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ΝΕΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

 
 
 
 
∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΝΤΟΥ 
ΠΡΟΒΟΛΟΥ (ΜΕ ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑ2) 
 
Με δεδοµένες διαστάσεις κοντού προβόλου και 
εντατικά µεγέθη που δρουν επί αυτού, 
υπολογίζονται οι απαιτούµενοι οπλισµοί 
ανάρτησης και συνδετήρων.  
Επιπλέον, δηµιουργείται σχέδιο dxf  του κοντού 
προβόλου µε τους οπλισµούς του. 
 
ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΕΩΝ 
 
1. ΗΕLP σε όλες τις επιλογές 
Βελτιώθηκε η αυτόµατη βοήθεια (on line help) 
µε επεξηγήσεις σε όλες τις επιλογές όλων των 
µενού του προγράµµατος. 
Ένας απλός τρόπος για να εµφανίζεται το help 
είναι ο εξής: 
    Φέρνουµε το mouse πάνω από την επιλογή 
του µενού που µας ενδιαφέρει, χωρίς να 
πατήσουµε κανένα πλήκτρο του mouse, και 
πατάµε το πλήκτρο F1 
 
2. Περιγραφή Κλίσης Εδάφους  
Προστέθηκε δυνατότητα για εισαγωγή κλίσης εδάφους για την περίπτωση κεκλιµένων 
εδαφών. Η εισαγωγή γίνεται στη στάθµη εκείνη που το επίπεδο του εδάφους τέµνει το 
επίπεδο της στάθµης. Πρώτα εισάγουµε την ευθεία τοµής των δυο επιπέδων, και µετά τη 
γωνία κλίση σε µοίρες. Η γωνία εισάγεται µε την παραδοχή ότι θετική είναι η αριστερόστροφη 
φορά στη διεύθυνση της φοράς που έχουµε εισάγει την ευθεία. 

   Η κλίση του εδάφους χρησιµεύει στη σχεδίαση στο render, και για τον ακριβέστερο 
υπολογισµό ωθήσεων γαιών (τοιχώµατα υπογείων).  
 
3. Εισαγωγή Φορτίων Επιχωµάτωσης 
Στη σχεδίαση σταθµών, στο διάλογο που βγαίνει µε διπλό κλικ σε φάτνωµα, στη σειρά "χιόνι, 
άνεµος" προστέθηκε και νέα παράµετρος για φορτίο επιχωµάτωσης. Αυτό αφορά µόνο πλάκες 
κοιτόστρωσης και συνεισφέρει στον ορθότερο υπολογισµό του ελέγχου ανατροπής. 
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4. Βελτίωση Ελέγχου Ανατροπής Κτιρίου   
 
5. Ανοχή αναγνώρισης φατνωµάτων µε τοιχώµατα  
Προστέθηκε µια επιπλέον ανοχή στην Αναγνώριση γεωµετρίας σταθµών (div) που αφορά το 
λόγο των 2 διαστάσεων ενός ορθογωνικού υποστυλώµατος για να θεωρηθεί τοίχωµα.  
Η σταθερά αυτή δεν επηρεάζει καθόλου τη διαστασιολόγηση και τους άλλους ελέγχους, και 
έχει σκοπό να πετύχουµε πιο ασφαλή αναγνώριση φατνωµάτων ακόµα και σε πολύ 
µπερδεµένες κατόψεις. Τέτοιες περιπτώσεις προκύπτουν συχνά σε υφιστάµενα κτίρια όταν 
προσθέτουµε νέα υποστυλώµατα και δοκάρια για ενίσχυση. 
 
 
 
 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΩΝ 
 
1. Ελεγχος Συνάφειας ΕΚ8 στην ασθενή διεύθυνση τοιχωµάτων 
Στα τοιχώµατα γίνεται πλέον έλεγχος συνάφειας κόµβων (αγκύρωσης οπλισµού δοκών στα 
υποστυλώµατα) και  κατά την ασθενή τους διεύθυνση. 
 
2. Ελεγχος Ικανοτικής Τέµνουσας ∆οκών-Πεδιλοδοκών 
Επειδή στον ΕΚ8 δεν υπάρχει άνω όριο στην ικανοτική τέµνουσα δοκών/πεδιλοδοκών υπάρχει 
πιθανότητα υπερβολικής αύξησης διαστάσεων από έλεγχο σε ικανοτική τέµνουσα. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, κι αν ο λόγος αύξησης διαστάσεων είναι η εξάντληση του ανώτερου ορίου 
συνδετήρων, το πρόγραµµα αυξάνει τον αριθµό τµήσεων συνδετήρων ώστε να αποφύγουµε 
την αύξηση διαστάσεων. Η δυνατότητα αυτή ελέγχεται από τις Σταθερές Οπλισµών ∆οκών (1) 
(τελευταία σειρά). 
   Για να γίνει αύξηση του αριθµού τµήσεων το πρόγραµµα ελέγχει ότι υπάρχει ανεπάρκεια 
συνδετήρων, αλλά ο έλεγχος σκυροδέµατος σε τέµνουσα (VrdMax) είναι επαρκής. Αν δεν 
ισχύει το τελευταίο, τότε αναγκαστικά γίνεται αύξηση των διαστάσεων της δοκού. 
   Επίσης, η αύξηση των τµήσεων γίνεται µόνο µε 2 επιπλέον σκέλη. ∆ηλ. αν έχουµε µια δοκό 
µε πλάτος 30cm, ο 2τµητος συνδετήρα µπορεί να αυξηθεί µόνο σε 4τµητο. Ανάλογα, µια 
δοκός πλάτους 40cm, αντί για 4τµητο συνδετήρα που θα έπαιρνε κανονικά, µπορεί να αυξηθεί 
σε 6τµητο.  
 
 
 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)  
 
Βρισκόµαστε σε διαδικασία εφαρµογής του ΚΑΝ.ΕΠΕ. (ΦΕΚ 42Β/20-01-2012) για έλεγχο και 
επισκευή υφιστάµενων κτιρίων µε ΕΚ8. Οι διάφοροι τρόποι ανάλυσης, οι νέοι έλεγχοι και η 
διαδικασία σχεδιασµού των ενισχύσεων που εισάγονται από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. είναι υπερβολικά 
λεπτοµερείς και δύσκολοι στην υλοποίησή τους, και το Statics σε πρώτη φάση περιλαµβάνει 
µόνο τις ελαστικές (γραµµικές) µεθόδους (Ισοδύναµη ή ∆υναµική Ανάλυση). 
   Η επιλογή του "ΚΑΝΕΠΕ" βρίσκεται στο διάλογο των Σταθερών Ενισχύσεων  
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
1. Σχεδιάστηκαν πολλοί νέοι διάλογοι για 
ευκολότερη εισαγωγή συνδέσεων. 
 
2. Βελτιώθηκε ο διάλογος ελέγχου άρθρωσης 
µε πείρο, όπου προστέθηκε και λεπτοµερής 
σχεδίαση της σύνδεσης. 
 
 
3. Σε όλους τους διάλογους συνδέσεων οι 
διαστάσεις που εισάγουµε είναι σε mm για να 
µη δηµιουργείται σύγχυση. 
 
4. Για όλες τις συνδέσεις εµφανίζεται HELP µε 
το πάτηµα του αντίστοιχου κουµπιού. 
 
5. Άλλαξε η λίστα των διατοµών µε προσθήκη 
όλων των διαθέσιµων θερµικής ελάσεων που 
υπάρχουν στο εµπόριο. Έτσι µπορούµε να 
βρίσκουµε έτοιµες ότι διατοµή χρειαζόµαστε, 
χωρίς να χρειάζεται να µπαίνουµε στο διάλογο δηµιουργίας νέα διατοµής. 
   Αν ανοίξουµε παλαιότερη µελέτη µε τη νέα έκδοση, το πρόγραµµα κάνει αντικατάσταση 
των παλαιών κωδικών διατοµών µε τους σωστούς για τη νέα λίστα. Η αντικατάσταση 
δουλεύει σωστά, όµως θα ήταν σκόπιµο να κρατήσουµε αντίγραφα των παλαιών µελετών 
πριν τις ανοίξουµε µε τη νέα έκδοση, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να πάµε αντίστροφα. 
 
6. Για κάθε γωνιακό και UPN προστέθηκαν έτοιµες διµελείς διατοµές. Αυτό έγινε γιατί οι 
διµελείς αυτών των 2 τύπων είναι αρκετά συνήθεις. 
 
 
7. Προστέθηκε ένας νέος τύπος διατοµής ψυχρής έλασης, ο τύπος Σ.  
Επίσης στη λίστα συµπεριελήφθησαν όλες οι διαθέσιµες διατοµές ψυχρής 
έλασης της εταιρείας "Ελαστρον" και "Καµαρίδης" (αντίστοιχος συµβολισµός 
µε πρόθεµα EL και Κ). 
 
8. Βελτιώθηκε ο διάλογος επιλογής διατοµής, µε την προσθήκη δυνατότητας 
επιλογής από συγκεκριµένο τύπο. Π.χ. αν θέλουµε να επιλέξουµε διατοµή 
HEB θα µας βγάλει µόνο τη λίστα µε τις HEB, κι όχι όλες τις διατοµές µαζί.  
Αυτό είναι πολύ πρακτικό, αφού στη νέα λίστα περιλαµβάνονται 592 διατοµές. 

  


