 

U 2nd local coordinate - 

V 3rd local coordinate - 
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GRP group number of TRUS element - 

CNO cross-section number of TRUS element - 

GRPS group number of SPRI element - 

GRPB group number of BEAM element - 

CNOB cross-section number of BEAM element - 

DNO offset for number of polygon node 50000 

 DNO2 offset for number of coupling node 60000 

 
 
Με την τιµή –1 για την παράµετρο GRP δηλώνουµε το τέλος της περιγραφής κάποιου τένοντα. 
 
Παράδειγµα: 

PROG CDUTIL 
HEAD απλό παράδειγµα 
SYST REST  
EXTP NNO T U V GRP CNO GRPS GRPB CNOB DNO DNO2 
1   -   0.4   0.1   1   2   5   6   5   -   - 
2   -   0.4   0.8   1   2   5   6   5   -   - 
3   -   0.4   0.1  -1   2   5   6   5   -   - 
$ τέλος περιγραφής 1ου εξωτερικού τένοντα 
1   -  -0.4   0.1   2   2   5   6   5   -   - 
2   -  -0.4   0.8   2   2   5   6   5   -   - 
3   -  -0.4   0.1  -1   2   5   6   5   -   - 
$ τέλος περιγραφής 2ου εξωτερικού τένοντα 
END 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Παράδειγµα γέφυρας µε εξωτερική προένταση και µέθοδο κατασκευής την προώθηση

Αυτό το παράδειγµα 
περιγράφει δύο 
παράλληλους εξωτερικούς 
τένοντες – τα στοιχεία του 
πρώτου ανήκουν στο group 
1 και τα στοιχεία του 
δεύτερου στο group 2. 
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Σύγκριση αποτελεσµάτων προγραµµάτων ELSE – STAR 

Στα πιο κάτω παραδείγµατα φαίνεται ο τρόπος εργασίας του προγράµµατος ELSE σε διάφορες 
περιπτώσεις, σε σχέση µε την κατανοµή των φορτίων. 

Σε απολοποιηµένο µοντέλο αµφιερείστων δοκών: 
� Τοποθετείται η τροχιά ακριβώς στην µέση της απόστασης δύο κύριων δοκών (δεύτερη και τρίτη). 
Σαν φορτίο στη τροχιά τοποθετείται το όχηµα τύπου SLW 60 µε 5 kN/m2 κατανεµηµένο φορτίο µπρος 
και πίσω. 
Οι παράµετροι του φορτίου είναι ως εξής: 
P1: axle load – main lane (Στην περίπτωση του SLW 60-30: 200 kN) 
P2: axle load – secondary lane (Στην περίπτωση του SLW 60-30: 100kN) 
P3: constant load in main lane (Στην περίπτωση του SLW 60-30: 5kN/m2) 
P4: constant load in secondary lane (Στην περίπτωση του SLW 60-30: 3kN/m2) 
P5: constant load in the rest area (Στην περίπτωση του SLW 60-30: 3kN/m2) 
 
Τα δεδοµένα για το ELSE είναι τα πιο κάτω και το διάγραµµα ροπών είναι το αναµενόµενο. 
 
PROG else $ SLW 60 without 3kN/m2 
echo load extr 
$ _______________________________________ 
lgeo no    s      x        y       z 
     1     0.     0.       6       0. 
     1     40.00  40.00    6       0. 
$ _______________________________________ 
lsel no 1 int 1  ; case 1 
lane no 1 phib 1 lphi 40.00 
typl no 1 TYPE SLW 60 P2 0 P3 5 P4 0 P5 0 P6 0 P7 0 P8 0 P9 0 
$ 
calc  MY lmax 8 lmin 9 
end 

 
Beam bending moment MY,  Loadcase 8 PEL- MAXMy 

 
Η µέγιστη τιµή της ροπής στο άνοιγµα συµφωνεί µε την αντίστοιχη του προγράµµατος STAR, όταν το 
φορτίο είναι σ’ αυτή την θέση. 
 
� Σαν δεύτερη περίπτωση στην ίδια τροχιά και µοντέλο, τοποθετούµε φορτίο 3kN/m2 κατανεµηµένο 

δεξιά και αριστερά της τροχιάς. Για να οριστεί η επιφάνεια που θα φορτιστεί αριστερά της τροχιάς, 
δίνεται το πλάτος της µε αρνητική τιµή, ενώ, επιφάνεια δεξιά της τροχιάς δίνεται µε θετική τιµή. 

Ο γενικός κανόνας για το ELSE, είναι ότι το φορτίο και οι ροπές από τις εκκεντρότητες 
‘µαζεύονται’ όλα στην τροχιά και µετά κατανέµονται στους γειτονικούς κόµβους.  
 
Το αρχείο δεδοµένων διαµορφώνεται όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 
PROG else $ 3KN/M2 
echo load extr 
lgeo no    s      x        y       z 
     1     0.     0.       6       0. 
     1     40.00  40.00    6       0. 
lsel no 1 int 1 ; case 1 
lane no 1 yrb 12  YLB -6 phib 1 lphi 40.00 
typl no 1 TYPE cons 3 
calc  MY lmax 10 lmin 11 
end 
 
Οι τιµές των παραµέτρων YRB και YLB καθορίζουν το πλάτος της γέφυρας δεξιά και αριστερά από τον  
άξονα της τροχιάς που θα φορτιστεί µε το κατανεµηµένο φορτίο 3kN/m2. Όταν υπάρχει και όχηµα, 
αυτόµατα το πρόγραµµα αφαιρεί την επιφάνεια της τροχιάς και φορτίζει την υπόλοιπη. Το σηµαντικό 
εδώ είναι ο τρόπος που µεταφέρεται το φορτίο αυτό και πώς κατανέµεται στον φορέα. 
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Κατ’ αρχήν σαν δεδοµένο στην εντολή LSEL µέσω της 
παραµέτρου INT (INT 1) είναι η απλή µετάδοση του 
φορτίου (Simple load distribution), δηλαδή στους 
γειτονικούς κόµβους µεταφέρονται τα ισοδύναµα 
επικόµβια φορτία και οι στρεπτικές ροπές 
µετατρέπονται σε ζεύγη δυνάµεων, όπως 
περιγράφεται και στο manual του προγράµµατος στις 
σελίδες 2-2 εώς 2-6. 

 

 
Στο δικό µας παράδειγµα ισχύουν: 

 
YLB= -6.00 m, YRB=12.00 m 
Συνολικό φορτίο στην αριστερή πλευρά: Pleft= 6.00 m * 3 kN/m2 = 18.00 kN/m 
Συνολικό φορτίο στην δεξιά πλευρά: Pright = 12.00 m * 3 kN/m2 = 36.00 kN/m 
 
Επειδή το πρόγραµµα υπολογίζει τελική περιβάλλουσα, λύνει την δεξιά πλευρά ανεξάρτητα 
από την αριστερή, και το τελικό αποτέλεσµα είναι τα δυσµενέστερα. Άρα: 
 
Φορτίο που κατανέµεται στην δεξιά δοκό ανά µέτρο µήκους: Pright/2 = 36.00/2 = 18.00 kN/m 
Κατανεµηµένη στρεπτική ροπή στην τροχιά από το Pright Mt  = 36.00 * YRB/2 =  
 = 36.00 * 12.00/2 m =  216 kNm/m 
Ισοδύναµο ζεύγος δυνάµεων κατανεµηµένο στις δοκούς: Mt/4.00 m = 216 kNm/m / 4.00 m  
 = 54.00 kN/m 

 
Άρα το τελικό φορτίο που κατανέµεται στην δεξιά δοκό είναι 18.00 kN/m + 54.00 kN/m =72.00kN/m 
Ροπή στο µέσο της δεξιάς δοκού = qL

2
/8 = 72.00 kN/m * 40.00

2
/8 = 14400 kNm 

 

 
Φορτίο που κατανέµεται στην αριστερή δοκό ανά µέτρο µήκους: Pleft/2 = 18.00/2 = 9.00 kN/m 
Κατανεµηµένη στρεπτική ροπή στην τροχιά από το Pleft Mt  = -9.00 * YLB/2 =  
 = -9.00 * 6.00/2 m =  -54.00 kNm/m 
Ισοδύναµο ζεύγος δυνάµεων κατανεµηµένο στις δοκούς: Mt/4.00 m = -54.00 kNm/m / 4.00 m  
 = -13.50 kN/m 

 
Άρα το τελικό φορτίο που κατανέµεται στην αριστερή δοκό είναι 9.00 kN/m – (-13.50 kN/m) =22.50kN/m 
Ροπή στο µέσο της αριστερής δοκού = qL

2
/8 = 22.5 kN/m * 40.00

2
/8 = 4500 kNm 

 

 
Τα πιο πάνω αποτελέσµατα φαίνονται και στο τελικό διάγραµµα ροπών του ELSE. 

 
Beam bending moment MY,  Loadcase 10 PEL- MAXMy 
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Συµπεράσµατα 
 

� Με βάση τα πιο πάνω, προκύπτει ότι η ένταση των δοκών που βρίσκονται στην ‘γειτονιά’ των 
τροχιών, είναι ιδιαίτερα αυξηµένη. Για να αποφευχθεί αυτή η πλασµατική εικόνα έντασης, θα 
µπορούσε τα πλάτη YLB και YRB να µην εκτείνονται σε όλο το πλάτος της γέφυρας, αλλά να 
αντιστοιχούν σε κάποιο ‘συνεργαζόµενο’ πλάτος της κάθε τροχιάς. Το τελικό αποτέλεσµα δεν 
επηρεάζεται, αφού θα κατανεµηθεί τελικά σε όλο το πλάτος στις επιµέρους τροχιές (ποτέ δεν 
έχουµε περίπτωση που να παραµείνει περιοχή αφόρτιστη από τα οχήµατα) και εφ’ όσον το 
ζητούµενο είναι η περιβάλλουσα όλων αυτών. 

 
Με βάση αυτή την λογική ακολουθούν τα δεδοµένα του ΕLSE για όχηµα τύπου SLW 60 30 σε 
εσχάρα. 
 
PROG else $ CASE 61: LANES 1-11 
ECHO FULL FULL 
lgeo no    x         y           z 
     1     0.        3.72         0. 
     1     1.5       3.72         0. 
     1     36.76-1.5 3.72         0. 
     1     36.76     3.72         0. 
    11     0.        3.72+3       0. 
    11     1.5       3.72+3       0. 
    11     36.76-1.5 3.72+3       0. 
    11     36.76     3.72+3       0. 
lsel no 1,11 int 1 
case 61 
posl no  1 
lane no  1 sa 1.5 se 36.76-1.5 yrb 1.50  ylb -(0.30+3.42/2)  phib 1 LPHI 36.76 
typl no  1 type slw 60  P6 0. P7 0. P8 0. 
posl no 11 ref 1 
lane no 11 sa 1.5 se 36.76-1.5  yrb (0.12+3.42/2) ylb -1.50 phib 1 LPHI 36.76 
typl no 11 type slw 30 P3 3. P6 0. P7 0. P8 0. 
calc  MY lmax 31 LMIN 41 
END 

 
 

Φορτίο που κατανέµεται στην δοκό ∆2 από την τροχιά 1, ανά µέτρο µήκους: 3 kN/m2* 0.75m = 2.25 
kN/m 
Κατανεµηµένη στρεπτική ροπή στην τροχιά από αριστερά Mt  = 2.25 * (0.75/2+1.50)  
 = 4.22 kNm/m 
Ισοδύναµο ζεύγος δυνάµεων κατανεµηµένο στις δοκούς: Mt/4.00 m = 1.055 kN/m 
 
Φορτίο που κατανέµεται στην δοκό ∆3 από την τροχιά 11, ανά µέτρο µήκους: 3 kN/m2* 1.25 m = 3.75 
kN/m 
Κατανεµηµένη στρεπτική ροπή στην τροχιά από αριστερά Mt  = -3.75 * (1.25/2+1.50)  
 = -7.97 kNm/m 
Ισοδύναµο ζεύγος δυνάµεων κατανεµηµένο στις δοκούς: Mt/4.00 m = -2.00 kN/m 
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Με τα ίδια δεδοµένα επαληθεύονται τα αποτελέσµατα του προγράµµατος ELSE και στο STAR. 
 

 

 
Αποτελέσµατα από το πρόγραµµα ELSE 

 
Αποτελέσµατα από το πρόγραµµα STAR 

∆2 

∆3 
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TALPA – Νέος νόµος υλικού για διόγκωση (swelling) 
 
Η διόγκωση των εδαφών όταν αποφορτίζονται, είναι ένα φαινόµενο όπου στο παρελθόν προκάλεσε πολλές 
ζηµιές σε κτίρια. Ειδικά για να ληφθεί υπόψη σε αυτοµατοποιηµένους υπολογισµούς σηράγγων όπως µε την 
µέθοδο πεπερασµένων στοιχείων, είναι πολύ δύσκολο εξαιτίας της αριθµητικής πολυπλοκότητας του 
µοντέλου του υλικού. Επειδή επανεξετάστηκαν οι ρουτίνες των µη γραµµικών υλικών  και µε την χρήση των 
νέων αλγορίθµων ολοκλήρωσης, έχουµε καταφέρει να παράγουµε ένα µοντέλο υλικού για το τελικό στάδιο 
υπολογισµού του νόµου της διόγκωσης στο TALPA. 

 
 

 
 
 
 
Χωρίς µεγάλη και πρόσθετη προσπάθεια στην εισαγωγή δεδοµένων και ολοκληρώνοντας στις συνήθεις 
υπολογιστικές επιπτώσεις, µπορεί να ληφθεί υπόψη η πιθανή διόγκωση των γειτονικών εδαφών. 
Επίσης νέο: Πλήρως επαναπροσδιορισµένοι νόµοι υλικών MISE, MOHR και DUNC (διαφορετικά µέτρα 
συµπίεσης και αποσυµπίεσης). Συγκρίνοντας µετρήσεις που έγιναν σε µία υπό κατασκευή σήραγγα, 
προέκυψαν χρήσιµα συµπεράσµατα µε την χρήση υποελαστικών νόµων υλικού DUNC. 
 
 
Νέες δυνατότητες στα πεπερασµένα στοιχεία 
Πρόγραµµα BEMESS: Περιλαµβάνεται το νέο DIN 1045-1. 
Πρόγραµµα ASE: Τώρα πλέον σε µη γραµµικούς υπολογισµούς λαµβάνονται υπόψη γραµµές εργασίας για 
ραβδωτά στοιχεία και καλώδια. Επιπλέον, τα ελατήρια µπορούν να προσδιοριστούν µε µη γραµµικό υλικό µε 
σκοπό π.χ. την διαδικασία υπολογισµού ροπών-καµπυλοτήτων κατά την προσοµοίωση µίας πλαστικής 
άρθρωσης. 
Πρόγραµµα ASE: Έχει αυξηθεί ο επιτρεπόµενος αριθµός φορτίσεων σε 100.000. 
Πάσσαλοι και αντιστηρίξεις: Μέχρι τώρα, οι πάσσαλοι (ραβδωτά στοιχεία) συνδέονταν σε τοίχους στατικής 
λειτουργίας δίσκου, µόνο µε ροπή µέσω της κάµψης των επιφανειακών στοιχείων. Οι ροπές γύρω απο τον 
τοπικό Ζ-άξονα των πασσάλων, δεν µπορούσαν να µεταφερθούν στα QUAD-στοιχεία (στροφή στο επίπεδο). 
Από την έκδοση 10.74 του ASE και µετά, οι συνδετικοί κόµβοι µεταξύ επιφανειακών στοιχείων και πασσάλων 
αναγνωρίζονται και η ακαµψία των γειτονικών QUAD-στοιχείων θα αυξηθεί µε ένα στρεπτικό ελατήριο στο 
επίπεδο τους. Ο πάσσαλος τότε, µπορεί να µεταφέρει τις ροπές γύρω από τον άξονα του, στο επίπεδο του 
δίσκου σαν µεµβρανική ένταση. 
 
 
Νέο πρόγραµµα WinAQUA 
Πρόκειται για νέο ‘interactive’ γραφικό πρόγραµµα παραγωγής διατοµών ραβδωτών στοιχείων σε 
περιβάλλον windows.  
Περιέχονται όλες οι δυνατότητες του προγράµµατος AQUA σε φιλικό περιβάλλον. Κατά τον υπολογισµό των 
διατοµών όλες οι πληροφορίες αποθηκεύονται απευθείας στην βάση δεδοµένων.  
 

  
 

Εξαιτίας των καµπτικών 
ροπών, µία προσωρινή 
επένδυση κάµπτεται προς τα 
κάτω. 
α) χωρίς β) µε υπολογισµό 
της πιθανής διόγκωσης του 
γειτονικού εδάφους. 
 (α) (β) 
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Νέο πρόγραµµα για εισαγωγή δεδοµένων: PROG TEMPLATE 
Τα ‘TEMPLATES’ είναι αλληλεπιδραστικά (interactive) φύλλα εργασίας και χρησιµεύουν για την εισαγωγή και 
τροποποίηση παραµετρικών δεδοµένων (Pre-Processor). Με το πρόγραµµα TEMPLATE µπορούµε να 
επεξεργαστούµε δεδοµένα συχνών υπολογισµών και έτσι να εξοικονοµήσουµε χρόνο.  

• Κατάλογος αρχείων ‘template’ 
• My Files – Templates 
• Ανάλυση – προκαταρκτικά σχόλια µε εικόνες 
• Βασικές αρχές – κείµενα 
• Σκαριφήµατα υπό κλίµακα 
• Σκαριφήµατα διευθετηµένα δυναµικά 
• Επεξήγηση των παραµέτρων 
• Παράµετροι µε δυνατότητα επέµβασης 
• Επεκτάσιµο και τροποποιήσιµο ανά πάσα στιγµή. 

 
Τα ‘TEMPLATEs’ µπορούν να εκτυπωθούν µε την URSULA και είναι µέρος των αρχείων αποτελεσµάτων 
‘.PLB’. Πρόκειται για αρχεία αποτελεσµάτων µε δυνατότητα επέµβασης. Αυτό σηµαίνει ότι η ‘µάσκα’  
εισαγωγής στην οθόνη είναι ανεξάρτητη από την πρώτη σελίδα των αποτελεσµάτων εκτύπωσης – γι’ αυτό, η 
χρήση του TEMPLATE’ είναι δυνατή χωρίς να χρειαστεί να προηγηθεί οποιαδήποτε εκπαίδευση. 
Στο πρόγραµµα TEMPLATE είναι διαθέσιµα κείµενα και εικόνες, αυτό σηµαίνει ότι προκαταρκτικά σχόλια 
µπορούν να συνοδεύονται από γραφικά. Όσες µεταβλητές είναι απαραίτητες για τον υπολογισµό θα 
προσδιοριστούν. PROG TEMPLATE είναι το πρώτο πρόγραµµα σε ένα αρχείο δεδοµένων. Ο υπολογισµός 
θα ακολουθήσει µε την γνωστή σειρά προγραµµάτων SOFiSTiK. 

 
 

 
 
Εύρεση ροπών αντοχής διατοµών ραβδωτών στοιχείων µε το πρόγραµµα AQB 
 
Η δυνατότητα αυτή του προγράµµατος είναι πολύ παλιά. Παρ’ όλ’αυτά, διαπιστώσαµε ότι υπάρχουν χρήστες 
που την αγνοούν. Κρίνουµε ότι κατά την εφαρµογή των ελληνικών κανονισµών ή ευρωκωδίκων, είναι 
απαραίτητη η χρήση της. Γι’ αυτό θεωρήσαµε σκόπιµο να την συµπεριλάβουµε σ’ αυτή την επικοινωνία µας. 
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Για να υπολογιστούν οι ροπές αντοχής οποιασδήποτε διατοµής µε το πρόγραµµα AQB, ακολουθούµε την 
εξής διαδικασία: 
Μετά την πρώτη διαστασιολόγηση των διατοµών, όπου υπολογίζεται από το πρόγραµµα το απαιτούµενο 
ποσοστό οπλισµού σε κάθε διατοµή, ακολουθεί η ‘υλοποίηση’ από τον µηχανικό. Πάντα ο υλοποιηµένος 
οπλιµσός είναι λίγο µεγαλύτερος από τον απαιτούµενο. Έστω ότι σε κάποια διατοµή θα τοποθετηθούν 10.15 
cm2 οπλισµού σε  κάποια στρώση. 
Επεµβαίνουµε στα δεδοµένα του AQUA και αλλάζουµε τις στρώσεις οπλισµών, έτσι ώστε να µετατρέπονται 
σε ‘minimumLayers’ (M–και νούµερο) και δίνουµε τιµή ελαχίστου (παράµετρος As) ίση µε µεγίστου 
(παράµετρος Asmax) απαιτούµενου οπλισµού. ∆ηλαδή στην πραγµατικότητα υποχρεώνουµε το πρόγραµµα 
να διατηρήσει σταθερό τον οπλισµό που του ορίζουµε εµείς. 
 
PROG AQUA 
... 

RF/LRF/CRF/CURF … LAY M1 AS -10.15 ASMA -10.15     
 
Τρέχουµε αυτό το αρχείο του AQUA για να ενηµερωθεί η βάση δεδοµένων και ακολουθεί το AQB αφού 
πρώτα δοθούν οι πιο κάτω εντολές. 
 

 

 
 
Με την εντολή CTRL ορίζουµε τιµές της παραµέτρου PIIA. 
Με δεδοµένη την εντολή CTRL PIIA N10, το πρόγραµµα θέτει τον σχετικό συντελεστή για τις αξονικές ίσο µε 
1.0. Αυτό σηµαίνει ότι κατά τον υπολογισµό των ροπών αντοχής, η αξονική θα διατηρηθεί σταθερή. 
Για να υπολογιστεί από το πρόγραµµα η ροπή αντοχής για κάθε διεύθυνση της διατοµής χωριστά, 
επαναλαµβάνουµε την εντολή CTRL PIIA µε τιµή MZ10 ή MY10.  
∆ηλαδή: 
Με δεδοµένα CTRL PIIA N10 ; CTRL PIIA MZ10 διατηρούνται σταθερές οι Ni και Mzi άρα προκύπτει η Myr 
Με δεδοµένα CTRL PIIA N10 ; CTRL PIIA MY10 διατηρούνται σταθερές οι Ni και Myi άρα προκύπτει η Mzr 
 
 
Αρχικός υπολογισµός απαιτούµενου οπλισµού: 
 
      REQUIRED REINFORCEMENTS 
        Beam    x[m]  NS  LC        Ni   Myi/Mzi e1/yn e2/zn  nue  rel      As L 
                                  [kN]     [kNm] [o/oo / mm]  C/S  tra   [cm2] 
        1002   3.000   4  34    -284.9     93.95 -3.50  5.78 1.50 1.00    10.1 2 
                                         -316.51   433    58 1.15          0.8 3 
                                                  E0 =  0.33 
 
Με οπλισµό τον άµεσα απαιτούµενο, η φέρουσα ικανότητα του στοιχείου είναι ίση µε rel-tra=1.00 
 
Με χρήση της εντολής: CTRL PIIA N10 ; CTRL PIIA MZ10 
 
      REQUIRED REINFORCEMENTS 
        Beam    x[m]  NS  LC        Ni   Myi/Mzi   e1/yn e2/zn  nue  rel      As L 
                                  [kN]     [kNm]   [o/oo / mm]  C/S  tra   [cm2] 
        1002   3.000   4  34    -284.9    124.39 -3.50  5.47 1.50  1.32    11.0 2 
                                         -316.55  1230    76 1.15           5.5 3 
                                                  E0 =  0.39 
 
Όταν ο οπλισµός είναι µεγαλύτερος από τον άµεσα απαιτούµενο, η φέρουσα ικανότητα του στοιχείου είναι 
ίση µε rel-tra=1.32>1.00 και η ροπή αντοχής στην Υ-διεύθυνση είναι ίση µε Myi=1.32*My 
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Εάν χρησιµοποιηθεί το πρόγραµµα SOFiKAN για τον ικανοτικό σχεδιασµό της κατασκευής, σύµφωνα µε 
Ε.Α.Κ., η πιο πάνω διαδικασία πραγµατοποιείται αυτόµατα. 
 
Αυτόµατη κατανοµή µαζών στο πρόγραµµα DYNA  
Το πρόγραµµα DYNA µπορεί πλέον να µετατρέψει αυτόµατα σε µάζες τα επικόµβια φορτία υπαρχουσών 
φορτίσεων και µάλιστα µε όποιο συντελεστή θέλουµε (εντολή “MASS” µε αρνητική τιµή στην παράµετρο 
“No”). Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οποιαδήποτε φορτία που έχουν ήδη υπολογιστεί από το πρόγραµµα ASE 
να µπορούν να ληφθούν υπόψη (αφού όλα τα φορτία στο ASE µετατρέπονται εσωτερικά σε ισοδύναµα 
επικόµβια). Όµως από το πρόγραµµα STAR, µόνο τα φορτία που έχουν οριστεί σαν επικόµβια µπορούν να 
µετατραπούν αυτόµατα σε µάζες. Έστω π.χ. ότι στο ASE η φόρτιση 1 είναι τα ίδια βάρη, η φόρτιση 2 τα 
πρόσθετα µόνιµα και η φόρτιση 5 τα κινητά φορτία, ενώ ο συντελεστής συνδυασµού των κινητών είναι  ψ = 
0.30.   
Μέσω της εντολής: mass  no –2  mx 0.1  my 0.1  mz 0.1 θα προστεθούν στις υπάρχουσες (λόγω ίδιου 
βάρους) µεταφορικές µάζες (και στις 3 καθολικές διευθύνσεις X,Y,Z) κάθε κόµβου οι µάζες που αντιστοιχούν 
στα επικόµβια φορτία της φόρτισης 2 που έχουν τη διεύθυνση της βαρύτητας σύµφωνα µε την παράµετρο 
“Gdir” της εντολής “SYST” του προγράµµατος GENF. Ο συντελεστής 0.1 αντιστοιχεί στη µετατροπή βάρους 
σε µάζα (θεωρώντας ότι 0.1 = 1/g).  Αντίστοιχα για τις επιπρόσθετες µάζες λόγω κινητών φορτίων θα δίναµε: 

mass  no –5  mx 0.03  my 0.03  mz 0.03  
 
 

Παρεµβολή διατοµών  
 
Χρόνια πριν, αφαιρέσαµε από το πρόγραµµα την δυνατότητα παρεµβολής διατοµών από το AQUA, επειδή 
τα αποτελέσµατα δεν ήταν ακριβή. ∆εν ήταν δυνατό να παραχθεί ένας µηχανισµός που να αναζητά κατά 
πόσο µία τιµή παρήχθηκε ή δόθηκε από τον χρήστη. Εξαιτίας του προγραµµατισµού εκ νέου των AQUA / 
WINAQUA, ακριβώς αυτός ο µηχανισµός ήταν απαραίτητος και η δυνατότητα της παρεµβολής διατοµών 
εύκολα επανενεργοποιήθηκε. Πάντα η δεύτερη προσπάθεια είναι καλύτερη από την πρώτη. Έτσι έγιναν 
πολλές σκέψεις για την σωστή παρεµβολή. Στο τελικό αποτέλεσµα η επικάλυψη του σκυροδέµατος θα 
πρέπει να παραµένει σταθερή ακόµα και αν αλλάζει το ύψος της διατοµής. Ακριβώς αυτό τώρα έχει λυθεί 
µέσω των σηµείων αναφοράς (reference points) στο AQUA. Τα αποτελέσµατα είναι εντυπωσιακά. Ο ίδιος 
µηχανισµός επιτρέπει την διαφοροποίηση των διατοµών στηριζόµενος σε µερικές µόνο παραµέτρους και 
άρα και την παραγωγή των διατοµών κατά µήκος µίας σύνθετης µεταβολής. Τελευταίο, αλλά όχι και µικρής 
σηµασίας: Παρήχθηκε η δυνατότητα της αυτόµατης συµπλήρωσης της διατοµής µε απαραίτητα σηµεία 
διαίρεσης (divisions). 
 

 
 
Νέα έκδοση WinGraf - Interaktive γραφικά αποτελέσµατα 
 
Γενικές τροποποιήσεις 
Στην έκδοση 99 του WinGraf (δηλ. από την έκδοση 11.00-99) έγιναν µεγάλες τροποποιήσεις εσωτερικά στο 
πρόγραµµα, για να προσαρµοστεί κυρίως στην παραγωγή γραφικών συµβατών µε το πρόγραµµα URSULA. 
Έτσι προκύπτουν ορισµένες τροποποιήσεις στην εµφάνιση των σελίδων εκτύπωσης του προγράµµατος. 
Σειρές επικεφαλίδων και αριθµοί σελίδων γράφονται πάντα σε πλαίσιο ή γίνεται διαχείριση µέσω της 
URSULA. 
 
Η τοπική µετατροπή του αρχείου WINGRAF.TAB κατά την τροποποίηση της γλώσσας εισαγωγής 
παραλείπεται διότι το αρχείο WINGRAF.TBB της παρούσας έκδοσης περιέχει τα κείµενα και τις εντολές σε 
όλες τις γλώσσες (αυτή την στιγµή γερµανικά και αγγλικά). Έτσι το αρχείο WINGRAF.TAB δεν 
χρησιµοποιείται πλέον. 
Το αρχείο WINGRAF.ERB που περιείχε ρυθµίσεις που αφορούσαν τα γραφικά αποτελέσµατα και τον τρόπο 
που παρουσιάζονταν, δεν χρησιµοποιείται πλέον. Αυτές οι τιµές τώρα περιέχονται στο πρόγραµµα. 
 
Γραφικές παραστάσεις µπορεί κανείς να παράγει µε δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας είναι µέσω αρχείου 
δεδοµένων και ο άλλος η ‘interaktive’ µορφή µε την βοήθεια ποντικιού. 
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Η σηµαντικότερη τροποποίηση της νέας έκδοσης είναι η αυτόµατη παραγωγή αρχείου δεδοµένων. Οι 
εντολές που καλεί ο χρήστης µέσω της ‘interactive’ χρήσης του προγράµµατος αποθηκεύονται σε ένα ASCII 
αρχείο (.GRA) σε µορφή CADINP. Είναι δηλαδή επεξεργάσιµο και µέσω του προγράµµατος WinPS µπορεί 
κανείς να το ‘τρέξει’ ώστε να παραχθούν οι ίδιες γραφικές παραστάσεις. Επίσης µπορούν να διαβαστούν και 
τα προηγούµενα WinGraf αρχεία (.GRB). 
 
Νέες δυνατότητες 
Η σηµαντικότερη τροποποίηση είναι η αποθήκευση των δεδοµένων. Το αρχείο δεδοµένων είναι ένα ASCII 
αρχείο (.GRA) σε µορφή CADINP. Για τον σκοπό αυτό έχει δηµιουργηθεί µία νέα εφαρµογή µε την ονοµασία 
WinG. Το WinG χρησιµοποιεί τον πυρήνα του WINGRAF. Στα ‘.GRA’ αρχεία η πρώτη εντολή είναι η $PROG 
WINGRAF για να µπορεί ο Teddy να αναγνωρίζει το πρόγραµµα και ακολουθούν τα δεδοµένα του WinG. 
 
Παράδειγµα αρχείου δεδοµένων προγράµµατος WinG: 
 
$PROG WINGRAF 
$ WinGraf-document (version 11.40-99)  
PROG WING 
CTRL OPT INP 
CTRL OPT GSTR VAL DEFA 
SIZE TYPE WIN SC 0 MARG NO FORM STAN 
SIZ2 
PAGE FIRS -1 LANO 1 UNIO 0 PAG '' 
$ Page    1 | Picture    1 | Layer    1 : Contour 
AND POSI 1 POSL 0 POSR 100 POSD 0 POSU 100 
SCH3 SPSC 0.1267 HSPU 0.2450 
LC NO 0 DESI 0 
VIEW TYPE DIRE X 0.8648 Y -0.4224 Z 0.2715 AXIS POSZ ROTA 0 
STRU NUME CONT FILL NO REPR DSTR SCHH YES 
SIZ2 
..... 

 

Στο ‘interactive’ περιβάλλον του WinGRAF, έχουν γίνει διάφορες σηµαντικές αλλαγές. 
Με την εντολή Optionen/Options � Einstellungen/Options � Sprache/Language � Deutch/English µπορεί 
κανείς να αλλάξει την γλώσσα στην οποία βρίσκεται το menu του προγράµµατος. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο 
διαλόγου µε την επιλογή ‘Colour Definition’ µπορούν να ρυθµιστούν τα πάχη και τα χρώµατα των γραµµών 
εκτύπωσης. 

Το όνοµα του αρχείου γράφεται στο κείµενο του παραθύρου. 
Μπορεί κανείς να έχει ανοιχτές περισσότερες της µίας βάσεις 
δεδοµένων. Για το επίκαιρο όνοµα της βάσης υπάρχει τώρα 
µια δοµή δένδρου. Με ένα διπλό κτύπηµα (αριστερό κουµπί 
ποντικιού) µπορεί να γίνει αλλαγή της βάσης δεδοµένων. 
 
 

 
Η διαχείριση σελίδων/εικόνων/διαφανειών(layers) µε την δοµή δένδρου είναι πιο απλή. Η άµεσα 
επεξεργαζόµενη διαφάνεια χαρακτηρίζεται από ένα µολύβι. Ένα µαρκαρισµένο στοιχείο µπορεί να 
καταργηθεί (ENTF/DELETE–πλήκτρο) ή πίσω από αυτό να εισαχθεί ένα νέο στοιχείο (EINFG/INSERT–
πλήκτρο). Με διπλό κτύπηµα του αριστερού πλήκτρου του ποντικιού πάνω σε κάποια εικόνα ή layer ανοίγει 
αυτόµατα το πλαίσιο διαλόγου το οποίο αντιστοιχεί τύπο παρουσίασης. 

 
Εάν δουλεύουµε µε υποεικόνες (SHEET SETUP � 
Partition) µπορούµε τώρα να µεταφερθούµε από την 
µία εικόνα στην άλλη απλά πατώντας µε το ποντίκι. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στο ‘winG’ αρχείο προηγείται η 
εντολή $PROG WINGRAF για να 
µπορεί ο Teddy να βρίσκει την 
σωστή βοήθεια. 
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Μπορούν να δοθούν άξονες. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


