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STATICS 2013 
ΝΕΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

 
 
 
* ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ  
   ΜΕ ΜΑΝ∆ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
 
 
Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου 
σκυροδέµατος. 
Οι Μανδύες µπορεί να είναι σε 4, 3, 2, ή και σε 1 πλευρά του πεσσού.  
 
 
 
 
 
 
 
 
* ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΕΠΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ 
   (Υπολογισµός κατά EC7) 
Πάσσαλοι κυκλικής ή ορθογωνικής διατοµής, τύπου Αιχµής ή 
Τριβής,  Έγχυτοι ή Εµπηγνυόµενοι, 
Οµάδα Πασσάλων (αποστάσεις µεταξύ πασσάλων, αριθµός 
στηλών και γραµµών). 
Ποιότητες Υλικών (οπλ. σκυρόδεµα, δοµ. Χάλυβας, Ξυλεία) 
Εδαφικές στρώσεις (θέση, πάχος και χαρακτηριστικά των 
εδαφικών στρώσεων, καθώς και Υδροφόρο ορίζοντας).  
Υπολογισµός καθιζήσεων πασσαλοµάδας Rs , τα εντατικά 
µεγέθη πασσαλοµάδας για δεδοµένο µητρώο φορτίσεων, 
στο οποίο µπορούµε να τροποποιήσουµε τα εντατικά µεγέθη 
σχεδιασµού για τις διάφορες φορτικές καταστάσεις που 
εφαρµόζονται στην κοιτόστρωση (στατικοί και σεισµικοί 
συνδυασµοί φορτίσεων). 
Έλεγχος καθίζησης κατά DIN1404, µε βάση τον υπολογισµό 
της τάσης qc µε µέτρηση CPT.  Εµφανίζονται καµπύλες 
καθίζησης Rbκ, Rsκ και Rk.  
Μπορούµε επίσης να µεταφέρουµε από τη µελέτη στοιχεία όπως: ∆ιαστάσεις (οπότε µε βάση 
τις διαστάσεις της κοιτόστρωσης υπολογίζεται ο αριθµός και η απόσταση των πασσάλων), 
Έδαφος (δηµιουργείται εδαφική στρώση µε χαρακτηριστικά φ,c,γ αυτά που έχουµε δηλώσει 
στη µελέτη), Φορτία (δηµιουργείται ξανά το µητρώο φόρτισης). 
Σχέδιο DXF µε τα σχέδια πασσάλων και πασσαλοµάδας. 
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* ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ-ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ) 
 
1. Αλλαγή αρίθµησης δοκών και υποστυλωµάτων στη Σχεδίαση Σταθµών 
Με την επιλογή Εντολές => Επαναρίθµηση ∆οκών-Υπο/των => ... 
ο χρήστης δείχνει τα υποστυλώµατα ή τα δοκάρια µε τη σειρά που θέλει να αριθµηθούν. 
Όταν ολοκληρώσει την αρίθµηση, πατάει δεξί κλικ και ΟΚ, και η επαναρίθµηση 
ολοκληρώνεται. Με επιλογή CANCEL το πρόγραµµα αγνοεί τις αλλαγές. 
   Σε περίπτωση που δεν επιλέξει κάποια στοιχεία και πατήσει ΟΚ, αυτά που απέµειναν 
αριθµούνται αυτόµατα από το πρόγραµµα. 
   Στην περίπτωση των δοκών το σωστό είναι να επιλέγουµε για αρίθµηση µόνο το πρώτο 
τµήµα ενιαίας δοκού που χωρίζεται λόγω έµεσων στηρίξεων ή ακµών. Τα υπολοιπόµενα 
τµήµατα το πρόγραµµα θα τα αριθµήση αυτόµατα, αλλά στους ξυλότυπους αυτό που έχει 
σηµασία είναι µόνο ο αριθµός του πρώτου τµήµατος. 
 
2. Απεικόνιση Αστοχίας Υποστυλωµάτων-∆οκών 
Στη σχεδίαση σταθµών προστέθηκε εντολή που µας δείχνει ποια υποστυλώµατα ή ποια 
δοκάρια αστοχούν.  
   Για υφιστάµενα κτίρια µας δείχνει τα στοιχεία που ο υπάρχων οπλισµός (διάτµησης ή 
κάµψης) δεν είναι επαρκής. 
   Για νέα κτίρια από σκυρόδεµα µας δείχνει τα στοιχεία που χρειάζονται µεγαλύτερες 
διαστάσεις λόγω υπέρβασης µέγιστου επιτρεπόµενου ποσοστού οπλισµού, λόγω υπέρβαση 
διάτµητικής αντοχής σκυροδέµατος, από έλεγχο σε συνάφεια, κλπ. 

  
3. Καθορισµός Φορτίου Ανέµου σε Μεταλλικούς Στύλους 
Το πρόγραµµα υπολογίζει αυτόµατα το οριζόντιο φορτίο ανέµου θεωρώντας ότι όλες οι 
επιφάνειες που περιβάλλουν την κατασκευή είναι κλειστές. 
Για περίπτωση κατασκευών που δεν ισχύουν οι παραπάνω παραδοχές (π.χ. µεγάλα ανοίγµατα, 
υπόστεγα κλπ), µπορούµε να περιγράψουµε µόνοι µας τα υποστυλώµατα που δέχονται 
ανεµοπίεση ορίζοντας τη φόρτιση ανέµου που συµµετέχουν (αριστερά, δεξιά, µπρος, πίσω) 
και την ενεργό επιφάνεια που δέχεται άνεµο. Σ' αυτήν την περίπτωση το πρόγραµµα, µε βάση 
την επιφάνεια που έχει ορίσει ο χρήστης για κάθε υποστύλωµα, υπολογίζει τη δύναµη µε τον 
τύπο F=Cp*A*qw όπου είναι 0.80 ή 0.50 (για προσήνεµη ή απανεµη επιφάνεια), το Α το 
ενεργό εµβαδόν που έχουµε ορίσει και qw το φορτίο ανεµοπίεσης που έχουµε δηλώσει στις 
σταθερές. 
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4. Σχεδίαση διαγράµµατος περιβάλλουσας ροπών-τεµνουσών για συνεχείς δοκούς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Σχεδίαση σχηµατικής τοµής κτιρίου στην εκτύπωση της µελέτης. 
   Αυτή εµφανίζεται πριν τη σχεδίαση των σταθµών, και ελέγχεται από τις Σταθερές 
Εκτύπωσης (τελευταία σειρά).  
6. Bελτιώσεις στην εµφάνιση των παραθύρων-διαλόγων και στις εκτυπώσεις των 
αντίστοιχων ελέγχων. 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΚΑΝ.ΕΠΕ. 
 
1. Περιγραφή οπλισµού εσχάρας κορµού τοιχωµάτων.  
Προστέθηκε αντίστοιχη επιλογή στο παράθυρο δεδοµένων υποστυλώµατος και επίσης 
εµφανίζεται και στον κατάλογο υφιστάµενων οπλισµών για ευκολότερη εισαγωγή από το 
µελετητή. 
   Στον κατάλογο υφιστάµενων οπλισµών προστέθηκαν και 2 στήλες µε τον 
αριθµό σκελών κατά Χ και Υ, καθώς και 2 στήλες µε τη διάµετρο και την απόσταση 
συνδετήρων στα άκρα. 
 
2. Ελεγχος υφιστάµενων οπλισµών διάτµησης,  
Ο απαιτούµενος οπλισµός εµφανίζεται µε τα τετρ.εκατοστά/µέτρο που υπολογίζονται µε βάση 
τη τέµνουσα σχεδιασµού ανά διέυθυνση, και αναγράφεται και η τέµνουσα σχεδιασµού απ' 
όπου προκύπτει ο υπολογισµός. 
 
3. ∆ιαφορετική (των Τυπικών) Ποιότητα Υφιστάµενου Σκυροδέµατος   
Σύµφωνα µε τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. αν από την επιτόπια και εργαστηριακή έρευνα του σκυροδέµατος 
προκύψει ποιότητα διαφορετική των τυπικών (Β160, Β225, κ.α.) µπορεί να χρησιµοποιηθεί η 
διαφορετική αντοχή. 
 Για να γίνει αυτό, στο διάλογο "Σταθερές => Ενισχύσεις" οι ποιότητες χάλυβα και 
σκυροδέµατος αναγράφονται όχι σε αντιστοιχία µε τις γνωστές κατηγορίες αλλά σε απόλυτη 
τιµή των ορίων διαροής fck και fyk (π.χ. Β250 αναγράφεται ως fck=250 και STIII ως 
fyk=400).  
Επίσης οι τιµές αυτές είναι ίδιες µε τις αντίστοιχες που αναφέρονται στο διάλογο του ΚΑΝΕΠΕ 
ώστε να µην δηµιουργείται σύγχυση.  
 
4. ∆ιαφορετική Ποιότητα Υλικών ανά Στάθµη 
Επίσης, µπορούµε να δηλώνουµε διαφορετικά υλικά ανά στάθµη µε τις υπολογισθείσες τιµές 
fck και fyk όπως ακρβώς προέκυψαν από την έρευνα. Π.χ. µπορούµε να δηλώσουµε για τη 
στάθµη 2 fck=17 και για τη στάθµη 3 fck=18,5 (MPa) και αντιστοίχως για το χάλυβα. 
   Αυτό είναι αρκετά χρήσιµο σε παλαιές κατασκευές που διαφορετικοί όροφοι 
ολοκληρώθηκαν µετά από πάροδο χρόνου και τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν στις διάφορες 
φάσεις ήταν διαφορετικά. 
 
5. Επικάλυψη σκυροδέµατος για τα υφιστάµενα στοιχεία  
Στον έλεγχο υφιστάµενων κτιρίων προστέθηκε σταθερά για καθορισµό της επικάλυψης 
οπλισµών.  
Αυτό βελτιώνει τους ελέγχους ειδκά για διατοµές µε µικρές διαστάσεις (π.χ. 20cm). 
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* ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑ 2   
 
1. Υπολογισµός συντελεστών ερπυσµού και συστολής ξήρανσης. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Υπολογισµός εύρους ρωγµών. 
 
3. Υπολογιστικών έλεγχος παραµορφώσεων (βέλη κάµψης πλακών - δοκών). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Σχεδίαση διαγράµµατος ροπών-καµπυλοτήτων για δοκούς και υποστυλώµατα  
Γίνεται από την επιλογή Εντολές => Έλεγχος ∆οκών => ∆ιάγραµµα ροπών καµπυλοτήτων & 
αντίστοιχα Έλεγχος Υπ/των => ∆ιάγραµµα ροπών καµπυλοτήτων X+,X-,Y+,Y-.     
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 * ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ∆ΟΚΟΙ 
 
Μελέτη και σχεδίαση αµφιέρειστης προεντεταµένης δοκού 
διατοµής Ορθογωνικής ή Ταυ.  
 
� Περιγραφή ∆ιαστάσεων, Υλικών, Τενόντων, Φορτίων 

στις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας. 
� Υπολογισµός ροπών στην φάση κατασκευής και στη 

φάση λειτουργίας, Επιλογή συστήµατος προέντασης 
LOESINGER (VSL) ή  MORANDI_M4, υπολογισµός 
απωλειών προέντασης, και συστολής ξήρανσης 
ανάλογα µε το περιβάλλον . 

� Υπολογισµός απαιτούµενου ύψους δοκού και 
απαιτούµενου εµβαδού τενόντων προέντασης. 

� Εκτύπωση µελέτης σε printer και σε HTML format  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


