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1.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, με την 2865 απόφασή της
της 16/11/89 ανέθεσε σε Ομάδα Εργασίας, μεταξύ άλλων, την καταγραφή των κυκλοφορούντων προ
γραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή για την ανάλυση του φέροντος οργανισμού κτιριακών έργων.
Για την υλοποίηση αυτής της καταγραφής, η Ομάδα Εργασίας συνέταξε σχετικό Ερωτηματο
λόγιο, το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα Α. Το ΕQα!rηματολόγιο αυτό, μαζί με σχετική συνοδευτική
επιστολή και οδηγίες συμπλήρωσης, όπως αυτά παρατίθενται στα Παραρτήματα Β και Γ αντίστοιχα,
κοινοποιήθηκε προς όλους τους συναδέλφους Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς με τη δημοσίευ
σή του τρεις (3) φορές στο ''Ενημερωτικό Δελτίο" του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Η προθεσμία παραλαβής των συμπληρωμένων Ερωτηματολογίων στο ΤΕΕ έληξε τέσσερες
εβδομάδες μετά την τελευταίCι δημοσίευση του Ερωτηματολογίου στο ''Ενημερωτικό Δελτίο".

(4)

Παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συνολικά 25 συμπληρωμένα
'Ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμα προγράμματα ηλεκτ~νικού υπολογιστή, από συ

νολικά

14 Ελληνικά Γραφεία Λογισμικού. Η ταυτότητα και το περιβάλλον λειτουργίας αυτών των προ

γραμμάτων, όπως ακριβώς κατατέθηκαν από τους αρμόδιους συναδέλφους Διπλωματούχους Μηχανι
κούς, παρατίθενται στο Παράρτημα Δ.

Η Ομάδα Εργασίας δεν είχε ούτε την αρμοδιότητα, ούτε τη δυνατότητα να ελέγξει την ακρί
βεια των απαντήσεων των συναδέλφων Διπλωματουχων Μηχανικών στο Ερωτηματολόγιο σχετικά με τα
προγράμματά τους. Οι απαντήσεις των συναδέλφων Διπλωματουχων Μηχανικών καταχωρούνται αυ
τούσιες, συνοπτικά στο κεφάλαιο 6 και όσες είναι περιγραφικές, στο Παράρτημα Ε.

Η ομάδα εργασίας δεν είχε ούτε την αρμοδιότητα, ούτε την πρόθεση βέβαια να αξιολογήσει
ποιοτικά τα προγράμματα, ειτε άμμεσα ειτε έμμεσα, με βάση τις απαντήσεις των συναδέλφων Διπλωμα
τουχων Μηχανικών στο ~ωτηματολόγιο. Για την αποφυγή κάθε είδους παρερμηνείας, όλα τα προγράμ
ματα καταχωρούνται με βάση _τη χρονολογική σειρά παραλαβής των συμπληρωμένων Ερωτηματολογιων
στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλαδας.
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2.

ΣΚΟΠΟΣΤΗΣΕΡΕΥΝΑΣ

Σκοπός της έρεννας ειναι η συστηματική καταγραφή των κυκλοφορούντων σήμερα στην Ελ
λάδα προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή για την ανάλυση του φέροντος οργανισμού κτιριακών
έργων. Στην έννοια της συστηματικής καταγραφής περιλαμβάνεται η αναλυτική καταχώρηση των δυνα
τοτήτ~ν, τις οποίες ?tαρέχουν στο χρήστη τα διάφqχ:ι προγράμματα για την ανάλυση του φέροντα οργα
νισμου των κτιριακων t.ργων.

Στην παρούσα πρώτη φάση, γίνεται αναλυτική καταχώρηση των δννατοτήτων των προγραμ
μάτων μόνο σχετικά με τη γραμμική στατική ανάλυση της κατασκευής. Δεν περιλαμβάνονται στην ανα

λυτική καταχώρηση ούτε η γραμμική δνναμική ανάλυση, ούτε η μη γ~μμική ανάλυση, ούτε η διαστασιο
λόγηση της κατασκευής. Υπάρχει πρόβλεψη οι τομε(ς αυτοι να καλυφ:)ούν σε επόμενες καταγραφές.
Ρητά διευκρινίζεται ότι οι ερωτήσεις στο Ερωτηματολόγιο έχουν σκοπό τη συστηματική κατα
γραφή των κυκλοφορούντων Προγραμμάτων και όχι την ποιοτική τους κατάταξη με οποιαδήποτε
μορφή, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Η Ομάδα Εργασίας πιστεύει ότι οποιαδήποτε τέτοια ποιοτική κατάταξη,
εκτός του ότι εξέρχεται σαφώς των σκοπών της και των δννατοτήτων της, μπορεί να γί.νει μόνο από τους
χρήστες των Προγραμμάτων και μόνο ύστερα από επαρκή εμπειρία (όχι απλή εποπτεία) από τη χρήση
των συγκρινόμενων Προγραμμάτων.

3.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Η έρεννα βασίστηκε σε σχετικό Ερωτηματολόγιο, το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα Α.
Οι ερωτήσεις του Ερωτηματολογίου εστιάζονται στη γραμμική στατLΚή ανάλυση της κατασκευής. Στην
παρούσα πQ<iJτη φάση της καταγραφής, δεν πΕ9ιλαμβάνονται διεξοδικές ερωτήσεις, ούτε για τη γραμμι
κή δνναμικη ανάλυση, ούτε για τη μη γραμμικη ανάλυση, ούτε για τη διαστασιολόγηση της κατασκευής.
Η επιλογή των ερωτήσεων στο Ερωτηματολόγιο ακολούθησε δύο βασικά κριτήρια. Πρώτο
κριτήριο ήταν τα τεχνικά προβλήματα των σνναδέλφων Διπλωματούχων Μηχανικών ως χρηστών των
προγραμμάτων, σε όσο βαθμό αυτά ήταν δννατόν να εντοπισθούν, να καταγραφούν και να αξιολογη
θούν από την Ομάδα Εργασίας. Δεύτερο κριτήριο ήταν η αναμφισβήτητη ανάγκη διερεύνησης από κάθε
χρήστη της αξιοπιστίας των προγραμμάτων ανάλυσης των κατασκευών, κυρίως σχετικά με τις δννατό
τητες επαρκούς προσομοίωσης του φέροντα ~γανισμού και των εποπτικών ελέγχων δεδομένων και

αποτελεσμάτων. Γιατί βέβαια, σε αντι.όιαστολη με τα προγράμματα σε άλλους τομε(ς, τυχόν σφ)λματα
στη χρήση προγραμμάτων ανάλυσης των κατασκευών ενδέχεται να έχουν ιδιαίτερα σημαντικές συνέ
πειες (π.χ. αστοχία της κατασκευής).

Στο πλαίσιο των παραπάνω δύο κριτηρίων επελέγει να συνταχθεί ένα ενιαίο Ερωτηματολό
γιο, τόσο για τα "Προγράμματα Γενικής Χρήσεως", όσο και για τα συνήθως μικρότερα "Προγράμματα
Ειδικής Χρήσεως".
Επίσης, στο πλαίσιο των παραπάνω δύο βασικών κριτηρίων, επελέγησαν να ενσωματωθούν
στο Ερωτηματολόγιο και ορισμένες ερωτήσεις, οι οποίες αναφέρονται σε ιδιαίτερα δύσκολα τεχνικά θέ
ματα, μερικά από τα οποία δεν έχουν ακόμα διερευνηθει επαρκώς επιστημονικά. Η Ομάδα Εργασίας
έκρινε ότι, επειδή τέτοιες ερωτήσεις αποτελούν εστία έντονου προβληματισμού των σνναδέλqχ.ον Δι
πλωματούχων Μηχανικών ως χρηστών των προγραμμάτων, δεν θα έπρεπε αποσιωποιηθούν και να
εξαιρεθούν από το Ερωτηματολόγιο, τουλάχιστο σε πρώτη φάση.
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4.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το συνταχθέν Ερωτηματολόγιο αυτό, μαζt με σχετική συνοδευτική επιστολή και οδηγ(.ες συ
μπλήρωσης, όπως αυτά παρατtθενται στα Παραρτήματα Β και Γ αντtστοιχα, κοινοποιήθηκε προς όλους
τους συναδέλφους Διπλωματούχους Πολιτικούς ΜηχανLΚούς με τη δημοοtευσή του τρεις (3) φορές στο
"Ενημερωτικό Δελτtο" του Τεχνικού Επιμελητηρtου Ελλάδας. Συγκεκριμένα δημοσιεύτηκε στις μεσαtες
σελιδες των "Ενημερωτικών ΔελτLων" με αριθμούς 1621της25/6/90, 1625 της 23Π/90 και 1632 της 24/9/

90.
Όπως καθορ(.ζεται στη συνοδευτική επιστολή του Ερωτηματολογtου, η προθεσμtα πα~ής
των συμπληρωμένων Ερωτηματολογtων στο ΤΕΕ έληξε τέσσερες (4) βδομάδες μετά την τελευταLα δημο
σLευση του Ερωτηματολογtου στο ''Ενημερωτικό Δελτtο", δηλriδή την 22/10/90.

Παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συνολικά 25 συμπληρωμένα
Ερωτηματολόγια, τα οποLα αντιστοιχούν σε ισάριθμα προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή, ωτό συ

νολικά

5.

14 Ελληνικά Γραφεtα Λογισμικού.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η Ομάδα ΕργασLας δεν ειχε ούτε αρμοδιότητα, ούτε τη δυνατότητα να ελέγξει την ακριβεω
των απαντήσεων των συναδέλφων Διπλωματουχων Μηχανικών στο Ερωτηματολόγιο, σχετικά με τα

προγράμματά τους. Οι απαντήσεις των συναδέλφων Διπλωματουχων Μηχανικών καταχωρούνται αυ
τούσιες, όπως ακριβώς περιλαμβάνονται στα παραληφθέντα Ερωτηματολόγια.

Επtσης , για την αποφυγή κάθε ειδους παρερμηνειας σχετικά με τυχόν έμμεση αξιολόγηση
των καταχωρουμένων προγραμμάτων, όλα τα προγράμματα καταχωρούνται σε σειρά με βάση το χρόνο

παραλαβής των συμπληρωμένων Ερωτηματολογtων στο Τεχνικό Επι,μελητ'ηριο της Ελλάδας.

Οι πLνακες με τα συνοπτικά αποτελέσματα της καταγραφής παρατtθενται στο επόμενο Κεφάλαιο

6. Στους πtνακες αυτούς:
.ι σημαtνει καταφατική απάντηση
Χ σημαtνει αρνητική απάντηση
b σημαtνει περιγραφική απάντηση (παρατtθεται στο Παράρτημα Ε)
? σημαLνει έλλειψη αναμενόμενης απαντήσεως.

.

Οι απαντήσεις, σε όσες ερωτήσεις του Ερωτηματολογtου δεν ήταν δυνατόν να απαντηθούν
με ένα "ναι" ή "όχι", παρατιθενται στο Παράρτημα Ε. Η πλήρης ταυτότητα όλων των καταγραφέντων
προγραμμάτων, όπως αυτή δόθηκε από τους ιδιους τους συντάκτες τους, παρατLθεται στο προηγούμενο
Παράρτημα Δ.
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Υπολογι.σμός ιδιοονχνοφων και ιδιομορ

χ;~

X (, X ,i

χ ({'-

φών

~{::::::::: }~;

1.2.3 Γραμμική δυναμική ανάλυση με ει.σαγωγή
σεωμικού φάσματος σχεδιασμού ιδιομορ-

1.2.4

ΓραμμLκή δυναμική ανάλυση με ει.σαγωγfι

επιταχvνσιο-yρα.φήμαιος σεισμού

1.2.5 Έλεγχος ευστάθειας (λυγισμός) ισορροπίας
όλης της καιασκευής με ανάλυση β' -τάξεως.

1.2.6

Προσεγγιστική ανάλυση β' τάξεως

χ 111: ;~~ χ

χ +1:~ι1

φών

_..:

..

:;ζ

;;

χ 11:~:;χ: χ j-i:< >(i

χ λϊ.'f1 χ :ι>~Ί

χ ~ "'[v i

:;;

χ :afJ

·'

χ ΙΙ•i
8

1.2.7

Πλασ-ηκή ανάλυση (ΥλLκό ιδεατά ΠλασιL

χ

χ

ΓεωμετρLκά μη γραμμLκή ανάλυση, γενLχά

χ

χ

χ

:. Χ

κό)

1.2.8

(μεγάλες μεtακLνήσεις)

1.2.9

x :,:! l;i:·~·;· ....

Ανάλυση με μη γραμμικό νόμο υλLκ()ύ,

γtνLκά

1.2.10 Άλλης μορφής ανάλυση •.• ~

L3

ΣυνεχίζεL το πρόγραμμα σε δLαΟτασLΟλ&yηση των

? :

?.:<::

χ ~'::;::;:~:

?

iΙil ~: :~!:Ι i ?

χ \.ν' '

χ

.•:

t/

....

μελών καL σχεδίαση των ξυλοτύπων;

..

2. ΔΙΑθΕΣΙΜΑ ΒΟΗθΗΜΑΤΑ
2.1 Διατl.θεταL εγχεLρίδLΟ χρήστη (Usera Manual); Αν
ναL, παρακαλούμε στειλτε μας ένα συνημμένα.
Δεν υπάρχεL.
ΥπάρχεL καL αποστέλλεται.

ΥπάρχεL αλλά δεν αποστέλλctαL.

2.2 Διατί.θεταL εγχΗρίδLΟ δοκιμαστικών προβλημάτων
(Vert!ication Manual); Αν ναL, παρακαλούμε στεi. τε μας
ένα συνημμένα.
Δεν υπάρχει .

Υπάρχει καL αποστέλλεται .
Υπάρχει αλλά δεν αποστέλλεται.

2.3 Διατί.θεταL εκπαιδευτικό

εγχειeίδιο (Γutorial); Αν

ναL, παραχαλούμ.ε στεi.λτε μας ένα συνημμένα
Δεν υπάρχει.
Υπάρχει καL αποστέλλεται .

, .,...

Υπάρχει αλλά δεν αποστέλλεται.
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χ ,,

:;.

.... .

. :·

2.4

Δι.ατίθεται εγχειρίδιο γι.α τις Δημόσιες Υπηρεσtες

Ελέγχου (π.χ. Πολεοδομικά Γραφεία); Αν ναι, πα-

ρα-

καλούμε στεLλτε μας ένα συνημμένα.
Δεν υπάρχει .
Υπάρχει και αποοτέλλεται.

Υπάρχει αλλά δεν αποοτέλλεται.

3.

ΕΙΣΑΙΏΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ

ΛΥΣΗΣ

3.1 Υπάρχει δυνατότητα ει.σαyωγής των δεδομένων:
3.1.1 Αριθμητικά από το πληχτρολόγι.ο
(keyboard) μέαι> του ιδίου του Προγράμ
ματος;

3.1.2

Αριθμητικά με τη βοήθει.α ανεξάρtητου

κειμενογράφου

3.1.3

(editor);

Γραφικά με τη βοήθεια ποντικιού

3. 1.4 Γραφ ικά με τη βοtιθεια
(dlgitl.zer);
3.1.5 Με άλλο τρόπο; . .. b
3.2

(mowe);

ψηφοποιητή

Υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης (π.χ. μη διαδοχι

κή ς) αρίθμησης των κόμβων και των μελών του
φορέα;

3.3 Υπάρχει η

δυνατότητα αυτόματου προσδιορι.σμού

των γεωμετρικών δεδομένων του προσομοιώματος;

3.3.1 Από τα γεωμετρικά δεδομένα του ξυλοrο3.3.2 Με τη βοήθει.α ενός προγράμμmος CADD
(Computer-aided dedign & drafti.ng)
3.3.3 Με άλλο τρόπο; .. •b
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3.4 Υπάρχει δυνατότητα αmόματου υπολογισμού των

J:Λ@%

3.4.1 Του ιδίου βάρους της κατασκευής;
3.4 .2 Της φορτί.σεως των δοκών ωτό τι.ς στηρι-

ζόμενες σαυτές πλάκες;

~η;~<ί~
:.. :X i
·•. '.)

3.45 Της φόρτισης της θεμελίωσης ωτό την

;. X jj

~~~~~ν φορτί.σεων;

ι:::i: ij·i 'i.

παραχάτω φορτί.σεων;

....

:-

g'[':ί;:i:Ωίi!j

χ

~~~=1π7.'=.δ=~~~
'=.,".Ι " U~ ll..

3.7 Ποι.ές ωτό

•

τι.ς παρακάτω δυνατότητες γραφικής

παράστασης των δεδομένων της ανάλυσης υπάρχουν;

3.7.1

Παράστασης όλων των κόμβων με την

αeίθμησή τους;

χ

tl'.

~

?

,

, ..

-;~-')

1
~-; Υ.;

"'

3.75

Παράστασης των φορτί.σεων της καιασχευ

ής;

3.7.6 Παράστασης τμήμαtος του φορέα με κα
τάλληλη μεγένθννση (zoom);

~;:

χ :::·χ';

χ :: "'~

ι.?.ι

. :··=·

b

';~

,,

~~

"'"'

,·

"' .

γ

χ

χ

χ ς .χ; χ ~~ "ii~; " '~ "';:;:".! χ 1ι;:1J
χ ·: ι~.:~: ί χ
χ '' χ. χ

v.. "'.,/ χ

"'

"'

"'

"'

"'

?

.

?

~·

"' : . "'

"'

"'

') ..::/
·:;.;:/·

.,,

χ "'
χ~ χ

Χ ;:
~:

χ,

~
:·.

"'

~ "k.~

"' ~@::ν- "'
\}1~;;i.~\.

"fl
"
'!~1
"'·:· ·ν · "' ,;::
"'

!ί ί!Ι! :~/·

"' "' .
b

;

"' "'. "'tl'
:·:· .

ν' ::- γ

? , ?

?

. ' ι>.·.~ b

!!:<6 ;
~::::·

7

::

χ .. χ .~
tl' •: ··••V-.;

.

"' :~j;:; :-~
"' : [;~:~,J

.·_:.·.;:.·•_·.χ·. · :
χ .~.:_.:,·_=.·_:'/•'{
__

....;

?

1.•;.

b

..•.
:.i::.

.:·

χ ;..• χ
tl' ·~ ;., :Χ •:
...,i

χ ,,.::· χ .

;::(\,,.

:: .·

..

:~:
-:

. fl"ι

χ ,_χ
t1' ,. :.~·:
ν'

,.

ν':;

......
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tl' :,..,,..

Χ"

"'

χ.

t1'

tl..

....

:(\/
; .

"' .

ι:ιι <

?

•·• b '' ?

?

:=~:::::

Χ·

·:...χ-:·:·:·

χ \~: ι~v: "' χ_; χ v
;y. "' i: :;: : tΔ; "' · · · "' · χ :::ι.: t( "' ::.:: "'
v

i:.

tl'

·.·Ν

..

=:.

·:~

χ

;:::;:~:

χ :;: .: : ~! "'.-:... χ) χ ;:: ~1
χ χ ι·:: ~:.
"'
ν

χ

tl"·

χ .r.:_,:( x~·
.~·:

<·.

-:::::::::::::·:

tl'

"'
t1'

...-...-.··.

.....:,....

•/v :. "' :•

;:

=:.

:::
ν'

""

"' iϊ)·· :~;; "'

χ < · χ::: ν' {\,χ ;. χ :•·•

tl' ?\.,?
tl'

::·:}

3 ·.~

ε;,.1 ,
;;;.;

"' μι.r~ "'

Ί

?

b

ι· . · ·:;

b

"' .,

αeίθμησή τους;

3.7.4 Παράστασης των γεωμετρι.κών μεγεθών

fl':i,

χ

~ i~:1:;-~i:Ι

χ

3.7.2 Παράστασης των συνθηκών στηρίξεως;
3.7.3 Παράστασης όλων των στοιχείων με την

tων διατομών tων στοιχεί.ων;

"'

~

1"..... ~!

~μ~~;~Ξμ~:)~v.:.~.σ-1

"'~
χ~

χ

;~:i~ΞΞ:ρ<~~=~ό f~ :~ ";ι
. .. lb

···:·

"' "'
·' ....

χ ~!i t1ι:~:

:·:.:·:·:·:·:·.·· ...

··:·

~:, χ · <:= ν;
.:;·:

χ il·~; :_,~·:. ν' ......
ϊ{{

"' ::: t/

"' :· "'

(:():;··::::

-~

<

.

ιι;ι-:: .<

,., ~·
"" .ν:

3.7.7

Επl.λογής της οmLκής γωνίας της γραφι

κής παράσtασης;

3.7.8 Άλλη δυναιότητα; .. •ιt:rι
3.8 Ποl.ές

άλλες δυνατότη"tες υπάρχουν, προχαιαρκτL

κών ελf:γχurν τurν δεδομένurν πριν την ανάλυση, εκτός

από την παραπάνω γραφική παράσταση; •• 6

3.9

Υπάρχει δυναιότητα άμεσης επέμβασης του χρήστη

για μερι.κή τροποποtηση ή διόρθωση ήδη καιαχωρη
μένων δεδομένων, πριν από την ανάλυση;

4. ΓΕΝΙΚΕΣ Δ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
4.1 Ποιός ειναι ο μέγιστος δυνατός αριθμός βαθμών
ελευθερίας των κόμβων ανά αναλvόμενο φορέα;

-~Ι

•.•ιt:rι
4.2

Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής δύο ή περι.σσό

τερων διαqχ:>ρεtικών υλι.κών στον ίδι.ο αναλυόμενο
φορt.α;

4.3

~:\':):+·;

ΥπάρχεL η δυνατότητα ει.σαγωγής ως στηρίξεων;

4.3.1 Πλήρων πακτώσεων;
4.3.2 Ελαστικών στροφικών παχtώσεων;
4.3.3 Ελι:ιστι.κών στηρ(.ξεων;
4.3.4 Αρθρώσεων;
4.3.5 ΟριζοντLων και κα•ακορύφων κυλίοεων;
4.3.6 Λοξών κυλίοεων;
4.3.7 Άλλων μορφών στηρ(.ξεων; .•• 6

4.4 Υπάρχει δυνατότη>α δεσμεύσεως μεμονομένων

f.·

~

t.,, =i

χ

>11' ,,:~

tl'

.ϊν":\:, χ

tl'

tl'

<.

tl'

>
·;

ι/

<

tl'
tl' { .ιι ψ ι/
tl' . tl' ,. tl' . ι/
::·.·

•••·

tι1 . tl' ι:. tι1 , ι/

,:,: χ

tl' :, ν' ;.,: tl'

?

:,.7

?

·:~

tl' :,

?
ι/

;~ ?'«. ;.

?

·:

;/ .,. :·:: tl'

βαθμών ελευθερίας των κόμβων για την προσο μο(ωση

~-',._:

.·'::_,·.•:·.=,
__
.
.·,·,·:
· ==·'.·.
, ,
,_,

στηρ(.ξεων;

,

~::
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:_

,

tl'

: ::!

ψ ?

;ι.>·,:; ι/
:_:_ι.1:.!.~.

~~~!! .! ~
..

χ

χ ::

χ

:: ιl'

~~ι
;::~~:.;~;:;~::;:~

t:~~~:?(:~=~~

&~1,:_,;~

4.5

Υπάρχει η δvνα-τότη~α εισαγωγής εξηρτημtνων

βαθμών ελευθερίας

στους

(slave degrees of freedom)

κόμβους και με ποιόν -τρόπο επιwγχάvt"tαι

αυtό;

... b

5.

ΡΑΒΔΟΜΟΡΦΑ ΣΤΟαΕΙΑ
Υπάρχει δvνα"tότη-τα χρήσεως:

5.1 ευθύγραμμων ραβδόμορφων στοιχεί.ων δικτυώματος
(m.ιss

elements),

σταθεeής και κατά μήκος δι.αιο μής. και

ποι.ές ειναι οι δvνα"tές δι.αιομtς -τους;

.. . b
5.2 ευθύγραμμων

ραβδόμορφων στοιχεί.ων δοκών και

υποστυλωμάτων (bcam elemenι.s) σταθερής και
μήκος δι.αιομής, και ποιtς είναι οι δvνα"tές

τους;

κατά

διατομές

••• b

5.3 απολύtως στεeεών στοιχεί.ων (rigid members,
offsets) και ποιές οι δυνατές μορφές τους; •..b

ήgid

5.4 ραβδόμορφων στοιχείων με καμπύλο άξονα (π.χ.
•. .b

κυκλι.κό) και ποιές οι δυνατές μορφές -τους;

5.5 ραβδόμορφων

στοιχείων με μεταβλη"tή διατομή και

ποι.ές οι δυνα-τές μορφές -τους;

•..b

5.6 ραβδόμορφων στοιχείων δοκών επί ελαστικού εδά
φους; ••• b

5.7 Ποι.ές δuνατότη~ες υπάρχουν μη απαραμόρφωτης
σύζευξης των ραβδόμορφων στοιχείων μεταξύ -τους

(π.χ. με ενδιάμεσες αρθρώσεις)

... b
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6. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑ1 ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Υπάρχει η δυνατότητα χρήσεως:

6.1 Στοιχείων επίπεδης έντασης (plane-stress elements)
και ποιές οι διινατές μορφές τους; •.•b
6.2 ΣτοιχεLων επίπεδης παραμόρφωσης (plane-strain
elements) και ποι.ές οι δυνατές μορφές τους; ... b

6.3 Αξονοουμμετρι.κών στοιχεί.ων (axisymmeιric
elemenu) και ποι.ές οι δυνατές μορφές τους; •.. b
6.4 Στοιχεί.ων

πλακών (plaιe

δυνατές μορφές τους;

elements) και

ποι.ές οι

... b

6.5 ΣτοιχεLων κελυφών (shell elements) και ποιές οι
•. . b

δυνατές μορφές τους;

6.6

ΣτοιχεLων τρισδιάστατης έντασης

και ποι.ές οι δυνατές μορφές τους;

6.7 Στοιχεί.ων πλακών

(solld elements)
..• b

επL ελαστικού εδάφους και

ποιές οι διινατές μορφές τους; .•. b

7. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΥ ΛΩΜΑ

ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Υπάρχει. η δυνατότητα προσομοίωσης:

7.1 Της

έμμεσης στήριξης δοκών πάνω σε άλλες δο

κούς (π.χ. εσχάρα δοκών);

7.2 Της

έμμεσης στήριξης υποστυλωμάτων σε δοκούς

(π.χ. φιπευτών vποστυλωμάτων);
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7.3

8.

Ανηρτημένων δοκών και ελκυστήρων;

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΡΑΒΔΟΜΟΡΦΑ ΣΤΟαΕΙΑ

8.1 Τα επί.πεδα τοLχώμ.ατα (δηλαδή τα τοLχώμαια ορ
θογωνι.κής διαιομής) προοομοι.ώνονται:

8.1.1

Ως ένα ι.σοδύναμ.ο πλαtσLΟ με τοπLκά

ωταραμόρφωτα μέλη

(rigid frame);

8.1.2 Με άλλο τρόπο; ... lb
8.2 Ti.θεvtαL αυτόματα περLΟρισμοι από το Πρόγραμμα
γι.α 'tLς περυπώσεις όπου η προοομοtωση των επί-

πεδων τοLχωμάτων με ραβδόμορφα μέλη είναL καταφανώς
ανεπαρκής (π.χ. όtαν ο λόγος ύψους προς πλάτος είναι

σχετLκά μι.χρός); .. •16

8.3

ΥπάρχεL η δυνατόtητα προοομοtωσης 'tΟLχωμάτων

με μεLΟύμ.ενη καΟ' ύψος δLατομή;

8.4

Υπάρχουν πρόσθετες δυνατότητες γι.α την προσο

μοtωση μη επί.πεδων 'tΟLχωμάτων ανοι.κτής λεπrότοLχης

δι.ατομής (L, Π. U, Τ); .•.lb

8.5

Υπάρχουν πρόσθετες δυνατότητες γι.α την προσο

μοtωση τοιχωμάτων κλειστής δLαtομής (δηλ. κλα σtών πυ
ρήνων)

(π.χ. ως καταχόρυφων δοκών με λεπ-ιόtοιχη δια

τομή); ••• 16

8.6 Υπάρχουν πρόσθετες

δυνατότητες γι.α την προσο

μοtωση επάλληλων καθύψος ανοLγμάτων μέσα σcο ίδLΟ

τοίχωμα; ••. /6
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8.7

Υπάρχοvν ενδεχομένως ει.δLχέc δυνα'tότητες γι.α

την προσομοί.ωση της έγχενιρης σύζευξης τοLχώμαιος με τLς συντρέχουσες σε αmό δοκούς, είτε παράλλη-

λα, εί:τ:ε εyχάρσι.α, εί.τε λοξά προς το επίπεδό του;

8.8

..•lb

~>·

Υπάρχει ενδεχομένως η δυνατόττrrα προσομοί.ωσης

της διαφραγματικής λεLτουργίας των τοί.χων πλη ρώσεως

σε σει.σμό; ••. lb

9. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΠΟΥΡ
ΓΙΑΣ ΠΛΑΚΩΝ ΟΡΟΦΩΝ

9.1

Πως προσομοιώVΕ'tαL η δι.αφραγμαιLΧή λειτουργία

των πλακών των ορόφων σε οριζόντια φορτία (π.χ

σε

σει.σμό);

~~&&Ψ:!

9.1.1

v fίl

Άμεσα με τη θεώρηση εξηρτημένων βαθμών

ελευθερίας (slave degrees og freedom);
9.1.2 Έμμεσα με την προσομοί.ιοοη ισοδύναμου

~·'•?Z"?"h·~

x ιiq

δι.αφράγματος (π.χ. με στοLχεί.α δLΧτυώμα τος ή μεγάλες 'tLμές ροπών αδρανεί.ας στο

επίπεδο της

κ

πλάκας)

9.1.3 Με άλλο τρόπο; .•. lb
9.2

Υπάρχει η δυνατόττrrα προσομοί.ωσης της διαφραγ

ματικής λειτουργί.ας της πλάκας σε τμήμα της χα τόψεως
του ορόφου (π.χ: σε πατάρια);

9.3 Πως προσομοιώVΕ"tαι

η καθ' ύψος σύζευξη δύο μη

επάλληλων πλακών (π.χ. η σύζευξη του α' ορόφου
ι.σόγεLΟ, όταν παρεμβάλεται πατάρι σε τμήμα

ψεως);

με το

της χα'tό

. .. ίb
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9.4 Υπάρχη

ενδεχομένως η δυνατότητα προσομοίωσης

tης πρόσθειης καθ' ύψος σύζευξης των πλακών από τα

κλιμακοστάσι.α; ... /l:JJ

9.5

Υπάρχει ενδεχομένως η δυνατότητα προσομοίώσης

tης δι.αφραγματικής λειτουργίας κεκλιμένων στεγών, ιδίως
σε οριζόντια φορτία;

10.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ θΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ
Υπάρχει η δυνατότητα προσομοίωσης:

10.1 Ανι.σουψΟύς

θεμελίωσης;

10.2 Της δι.αφραγματικής

λειτουργί.ας των (περιμετρι

κών ή/και εσωτερικών) τοιχεί.ων των υπογείων και με

ποιές παραδοχές; ... /l:JJ

10.3 Πεδtλων απλής εκκεντρότητας και με ποιές πα
ραδοχές; . .. /l:JJ
10.4 Πεδίλων διπλής εκκεντρότητας και με ποιές πα
ραδοχές; ... /bJ
10.5

Μεμονομένων θεμελι.οδοκών (πεδι.λοδοκών) και με

ποιές παραδοχές; ... /l:JJ

10.6 Εσχάρας

θεμιλ.ιοδοκών (πεδιλοδοκών) και με

ποιές παραδοχές; . .. /l:JJ

10.7 Υπάρχονν τυχόν~ δννα"tότη'tες προσομοίω
σης γενικής κοιτοσtρώσεως και με ποιtς παραδοχές;

... ιb
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10.8 Υπάρχουν mχόν ειδικές δυνατότητες προσομοίω
σης θεμελίωσης σε πασσάλους και με ποιές παραδοχές;

••• f/:JJ
10.9 Υπάρχει η δυνατότητα προσομοίωσης της αλληλε
πίδρασης του εδάφους θεμελί.ωσης με την ανωδομή και με

ποιές παραδοχές; .. . b

11.

ΦΟΡΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ (ΦΟΡΤΙΑ

-

ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΕΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)
Ποιές δυναtότητες υπάρχουν για την προσομοίωση

11.1 Επικόμβι.ων δυνάμεων και ροπών; ... f/:JJ

11.2 Επιβαλλόμενων μετατοπί.σεων; ... f/:JJ
11.3

Ομοι.όμορφα κατανεμημένων καθολικών φορτίων

στα στοιχεί.α δοκών; ... f/:JJ

11.4

Ομοι.όμορφα κατανεμημένων τμηματικών φορ

τίων στα στοιχεί.α δοκών; . .. f/:JJ

11.5

Συγκεντρωμένων δυνάμεων στα στοιχεία δοκών;

••• f/:JJ

11.6 Συγκεντρωμένων ροπών στα στοιχεί.α δοκών; .. f/:JJ
11.7 Γραμμικά κατανεμημέμων τμηματικών φορτίων
(π.χ. τριγωνικών, τραπεζοειδών) στα στοιχεία

δοκών; .. . b

11.8

Διαφοράς θερμοκρασί.ας κατά μήκος των ρα

βδωτών ή των επιφανειακών μελών του φορέα;

••• f/:JJ
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11.9 Διαφοράς θερμοκρασίας εγκάρσια προς τα ρα
βδωτά ή τα επιφανειακά μέλη του φορέα; •.• 16
11.10 ΑυtεντατΙΧών καταστάσεων στον φορέα λό'yω
μεταβολής της θερμοκρασίας; .. .16
11.11

Πως κατανέμονταL τα σεLσμLκά φορτία σε κάθε

όρ<>qχ>;

11.11.1 Στο κέντρο βάρους της πλάκας του ορό
φου;

11.11.2 ΣτLς κεφαλές των υποστυλωμάτων;
11.11.3 Με άλλο τρόπο .. .16

11.12 ΥπάρχεL η δυνατότητα

μεταβολής του σuντελε<ττη

σεLΟμLΚής επιβάρυνσης από όροφο σε όροφο;

11.13 Ποωι σννδυασμοt φορτίσεων εκτελοίινtαL αυτό
ματα από το Πρόγραμμα; .. . b
11.14 ΠοLές δννατότητες

ΕΠLλ.εγμtνων συνδυασμών

φορτLσεων υπάρχουν; .. .16

11.15 Υπάρχουν δννατότητες αυτόματων δυσμενών
φορτLσεων;

11.15.1 Για τLς πλάκες;
11.15 .2 Για τLς δοκούς;
11.15.3 Για άλλης μορφής φορείς

(π.χ. πλαLσια);

...16
12. ΜΕθΟΔΟΙ ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ
12.1 Η ανάλυση της κατασκευής γ(νεται με τη μέθοδο:
12.1. 1 Του μητρώον ακαμψίας (stif!ne.u matrix
method, dlsplacement method);
12.1.2 Με άλλη μέΟοδο ..• b
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12.3

Υπάρχει η δυνατότητα προσεγyι.στι.χής αναλύσεως

των παρακάτω μορφών πλακών; Ποιά προσεγyL σηκή μέ

θοδος χρησιμοποιειται για την ανάλυσή τσυς με σκοπό τη
δι.αιnασιολόyηση και ποι.ά προσεγyιmι.κή μέθοδος χρησιr
μουτοι.εί.ται για την ανάλυσή τσυς με σκοπό τον υπόλσyι

σμό των δράσεων στις στηρίζουσες αmές δοκούς;

12.3.1
12.32
12.3.3
12.3.4
12.35
12.3.6
12.3.7
κες.
12.3.8

Αμφιέριστες ορθογωνυcές πλάκες. ... b
Τετραtριστες ορθογωνικές πλάκες. ... b

Τριέριστες ορθογωνικές πλάκες. . . .b
Διέριστες ορθογωνι.χές πλάκες. . . . b
Τριέριστες τριγωνικές πλάκες. . .•b
Διέριστες τριγωνικές πλάκες. . . . b
Περιμετρικά στηριζόμενες κυκλικές πλά

... b
Πλάκες άλλης μορφής. . . . b

12.4 Στα ραβδόμορφα στοιχεtα δοκών και υπαmιλω
μάτων (beam elemenιs) λαμβάνονται υπόψη φyσ. παρα 
μορφώσεως ωτό:

12.4.1
12.4.2
12.4.3
12.4.4

Αξονικές δυνάμεις.
Τέμνουσες δυνάμεις.
Καμπτιχές ροπές.
Στρεπτικές ροπές.

13. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

13.1

ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ

Στα αποτελέσματα της ανάλυσης περιλαμβάνονται

όλες οι μετατοπίσεις(μεταθέσεις και στροφές) των
κόμβων;

13.2

Υπάρχει δυνατότητα γραφικής παράστασης του

παραμορφωμένου φορέα, μεταξύ άλλων κα ι για ένα
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πρώ'tο εποπηκό έλr:yχο των αποτελεσμάτων της ανάλυ
σης;

13.3 Υπάρχει ενδεχομένως η δυνατότητα άλλων ελέγ
χων των αποτελεσμάτων της ανάλυσης για τον κίνδυνο

αριθμητικής αστάθει.ας λόγω αποκοπής και στροyγύλευ
σης ή γι.α τον κ~νδυνο εσφαλμένης χρήσεως του Προγράμ

μαιος (Program reliability & robustne.ss);

13.4

•. •b

:Στα αποτελέσματα της ανάλυσης γι.α τα ραβδό

μορφα στοιχε{.α περιλαμβάνονται όλες οι εσωτερι κές δυ
νάμεις στα άκρα των στοιχεLων (π .χ. αξονική δύναμη, τέ

μνουσα δύναμη, ροπή κάμψεως, ροπή στρέψεως);

13.S

Υπάρχει η δυνατότητα γραφικής παράστασης;

13.5.1 των διαγραμμάτων ό'λ.ΙJΥV των εσωτερικών
δυνάμεων (π.χ. αξονικών δυνάμεων, τε
μνουοών δυνάμεων, ροπών κάμψεως,

ροπών στρέψεως) κατά τον άξονα κάθε ραβδόμορ
φου μέλους;

13.5.2

των περιβαλλουσών των ως άνω δι.αγραμ

μΔτΙJΥV;

13.6

:Στα αποτελέσματα της ανάλυσης γι.α τα επιφα

νειακά στοιχεία περιλαμβάνεται ο υπολογισμός των κv
ρί.ων τάσεων σε κάθε ένα στοιχεί.ο;

13.7

Υπάρχει η δυνατόtητα γραφικής παράστασης των

κυρίων τάσεων στα επιφανει.ακά στοιχεία με:

13.7.1
13.72

Βέλη υπό κλίμακα
Ισοτασικές καμπύλες
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13.8

Στην εκτύπωση περιλαμβάνονται:

13.8.1 Σύντομη περιγραφή της μεθόδου και των
παραδοχών ανάλυσης;

13.8.2 Σύντομη περιγραφή των περιορισμών του
υπολογι.στικού προοομ.οιώματος;

13.8.3 Σύντομη περιγραφή -τυχόν περιορισμών
αριθμητι.κής επεξεργασίας;

13.8.4 Πλήρη εκτύπωση όλων των δεδομένων;
13.85 Εκτύπωση των τυχόν προκαταρκτι.κών,

εν-

διαμέσων και τελικών ελt:rι.ων των αποτελεσμ.άτων;

13.9

Για το τεύχος εκτύπωσης υπάρχει η δυνατότητα:
Επιλεχτικής εχtύπωσης των αποτελεσμ.ά-

13.9.1
των;

13.9.2
13.9.3

Αυτόματης σελι.δοποi.ησής 'tου;

Αυτόματης εκτύπωσης πίνακα περιεχομέ-

νων;

13.9.4
μορφή

ΔημLΟυQΎί.ας αρχείων εκτύπωσης με

ASCII;
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7. ΓΕΝΙΚΉ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η βασική διαπίστωση από την καταγραφή ε(ναι ότι πολλά Ελληνικά Γραφεια Λογισμικού
έχονν να επιδείξουν μέχρι σήμερα ιδιαίτερα σοβαρή δουλειά στον τομέα της ''Ανάλυσης των Κατασκευ
ών", είτε συντάσσοντας δικά τους αυτοτελή Προγράμματα, είτε υποστηρίζοντας και προσαρμόζοντας
γνωστά Προγράμματα του εξωτερικού. Η δουλε ιά αυτή ε(ναι σε ορισμένες περιπτώσεις τουλάχιστο εφά
μιλλη με τη δουλειά που έχει γίνει σε άλλα Ευρωπαικά κράτη στον ίδιο τομέα.

8. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Προτείνεται η δημοσίευση όλης της παρούσας καταγραφής σε ειδική έκδοση των 'Τεχνι
κιίΝ Χρονικών" του Τεχνικού Επιμελητηρ(ου Ελλάδας. Είναι φανερό ότι η δημοσίευση αυτή θα συμβά
λει στην καλλίτερη ενημέρωση των σνναδέλφων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών ως χρηστών
των προγραμμάτων ανάλυσης του φέροντα οργανισμού κτιριακών έργων, σε ένα ιδιαίτερο κρίσιμο
γιαυτούς θέμα. Επίσης εκτιμάται ότι η καλλίτερη ενημέρωση των σνναδέλφων Διπλωματούχων Μηχα
νικών ως χρηστών των προγραμμάτων θα οδηγήσει, σε επόμενο στάδιο, στην ακόμα μεγαλύτερη βελ
τίωση των προγραμμάτων ανάλυσης των κατασκευών στη Χώρα μας.
2. Ακόμη προτείνεται η σύσταση νέας Ομάδας Εργασίας για λεπτομερέστερη και εις βάθος
μελέτη όλων των πτυχων του θέματος της ανάλυσης του φέροντος οργανισμού κτιριακών έργων με τη
χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

9. ΕΥΧΑΡΙΣ'ΤΙΕΣ
Η Ομάδα Εργασίας αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει όλους τους συναδέλφους
Διπλωματούχους Μηχανικούς, οι οποίοι απάντησαν στο Ερωτηματολόγιο, συμβάλλοντας από τη μεριά
τους στην πληρέ~ερη ενημt~ των σνναδέλφων χρηστών των προγραμμάτων ανάλυσης του φέρο
ντος οργανισμου κτιριακων εργων.
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ΤΕ:ΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΕΠΠΡΟΠΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ Α: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΉ ΕΠΙΣΙΉΜΟΝΙΚΗ ΕΠΠΡΟΠΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ''Καταγραφή των Κυκλοφορούντων Προγραμμάτων Ανάλυσης του
Φέροντος Οργανισμού Κτιριακώv Ερyωv. "

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΥ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α
ΤΑ YTQTHTA ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΜλΟΝ ΑΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.

Τίτλος προγράμματος

2.

Έκδοση

3.

Συντάκτης Προγράμματος και αντLστοιχες ειδικότητες.

(version) προγράμματος &

ημερομηνία κυκλοφορίας.

1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1

5. Ελάχιστος απαιτούμενος ηλεκτρονικός και άλλος εξοπλισμός (hardware) για τη χρήση του Προγράμματος

6. Λειτουργικά συστήματα (operaιing sysιem) στα οποία είναι δυνατόν να εκτελwτεL το Πρόγραμμα.
7. Αν το πρόγραμμα δεν εLναι αυτοτελές, αναγκαίο πρόσθετο λογισμικό (sofτwarε) για την εκτέλεση το Προγράμματος

!-------------------------------------------------------------------------8.

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και Τηλέφωνα επικοινωνLας του Διπλωματούχου Μηχανικού, ο οποίος συμπληρώνει και υπο
γράφει το παρόν Ερωτηματολόγιο.

--------------------------------------------------------------------------·
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~ονογραφή

1

ι Τίτλος π.ρογρ&μματος

ΤΜΗΜΑ

Β

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΥΝΑΤσΙΉΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.

ΠΕΔΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.1

Ποιά από τα παρακάτω εLδη qχ:>ρέων εtναι δυνατόν να αναλυθούν με το Πρόγραμμα;

1.1.1

ΣυνεχεLς δοκοt

1.1.2

Επl.πεδα δικτυώματα

1.1.3

Χωροδικτυώματα

D
D
D

1.1.4 Επl.πεδα πλαtσια
1.1.S Χωροπλαtσια χωρtς διαφραγματική λει τουργtα των πλακών ορόφων ·
1.1.6

ΧωροπλαLσια με διαφραγματική λειτουργία των πλακών ορόφων

1.1.7

Γενικά qχ:>ρεtς στο χώρο με ραβδόμορφα μέλη

1.1.8

Τοιχώματα ως επιφανειακοι qχ:>ρείς

1. 1.9

Πλάκ ες ως επtπεδοι qχ:>ρεtς

1.1 .10 Πτυχώματα ως
1.1.11

1.2

D

ο

επιφανειακοt φορεtς

με τρισδιάστατης έvtασης μέλη

ο
ο

D

D

Κελύφη ως επιφανειακοί qχ:>ρεLς

1. 1.12 Φορείς

D

(solid-elements)

Β

Ποιές από τα παρακάτω δυνατότητες ανάλυσης έχει το Πρόγραμμα;

1.2.1 Γραμμική στατική ανάλυση

Ο

1.2.2 Υπολογισμός ι.διοσυχνοτήτων και ι.διομορφών

Ο

1.2.3 Γραμμική δυναμική ανάλυση με εισαγωγή σεισμικού φάσματος σχεδιασμού ιδιομορφών

Ο

1.2.4 Γραμμική δυναμική ανάλυση με εισαγωγή ε.ι-τιταχυνσιογραφήματος σεισμού

Ο

1.2.5 Έλεγχος ευστάθειας (λυγισμός) ισορροπίας όλης της κατασκευής με ανάλυση β' τάξεως.

Ο

1.2.6 Προσεγγιστική ανάλυση β' τάξεως

Ο

1.2.7 Πλαστική ανάλυση (Υλικό ι.δεατά πλαστικό)

Ο

1.2.8

Γεωμετρικά μη γραμμική ανάλυση, γενικά (μεγάλες μετακινήσεις)

1.2.9 Ανάλυση με μη γραμμικό νόμο υλικού, γενικά
1.2.10 Άλλης

Ο

Ο

μορφής ανάλυση

1_--------------------------------------- ---------------------------·_
------------------------------------------------------------------·ι

1.3

Συνεχίζει το :τρόγραμμα σε διαιπασιολόγηση των μελών και σχεδίαση των ξυλοτύπων;
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~ονογραφή

Ι Τιτλος προγρ&μμα"ος
2. ΔΙΑΘΕΣ ΙΜΑ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ
2.1 Διατίθεται εγχειρίδιο χρήστη (UserZs Manual); Αν ναι, παρακαλούμε στείλτε μας ένα συνημμένα .

1Δι:ν υπάρχει
2.2

1 / 1Υπάρχει και ο.ι-τοσtέλλεται

Διατιθεται εγχειρίδιο δοκιμαστικών προβλημάτων (Veήfication

σννημ,μένα.

!Δεν υπάρχει

2.3 ΔιατLΟεται

Manual); Αν ναι,

/ /Υπάρχει και αποστέλλεται

παρακαλούμε στεLλτε μας ένα

j / Υπάρχει αλλά δεν αποσUλλεtαι

εκπαιδευτικό εγχειρίδιο (Γutoήal); Αν ναι, παρακαλούμε στείλτε μας ένα σννημμένα

!Δεν υπάρχει
2.4 Διατίθεται

1 1 1Υπάρχει αλλά δεν ωτοστtλλεται

1 1 1Υπάρχει και ωτοοτέλλεται

1

/ /Υπάρχει αλλά δεν ωτοσtέλλεται

εγχειρίδιο γ ια τις Δημόσ ιες Υπηρεσί.ες Ελέγχου (π.χ. Πολεοδομικά Γραφεία); Αν ναι, παρακαλού-

με

στεtλτε μας ένα συνημμένα.

!Δεν υπάρχει

1Υπάρχει και ωτοοτtλλεται

1Υπάρχει αλλά δεν

ωτοσtέλλεται

1

1

3. ΕΙ ΣΑΓΩΓΗ ΚΑ Ι ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ

3.1

Υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής των δεδομένων:

3. 1. 1

Αριθμητικά από το πληκτρολόγιο

(keyboard) μέσω του ιδLου του Προγράμματος:

3.1.2

Αριθμητικά με τη βοήθεια ανεξάρτητου κειμενογράφου (ediιor):

3.1.3

Γραφικά με τη βοήθεια ποντικιού

3. 1.4

Γραφικά με τη βοήθεια ψηφοποιητή

3. 1.5

Μ ε άλλο τ{)όπο ;

D
D
ο

(mouse);
(digitizer);

D

3.2 Υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης (π .χ. μη διαδοχικής) αρίθμησης των κόμβων και των μελών του φορέα;

Ο

3.3 Υπάρχει η δυνατότητα αυτόματου προσδιορισμού των γεωμετρικών δεδομένων του προσομοιώματος:
3.1.1

D

Από τα γεωμετρικά δεδομένα του ξυλοτύπου;

3.1.3

j::~-τ~~-

ο

_____________________________ _________________________

3.1.2 Με τη βοήθεια ενός προγράμματος CADD (Computer-aided dedign & drafti.ng)

1

--------------------------- ------------------ ------------- -------3.4

Υπάρχει δυνατότητα α~όματου υπολογισμού των παρακάτω φορτLσεων;

3.4 . 1 Του ιδίου βάρους της κατασκευής;

Ο

3.4 .2 Της φορτίσεως των δοκών από τις στηριζόμενες σαυτές πλάκες;

Ο

3.4.3 Της φορτίσεως των υποστηλωμάτων από τις στηριζόμενες σαυτά δοκούς:

Ο

3.4.4 Της σεισμικής φόρτισης κάθε ορόφου:

Ο

3.4.S Της φόρτισης της θεμελίωσης από την ανωδομή;

Ο

3.4.6

ϊ~~Ξ;;Ξ= ============ ====== ======= ================ =============
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1

3.5 Π οιές δυνατότητες αυτόματης δημιουργιας ομάδων ομοειδών δεδομένων (π.χ. κόμβων, στοιχείων, ιδιοτήτων,
~ •••• fl::D

φορτLων)υπάρχουν;

3.6 Ποιές δυνατότητες δημιουργ(ας βιβλιοθηκών δεδομένων (daιa libraήes) υπάρχουν; (π.χ. βιβλιοθήκης διατομών πρότυπων χαλύβδινων ελεσμάτων)
~ •••• f!::n

3.7

Ποιές από τις παρακάτω δυνατότητες γραφικής παράστασης των δεδομένων της ανάλυσης υπάρχουν;

3.7.1 Παράστασης όλων των κόμβων με την αρLθμησή τους;

Ο

3.7.2 Παράστασης των συνθηκών στηρ(.ξεως;

Ο

3.7.3 Παράστασης όλων των στοιχεLων με την αρLθμησή τους;

Ο

3.7.4 Παράστασης των γεωμετρικών μεγεθών των διατομών των στοιχείων;

Ο

3.7.5 Παράστασης των φορτίσεων της κατασκευής;

Ο

3.7.6 Παράστασης τμήματος του φορέα με κατάληλη μεγένθυνση (zoom);

Ο

3.7.7 Επιλογής της οπτικής γωνLας της γραφικής παράστασης;

Ο

3.7.8

Άλλη δυνατότητα;

!==================================================================:!
Ποιές άλλες δυνατότητες υπάρχουν, προκαταρκτικών ελέγχ.ων των δεδομένων πριν την ανάλυση, εκτός από την
ραπάνω γραφική παράσταση;
~ •• • • fl::n

3.8

3.9 Υπάρχει δυνατότητα άμεσης ε.ι-τέμβασης του
μένων, πριν από την ανάλυση;

4.

χρήστη για μερική τροποποίηση ή διόρθωση ήδη καταχωρημένων δε-

πα-

δο-

Ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

4.1 Ποιός ε(ναι ο μέγιστος δυνατός αριθμός βαθμών ελευθερ(ας των κόμβων ανά αναλυόμενο φορέα;

4.2 Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής δύο ή περισσότερων διαφορετικών υλικών στον (διο αναλυόμενο φορέα;

4.3

Ο

Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής ως στηρ(.ξεων;

ο
ο

4 .3.1 Πλήρων πακτώσεων;
4 .3.2 Ελαστικών στροφικών πακτώσεων;

D
D

4 .3.3 Ελαστικών στηρ!.ξεων;

4.3 .4

Αρθρώσεων;

4 .3.5 Οριζοντιων και κατακορύφων χυλ(σεων;

ο

4 .3.6 Λοξών κυλισεων;

D

4 .3.7 Άλλων μορφών στηρ(.ξεων;

1---------------------------------------------------------------· 1
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1τιτλος προγρ&μ:ματος

4.4

Υπάρχει δυνατότητα δεσμεύσεως μεμονομtνων βαθμών ελευθερtας των κόμβων για την προσομοίωση στ~tξεων;

D
4.5 Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής εξηρτημtνων βαθμών ελευθερίας (slave degrees of freedom) στους κόμβους

και

-+ .... fl:D

με ποιόν τρόπο επιτυγχάνεται αυτό;

ΡΑΒΔΟΜΟΡΦΑ ΣΤΟΙΧΕtΑ

5.

Υπάρχει δυνατότητα χρήσεως:

5.1 ευθύγραμμων ραβδόμορφων στοιχεί.ων δικτυώματος (truss elements), σταθερής και κατά μήκος διατομής, και

-+ .... /l:D

ποιές είναι οι δυνατές διατομtς τους;

ευθύγραμμων ραβδόμορφων στοιχείων δοκών και υποστυλωμάτων

5.2

5.4 ραβδόμορφων στοιχεί.ων

σταθερής και κατά μήκος

-+ .... {!::n

με καμπύλο άξονα (π.χ. κυκλικό) και ποι.tς οι δυνατές μορφές τους;

-+ .... ll:D

members, rigid

-+ ... ,/l:D

5.5

ραβδόμορφων στοιχεί.ων με μεταβλητή διατομή και ποιές οι δυνατές μορφές τους;

5.6

ραβδόμορφων στοιχεί.ων δοκών επί ελαστικού εδάφους;

5.7

Π οιές δυνατότητες υπάρχουν μη απαραμόρφωτης σύζευξης των ραβδόμορφων στοιχείων μεταξύ τους (π.χ. με

6.

-+ .... /l:D

-+ .... {!::n

διάμεσες αρθρώσεις)

δια-

offseιs) και ποι.tς οι δυνατές μορφές τους;

απολύτως στερεών στοιχείων (ήgid

5.3

(beam elements)

-+ .... {bJ

τομής, και ποιές εί. ναι οι δυνατές διατομtς τους;

εν-

ΕΠΙΦΑΝΕιΑΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔtΑΣΤΑΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕιΑ
Υπάρχει η δυνατότητα χρήσεως:

7.

6.1

Στοιχεί.ων επίπεδης έντασης

(plane-stress elements) και ποιές οι

6.2

Στοιχείων επίπεδης παραμόρφωσης

6.3

Αξονοσυμμετρικών στοιχεtων (axisymmetήc

6.4

Στοιχείων πλακών

6.5

Στοιχείων κελυφών

6.6

Στοιχείων τρισδιάστατης έντασης

6.7

Στοιχείων πλακών ε..ι-τ:t ελαστικού εδάφους και ποιές οι δυνατές μορφές τους;

(plane-strain elements)

(plate elements) και ποιές
(shell elements)

δυνατές μορφές τους;

και ποιές οι δυνατές μορφές τους ;

elements) και ποι.tς οι δυνατές μορφές τους;

-+

οι δυνατές μορφές τους;

και ποιές οι δυνατές μορφές τους;

(solid elemenιs) και ποιές οι δυνατές

-+
-+
-+

μορφές τους;

-+
-+

-+

.... b
••• • l{,::n

.... b
.... b
.... h
.... b
•••• l{,::n

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΆΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΙΏΝ

Υπάρχει η δυνατότητα προσομοίωσης:

8.

7.1

Της έμμεσης στiJριξης δοκών πάνω σε άλλες δοκούς (π.χ. εσχάρα δοκών);

7.2

Της έμμεσης στήριξης ~ποστυλωμάτων σε δοκούς (π.χ. φυτεvτών υποστυλωμάτων);

7.3

Α νηρτημtνων δοκών και ελκυστήρων;

ο
ο

D

ΠΡΟΣΟΜΟJΩΣΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΡΑΒΔΟΜΟΡΦΑ ΣΤΟΙΧΕιΑ

8.1 Τα

επίπεδα τοιχώματα (δηλαδη τα τοιχώματα ορθογωνιχής δι.ατομής) προσομοιώνονται:

8.1.1

Ως ένα ισοδύναμο πλαίσιο με τοπικά απαραμόρφωτα μέλη (ήgid

8.1.2 Με άλλο τρόπο;

-+ .... {!::n

30

frame);

D
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1τιτλος προγρ&μματος
8.2 Τίθενται αυτόματα περιορισμοί από το Πρόγραμμα για τις περuιτώσεις όπου η προσομοίωση των επL-τεδων τοιμάτων με ραβδόμορφα μέλη είναι καταφανώς ανεπαρκής (π.χ. όταν ο λόγος ύψους προς πλάτος είναι σχε-

-+ ••.. {bJ

κρός);

χω-

τιχά μι-

ο

8.3 Υπάρχει η δυνατότητα προοομοίωσης τοιχωμάτων με μειούμενη καθ' ύψος διατομή;

8.4 Υπάρχουν πρόσθετες δυνατότητες για την προοομο(.ωση

-+ ,... {bJ

(L, Π , U, Τ);

μη επίπεδων τοιχωμάτων ανοικτής λεπτότοιχης διατομής

8.5 Υπάρχουν πρόσθετες δυνατότητες για την προσομοίωση τοιχωμάτων κλειστής διατομής (δηλ. κλειστών πυρήνων)

-+ ,,,,h

(π.χ. ως κατακόρυφων δοκών με λεπτότοιχη διατομή);

8.6

Υπάρχουν πρόσθετες δυνατότητες για την προσομοίωση επάλληλων καθύψος ανοιγμάτων μέσα στο ίδιο τοίχωμα;

8.7

Υπάρχουν ενδεχομένως ειδικές δυνατότητες για την προσομοίωση της έγκεντρης σύζευξης τοιχώματος με τις

ντρέχουσες σε αυτό δοκούς, είτε παράλληλα, είτε εγκάρσια, εtτε λοξά προς το επίπεδό του;

8.8 Υπάρχει
σμό;

9.

-+ .... fbJ
-+ .... {bJ

συ-

ενδεχομένως η δυνατότητα προσομοίωσης της διαφραγματικής λειτουργίας των τοίχων πληρώσεως σε

σει-

-+ .. .. fbJ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΠΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΚΩΝ ΟΡΟΦΩΝ

9.1 Πως προσομοιώνεται η διαφραγματική λειτουργία των πλακών των ορόφων σε οριζόντια φορτία (π.χ σε σεισμό);
9.1.1

Άμεσα με τη θεώρηση εξηρτημένων βαθμών ελευθερίας (slaνe

D

degrees og freedom);

9.1.2 Έμμεσα με την προσομοίωση ισοδύναμου διαφράγματος (π.χ. με στοιχεία δικτυώματος ή μεγάλες τιμές

D

ροπών αδρανtLας στο επL-τεδο της πλάκας)

9.13

ι~=~~~:

9.2 Υπάρχει η δυνατότητα
ορόφου (π.χ. σε πατάρια);
9.3 Πως προσομοιώνttαι

===============:: : =: =:: ===================: ===========: ===: 1

προσομοίωσης της διαφραγματικής λειτουργίας της πλάκας σε τμήμα της κατόψεως του

Ο

η καθ' ύψος σύζευξη δύο μη επάλληλων πλακών (π.χ. η σίΧ;.ευξη του α' ορόφου με το

ισό-

-+ .... {bJ

γειο, όταν παρεμβάλεται πατάρι σε τμήμα της κατόψεως);

9.4 Υπάρχει ενδεχομένως η δυνατότητα προσομοίωσης της πρόσθετης χαθ' ύψος σίΧ;.ευξης των πλακών από τα κλικοστάσια;
{bJ
9.5 Υπάρχει ενδεχομένως η δυνατότητα προσομοίωσης της διαφραγματικής λειτουργίας κεκλιμένων στεγών, ιδίως σε

-+ ....

οριζόντια qχ>ρτία;

10.

μα-

Ο

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ θΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Υπάρχει η δυνατότητα προσομοίωσης:

10.1 Ανισουψσύς θεμελίωσης;
10.2

Ο

Της διαφραγματικής λειτουργίας των (περιμετρικών ή/και εσωτερικών) τοιχείων των υπογείων και με ποιές

ραδοχές;

-+ .... h

10.3 Πεδίλων απλής εκκεντρότητας και με ποιές παραδοχές;

10.4

Πεδιλων διπλής εκκεντρότητας και με ποιές παραδοχές;

10.5

Μεμονομένων θεμελιοδοκών (πεδιλοδοκών) και με ποιές παραδοχές;

10.6

Εσχάρας θεμελιοδοκών (πεδιλοδοκών) και με ποιές παραδοχές;

31

πα-

-+ .... b
-+ .... b

-+ .... b
-+ .... b
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10.7 Υπάρχουν τυχόν ειδικές δυνατότητες προσομοίωσης γενικής κοιτοστρώσεως και με ποιές παραδοχές;

~ .... b
10.8

Υπάρχουν τυχόν~ δυνατότητες προσομοίωσης θεμελίωσης σε πασσάλους και με ποιές παραδοχές;

~ .... b
10.9

Υπάρχει η δυνατότητα προσομοίωσης της αλληλεπίδρασης του εδάφους θεμελίωσης με την ανωδομή και με

ποιές παραδοχές;

-+ .... $JJ

11. ΦΟΡΤΙΣΊΊΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ

(ΦΟΡΤΙΑ

-

ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΕΣΕΣ ΔΡ ΑΣΕΙΣ)

Ποιές δυνατότητες υπάρχουν για την προσομοίωση:

11.1 Επικόμβιων δυνάμεων και ροπών;
11.2 Επιβαλλόμενων μετατοπίσεων;

-+ .... $JJ

-+ .... (6

11.3 Ομοιόμορφα κατανεμημένων καθολικών qχ>ρτtων στα στοιχεία δοκών;

11.4 Ομοιόμορφα κατανεμημένων τμηματικών φορτίων στα στοιχεία δοκών;
11.S Συγκεντρωμένων δυνάμεων στα στοιχεία δοκών;

-+ .... (6

11.6 Συγκεντρωμένων ροπών στα στοιχεία δοκών;

~

-+ .... $JJ
-+ .... (6

•••• (6

11.7

Γραμμικά κατανεμημέμων τμηματικών qχ>ρτίων (π.χ. τριγωνικών, τραιιεζοει.δών) στα στοιχεία δοκών;

11.8

Διαφοράς θερμοκρασίας κατά μήκος των ραβδωτών ή των επιφανειακών μελών του φορέα;

11.9

Διαφοράς θερμοκρασίας εγκάρσια προς τα ραβδωτά ή τα επιφανειακά μέλη του φορέα;

~

.... h

11.10 Αυτεντατικών καταστάσεων στον φορέα λόγω μεταβολής της θερμοκρασίας;

11.11

-+ .... $JJ

Πως κατανέμονται τα σεισμικά φορτία σε κάθε όροqχ>:

11.1 1.1 Στο κέντρο βάρους της πλάκας του ορόφου;

Ο

_________________________________________________________

11.11.2 Στις κεφαλές των υποστυλωμάτων;

11.11.3

Γ: :~

Ο

11.12 Υπάρχει η δυνατότητα μεταβολής του συντελεστή σεισμιχής επιβάρυνσης από όροφο σε όροφο;

12.

-+ .... h
-+ .... h

11.13

Ποιοt σννδιασμοί φο τίσεων εκτελούνται αυτόματα από το Π

11.14

Ποιές δυνατότητες επιλεγμένων συνδιασμών φορτίσεων υπάρχουν;

11.15

Υπάρχουν δυνατότητες αυτόματων δυσμενών φορτίσεων;

11.15 .1

Για τις πλά~ες;

11.15.2

Για τις δοκούς;

11.15.3

Για άλλ

μα;

1

D

-+ .... h
D
D

ΜΕθΟΔΟΙ ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ

12.1 Η ανάλυση της κατασκευής γίνεται με τη μέθοδο:
12.1.1

Του μητρώου ακαμψίας

12.1.2 Με άλλη μέθοδο

(stiffness

-+ .... (6

matήx

method, displacement method);

32
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12.3 Υπάρχει η δυνατότητα προσεγγιστικής αναλύσεως των παρακάτω μορφών πλακών; Ιl οιά προσεγγιστική μέθοδος
χρησιμοποιεtται για την ανάλυσή τους με σκοπό τη διαστασιολό-yηση και ποιά προσεγγιστική μέθοδος χρησιμο-

ποιείται

για την ανάλυσή τους με σκοπό τον υπολογισμό των δράσεων στις στ~ίζουσες αυτές δοκούς;

~

•••• b

12.3.2 Τετραέριστες ορθογωνικές πλάκες.

~

•••• b

12.3.3 Τριέριστες ορθογωνικές πλάκες.

~

•••• b

12.3.4 Διέριστες ορθογωνικές πλάκες.

~

•••• b

12.3.5 Τριέριστες τριγωνικές πλάκες.

~

•••• h

12.3.6 Διέριστες τριγωνικές πλάκες.

~

•••• h

12.3.7 Περιμετρικά στηριζόμενες κυκλικές πλάκες.

~

•••• b

12.3.1

12.3.8

Αμφιέριστες ορθογωνικές πλάκες.

Πλάκες άλλης μορφής.

1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
12.4

Στα ραβδόμορφα στοιχεtα δοκών και υποστυλωμάτων

(beam

1

elemenιs) λαμβάνονται υπόψη έργα παραμορφώ

σεως από:

12.4.1

Αξονικές δυνάμεις.

12.4 .2

Τέμνουσες δυνάμεις.

12.4.3

Καμπτικές ροπές.

12.4.4

Στρεπτικές ροπές.

D
D
D
D

13. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ
13.1

D
D

Στα αποτελέσματα της ανάλυσης περιλαμβάνονται όλες οι μετατοπLσεις(μεταθέσεις

και στροφές) των κόμβων;

13.2 Υπάρχει δυνατότητα γραφικής παράστασης του παραμορφωμένου φορέα, μεταξύ
άλλων και για ένα πρώτο εποπτικό έλεγχο των αποτελεσμάτων της ανάλυσης;

13.3 Υπάρχει ενδεχομένως η δυνατότητα άλλων ελέγχων των αποτελεσμάτων της ανάλυσης
για τον κtνδυνο αριθμητικής αστάθειας λόγω αποκοπής και στρογγύλευσης ή για
τον κtνδυνο εσφαλμένης χρήσεως του Προγράμματος

13.4

(Program reliability & robusιness):

~ .... b

Στα αποτελέσματα της ανάλυσης για τα ραβδόμορφα στοιχεtα περιλαμβάνονται όλες

D

οι εσωτερικές δυνάμεις στα άκρα των στοιχεtων (π.χ. αξονική δύναμη, τέμνουσα
δύναμη, ροπή κάμψεως, ροπή στρέψεως):

13.S

Υπάρχει η δυνατότητα γραφικής παράστασης;

13.S.1

των διαγραμμάτων όλων των εσωτερικών δυνάμεων (π.χ. αξονικών δυνάμεων, τεμνουσών δυνάμεων,

ροπών κάμψεως, ροπών στρέψεως) κατά τον άξονα κάθε ραβδόμορφου μέλους:

13.5.2 των περιβαλλουσών των
13.6

ως άνω διαγραμμάτων;

Στα αποτελέσματα της ανάλυσης για τα επιφανειακά στοιχεtα περιλαμβάνεται ο υπο

D

λογισμός των κυρtων τάσεων σε κάθε ένα στοιχείο;

13.7

Β

Υπάρχει η δυνατότητα γραφικής παράστασης των χυριων τάσεων στα επιφανειακά

στοιχεία με:

13.7.1
13.7.2

13.8

Β

Βέλη υπό κλιμακα
Ισοτασικές καμπύλες

Στην εκτύπωση περιλαμβάνονται:

13.8.1 Σύντομη περιγραφή της

μεθόδου και των παραδοχών ανάλυσης;

13.8.2 Σύντομη περιγραφή των περιορισμών του υπολογιστικού προσομοιώματος:
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Β
~ονογραφή

ι Τιτλος προγρ&μματος

13.8.3

Σύντομη περιγραφή τυχόν περιορισμών αριθμητικής επεξεργασLας;

13.8.4

Πλήρη εκτύπωση όλων των δεδομένων;

D

D
D

13.85 Εκτύπωση των τυχόν προκαταρκτικών, ενδιαμέσων και τελικών fλέγχων
των αποτfλεσμάτων;

13.9

Για το τεύχος εκτύπωσης υπάρχει η δυνατότητα:

13.9.1

Επιλεκτικής εκτύπωσης των αποτελεσμάτων;

13.9.2

Αυτόματης σfλιδοποLησής του;

13.9.3

Αυτόματης εκτύπωσης πίνακα περιεχομένων;

13.9.4

Δημιουργίας αρχείων εκτύπωσης με μορφή

D
D
D
D

ASCII;
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Μονογραφή

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ
ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προς τους σνναδέλφους Διπλωματούχους Μηχανικούς,
Συντάκτες Προγραμμάτων Ηλ. Υπολογιστή
για την Ανάλυση των Κατασκευών

Αθήνα, Ιούνιος

1990

Α γαπητοt σννάδελφοι:

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρtου Ελλάδας σννέστησε Ομαδα Εργασtας με σκοπό, μειαξύ άλλων,
την καταγραφή των κυκλαpορούντων Προγραμμάτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στην Ανάλυση των Κατασχευ-ών. Στο πλαί
σιο των εργασιών αυτής της Ομάδας ΕργασLας σνντάχθηκε το Ερωτηματολόγιο που ακολουθεί.
Με το Ερωτηματολ όγιο αυτό επ ιδιώκ εται η συστηματ ική καταγραφή όλ ων των κυχλοφο~ύ\rτων στην Ελλάδα
Προγραμμάτων Ανάλυσης του Φέροντα Οργανισμού Κτιριακών Έργων. Τα αποτελέσματα αυτης της καταγραφής θα
δημοσιευτούν απο το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ώστε να ενημερωθούν πλήρως όλοι οι συνάδελφοι Δι.πλωματούχοι
Πολιτικοt Μηχανικοt.

Στην παρούσα πρώτη φάση, το Ερωτηματολόγιο αναφέρεται μόνο στον Φέροντα Οργανισμό των Κτιριακών Έργων και
δεν περιλαμβάνει άλλες δομικές κατασκευές. Επίσης το Ερωτηματολόγιο ειναι περιορισμένο μόνο στο σκέλος της Γραμμι
κής Στατικής Ανάλυσης της Κατασκευής και δεν περιλαμβάνει τη Γραμμική Δυναμική Ανάλυση, τις μη Γραμμικές Αναλύ
σεις και το σκέλος της Διαστασιολόγησης. Οι τομείς αυτοι αναμένεται να καλυφτούν σε επόμενα Ερωτψατολόγια.

Η επιλογή των ερωτήσεων στο Ερωτηματολόγιο ακολούθησε δύο βασικά κ~ιτήρια. Πρώτο κριτήριο ήταν τα τεχνικά
προβλήματα των σνναδέλφων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών, ως χρηστων των Προγραμμάτων, σε όσο βαθμό αυτά
ήταν δυνατόν να εντοπιστούν, να καταγραφούν και να αξιολαyηθούν απο την Ομάδα Εργασtας. Δεύτεeο κριτήριο ηταν η
αναμφισβήτητη ανάγκη διερεύνησης από κάθε χρήστη της αξιοπιστtας των Προγραμμάτων Ανάλυσης των Κατασκευών, κυ
ρtως σχετικά με τις δυνατότητες επαρκούς προσομο(.ωσης του Φέροντα Οργανισμού και των επαιπικών ελέγχων δεδομένων
και αποτελεσμάτων. Γιατι βέβαια σε αντιδιαστολή με τα Προγράμματα σε άλλους τομείς, τvχόν σφάλματα στη χρήση
Προγραμμάτων Ανάλυσης των Κατασκευών ενδέχεται να έχουν ιδιαtτερα σημαντικές σννέ..ιεu:ς για όλο το κοινωνικό
σύνολο (π.χ. αστοχtα της κατασκευής).
.
Στο πλαισιο των παραπάνω δύο κρι τηρtων ε..-τελέγει να συντα~θεt ένα ενιαίο Ερωτηματολόγιο το οποίο θα ισχύσει τόσο

για τα "Προγράμματα Γενικής Χρήσεως" όσο και για τα συνήΘως μικρότερα "flρογράμματα Ειδικής Χρήσεως" . Στην
παρουσtαση των αποτελεσμάτων της καταγραφής, τα "Προγράμματα Ειδικής Χρήσεως" τα οποία αναπόφευκτα θα κα
λύπτουν μικρό μόνο μέρος του Ερωτηματολογtου, θα ομαδοποιηθούν σε ανεξάρτητες ενότητες.

Επίσης, στο πλαίσιο των παρώτανω δυο βασικών κριτηριων, επελέγησαν να ενσωματωθούν στο Ε(>ωτηματολόγιο και
ωρισμένες ερωτήσεις οι οποtες αναφέρονται σε ιδιαιτερα δύσκολα τεχνικά θέματα μερικά απο τα ο:τοία δέν έχουν ακόμα διε
ρευνηθει επαρκώς επιστημονικά. Η Ομάδα Εργασtας έκρινε οτι επειδή τέτοιες ερωτήσεις α.-τοτελούv εστ(.α έντονου
προβληματισμού των σνναδέλφων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών ως χ~ηστών των Προγραμμάτων, δεν θα έπρεπε
να αποοιωποιηθούν και να εξαιρεθούν απο το Ερωτηματολόγιο τουλάχιστο σε πρωτη φάση.
Ρητά διευκρινιζεται οτι οι ερωτήσεις στο Ερωτηματολόγιο έχουν σκοπό μόνο τη σιιστηματιχή καταγραφή των
κυκλοφορούντων Προγραμμάτων και όχι την ποιοτική τους κατάταξη με οποιαδηποτε μορφή, εί-τε άμεσα είτε έμμεσα. Η
Ομάδα Εργασtας πιστεύει οτι η οποιαδήποτε τέτοια ποιοτική κατάταξη εκτός του οτ ι εξέρχεται σαφώς των σκοπών της και
των δυνατοτήτων της μπορεr να γtνει μόνο από τους Lδιους τους χρήστες των Προγραμμάτων και μόνο ύστερα απο επαρκή
εμπειρία (όχι απλή εποπτεια) από τη χρήση των συγκρινόμενων Προγραμμάτων.
Εκτtμηση της Ομάδας Εργασίας εtναι ότι πολλά Ελληνικά Γραφεία Λογισμικού έχουν να ε:τιδε(.ξαυν μέχρι σήμερα

ιδιαίτερα σοβαρή δουλειά στον τομέα της ''Ανάλυσης των Κατασκευών", είτε συντάσσοντας δικά τους αvτοτελή
Προγράμματα, εLτε υποστηρίζοντας και προσαρμόζοντας γνωστά Προ'Υ{)άμματα του εξωτερικού. Η δουλειά αυτή ειναι σε
ωρισμένες περιπτώσεις εφάμιλλη με τη δουλειά που έχει γtνει σε άλλα t:υρωπαικά κράτη στον ί.διο τομέα. Για διάφορους
όμως λόγους δεν φαίνεται να είναι γνωστή στο σννολό της μεταξύ των σνναδέλφων Διπλωμιπούχων Πολιτικών Μηχανι
κών.
Στο πνεύμα αυτό, η Ομάδα Εργασtας ελπίζει ότι, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του ~ματολογtου θα φανεί
ανάγλυφη η δουλειά που έχει γίνει μέχρι σήμερα στον τομέα της "Ανάλυσης των ΚατασκευωνΛ. Σε πρώτο στάδιο, η
δημοσίευση θα συμβάλει στην καλύτερη ενη~η των σνναδέλφων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών ως χρηστών
των Προγραμμάτων, οι οποtοι με τη σειρά τους θα οδηγήσουν, σε δεύτερο στάδιο, στην ακόμα μεγαλύτερη βελτtωση των
Προγραμμάτων "Ανάλυσης των Κατασκευών" στη Χώρα μας.
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Με τις σκέψεις αυτές, σας παρακαλούμε πολύ να συμπληρώσετε με την απαιτούμενη προσοχή το Ερωτηματολόγιο που
ακολουθεL και να μας το ταχυδρομήσετε έγκαιρα. Λόγω του μεγέθους και της σημασLας της σχετιχ~iς έρευνας. για να ληφθεL
υπόψη ενα συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο στην τελική καταγραφή των Προγραμμάτων, πρέπει απαραίτητα να ακολουθει

πιστά όλες τις συνημμένες 'ΌόηγLες Συμπλreωσης του ΕρωτηματολογLου".

Η προθεqμια παραλαβής των συμπληρωμένων ΕρωτηματολογLων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος λήγει ακριβώς
τέσσερες (4) εβδομάδες μετα την τελευταια δημοσLευση του Ερωτηματολογιου στο ''Ενημερωτικό Δελτίο" του Τεχνικού Επιμε
λητηρί.ου Ελλάδος. Για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους Ερωτηματολόγια που θα παραληφθούν μετά την προθεσμLα αυιή
δεν μπορούν να περιληφθούν στη δημοσ(εuση των αποτελεσμάτων της καταγραφής.
Τα συμπληρωμένα Ερωτηματολόγια πρέπει να ταχυδρομηθούν με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Προς το
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Μηχανικής των Κατασκευών
Υπόψη κ. Γρηγ. Άννη (Γραμματέα της Επιτροπής)

Κα~γεώργη Σερβίας 4
Αθήνα 10562

Ε~αριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Για την Ομάδα Εργασίας
Ο σύνδεσμος με την ΕΕΕΜΚ

Γ. Β . Παλασόπουλος
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
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ΤΕΧΝΙΚΌ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕlΔΙΚΗ ΕΠΙΣΊΉΜΟΝΙΚΗ ΕΠ lΤΡΟΠΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΑΡΑΡ'fΗΜΑ Γ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟΥ
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΊΏΝ

ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. Παρακαλούμε συμπληρώστε ένα πλήρες έντυπο Ερωτηματολογιου για κάθε ένα ξεχωριστό Πρόγραμμα. Ως ξεχωρι
στό ΠQόγραμμα θεωρείται κω κάθε διαφορετική έκδοση του ιδίου Προγράμματος, εφόσον δεν συμπί.πτουν πλήρως όλες οι
απαντησεις στις Ερωτήσεις του Ερωτηματολογίου. Για πρόσθετα έντυπα Ερωτηματολογtου, μπορειτε να χρησιμοποιήσετε
φωτοαντίγραφα του συνημμένου πρωτότυπου εντύπου.

2. Μόνο Ερωτηματολόγια πλήρως υπογραμμένα από Διπλωματούχους Μηχανικούς μπορ_ο.ύν να ληφθούν υπόψη.
Κάθε Ερωτηματολόγιο, πρέπει να είναι υπογραμμένο και σφραγισμένο στην τελευταία σελίδα καθώς και μονογραμμένο σε
όλες τις ενδιάμεσες και τις πρόσθετες σελίδες. Ο υπογ~φων Διπλωματούχος Μηχανικός, πρLη:ει να έχει tην κύρια ευθύνη
είτε της σύνταξης του Προγράμματος, είτε της διαθέσεως του.
3. Παρακαλούμε απαντήστε μόνο στις Ερωτήσεις οι οποίες είναι σχετικές με το Πρόγραμμα σας, διαγράφοντας τις
υπόλοιπες. Λόγω της ενιαίας μορφής του Ερωτηματολογίου, τόσο για τα .. Προγράμματα Γενικής Χρήσεως". όσο και για
τα συήθως μικρότερα "Προγράμματα Ειδικής Χρησεως .. πολλές Ερωτήσεις ενδέχεται να είναι άσχετες με το Προγράμμά
σας. Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της καταγραφής, τα .. Προγράμματα Ειδικής Χρήσεως'" τα οποία αναπόφευκτα
θα καλύπτουν μικρό μόνο μέρος του Ερωτηματολογίου, θα παρουσιαστούν σε ανεξάρτητες ενότητες, για λόγους καλύτερης
εποπτείας.
4. Στις Ερωτήσεις χρησιμοποιούνται συχνά οι ό~οι ..προσομοίωση" και ..προσομοίωμα ... Οι όροι αυτοί αναφέρονται
στο εξιδανικευμένο .. μαθηματικό πρότυπο" ή το "μοντέλο" της κατασκευής, όπως αυτό χρησιμοποιείται στην ανάλυση.

5. Σε όσες Ερωτήσεις παρατίθεται τετράγωνο για την απάντηση, παρακαλούμε σημειώστε ένα Χ όπου η απάντησή σας
είναι καταφατική.
6. Σε όσες Ερωτήσεις παρατίθεται ένα ορθογώνω για την απάντηση, παρακαλούμε δώστε την απάντφη επιγραμμαtι
κά μέσα στο αντίστοιχο ορθογώνιο. Αν το ορθογώνιο μείνει κενό, θα θεωρηθεL οtι η απάντηση είναι αρνητική.
7. Σε όσες Ερωτήσεις σχεδιάζεται ένα βέλος κάτω α.ι-τό την Ερώτηση, παρακαλούμε δώστε σύνtομη περιγραφή tης
απαντήσεως σε πρόσθετες σελίδες. Αν δεν δοθεί σύντομη περιγραφή σε :τρόσθετες σελίδες, θεωρείται ότι η απάνtηση είναι
αρνητική. Για την ομοιομορφία και τη διευκόλυνση της καταγραφής των απαντήσεων στις Ερωτήσεις αυτές, παρακαλούμε

ακολουθείστε tις παρακάτω απλές οδηγίες για τις πρόσθετες σελίδες:

7. 1. Ο αριθμός της Ερωτήσεως του Ερωτηματολογίου, στην οποία αντιστοιχεί η κάθε απάντηση, παρακαλούμε να ·φαίνε
ται καθαρά στην αρχή της απαντήσεως, στο πάνω αριστερό άχρο.

7.2.

Οι απαντήσεις παρακαλούμε να είναι δακτυλογραφημένες με το απλό (πυκνό) διάστημα γραφομηχανής, σε

7.3.

Οι απαντήσεις παρακαλούμε να είναι σύντομες και επιγραμμαtικές. Για τεχνικούς λόγους ρηtά διευκρινίζεται

πλάτος 70 χαρακτήρων ανά γραμμή. Μεταξύ δύο διαδοχικών α.ι-ταντήσεων, παρακαλούμε να παρεμβάλεται κενό
τουλάχιστο δύο γραμμών.
ότι απαντήσεις οι οποίες ξεπερνούν τις πέντε (5) δακτυλογραφημένες γραμμές συνολικά, δεν μπορούν να ληφθούν
υπόψη.

7.4. Κάθε Ερώτηση του Ερωτηματολογίου η οποία είναι σχετική με το Πρόγραμμα, παρακαλούμε να α.παν-τάται

ξεχωριστά. l'ητά διευκρινίζεται ότι απαντήσεις, οι οποίες καλύπτουν ταυτΟχρονα περισσότερες από μία ερωτήσεις
του Ερωτηματολογίου, δεν μπορούν να ληφ)ούν υπόψη για τεχνικούς λόγους.

Παρακαλούμε το κείμενο κΜε ξεχωριστής α;ταντήσεως να περιλαμβάνεται ολόκληρο σε μία σελίδα και να μη
διακόπτεται α.πο σελίδα σε σελίδα.
7.6. Για λόγους πε~ωρισμού του συνολικού αριθμού των πρόσθετων σελίδων, σννισtάται σtην ίδια σελίδα να περι
λαμβάνονται τα κειμενα πολλών ξεχωριστών απαντήσεων.
7.7. Όλες οι πρόσθετε(; σελίδες απαντήσεων παρακαλούμε να αριθμηθούν διαδοχικά μεtά την τελευtαία σελίδα του
εντύπου Ερωτηματολογίου, να μονογραφηθούν όλες και να ενσωματωθούν σε ένα τεύχος, μαζί με το έντυπο τμήμα
του Ερωτηματολογίου.
8. Η Ομάδα Εργασίας αντιλαμβάνεται ότι η σωστή συμπλήρωση του Εpωτημαtολογίου, με βάση tις παραπά

7.5.

νω οδηγίες, ειναι σχετικά επί.πονη εργασία, η οποία απαιτεί προσπάθεια τουλάχιστο ολίγων ωρών. Πιστεύει όμως

ότι και η παρουσίαση των Προγραμμάτων ''Ανάλυσης των Κατασκευών" προς tους συναδέλφους Διπλωμαtούχους
Πολιτικούς Μηχανικούς πρέπει να γ(νει με ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή. Γιατί, όπως όλοι γνωρίζουμε, σε αντιδιαστολή με τα
Προγράμματα σε άλλους τομείς, τυχόν σφάλματα στη χρήση Προγραμμάτων Ανάλυσης των Κατασκευών ενδέχεtαι να
έχουν ιδιαίτερα σημαντικές συνέπειες για όλο το κοινωνικό σύνολο (π.χ. αστοχία της κατασκευής).

9. Για τις τυχόν αναγκαίες διευκρινήσεις στη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου, όλα τα μέλη της Ομάδας Εργασίας
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ειναι στη διάθεση των συναδέλφων Μηχανικών. Τα ονόματα των μελών της Ομάδας Εργασίας (με αλφαβητική σειρά) και
τα τηλέφωνα επικοινωνLας ει ναι:

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Τηλ. 031-992629
Δι.δάκτωρ Τεχνικού Πανεπιστημίου ΒερολLνου
Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστ. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Τηλ. 653 5488
Μελετητής Δομοστατικός
Υπ0ψήφιος Δι.δάκτωρ Ε. Μ. ΠολυτεχνεLου

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥ ΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ: Τηλ. 360 3167
Δι.δάκτωρ ΠανεπιστημLου Λονδίνου
Αναπληρωτής Καθηγητής Ε. Μ . Πολυτεχνείου
ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ : Τηλ. 6515742 (απογευμα)
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Columbia ΗΠΑ
Τακτικός Καθηγητής Στρ. Σχολής ΕυελπLδων
ΣΚΟΥΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Τηλ. 9354 463
Masιer of Science in Civil Engineeήng
Masιer of Science in Computer Science

ΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Τηλ. 934 6093
Μελετητής Δομοστατικός
Ειδικευμένος Π ρογραμματιστης
ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ : Τηλ. 653 5437
Masτer of Science in Civil Engineeήng,
Ειδικευμένος Προγραμματιστης
ΧΡΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ : Τηλ. 5243
Μελετητής Δομοστατικός

University of Τοrοηιο
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Υποδι.ευθυντής Μελετών Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΙΠΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ElΔlKH ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΕΠΠΡΟΠΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Δ: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ

ΤΟΥ

ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΥ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α

ΤΑ ΥΤΟΤΙΠΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΜΛΟΝ ΛΕΠΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΤΡΑΜΜΑΤΌΣ

1.

τιτλος προγράμματος

CGPI..ATE (πλάκες με πεπερασμένα στοιχε{.α)

1
2.

Έκδοση

(verslon) προγράμματος & ημερομην(.α κυκλοφοριας.

Vers. 1.0, 1989
3.

Σνντάκτης Προγράμματος και αντιστοιχες ειδικότητες.

____ f~QΎL!t§n~!{!J!Vf~ς-~~~II9~~~"1X:.~~------------------------------------
----

4.

~~~t~Q. D!!~Lg~!]~f:9y_W~h_il}~p!,1_t[S_~ ~1!·Ρ2 _--------------------------------

Υπηρεσια ή Γραφείο ή Εταιρία διαθέσως του προγράμματος

RUNEΓ

5.

FλάχLστος απαιτούμενος ηλεκτρονικός και άλλος εξοπλwμός

(bardware) για τη χρήση του Προγράμματος

PC
0
____ J_~oy_py_~~~~~-Tι~~TlQPS§!~
s~------------------------------------------·
_________________________ __________ -- __________________ __.

__ __ .)_l'f

6.

_IςQ.._~YΌl!11· -

Λητουργικά συστήματα (operating system) στα οποια ειναι δυνατόν να εκτελεστά το Πρόγραμμα.

/

MS-DOS

7. Αν το πρόγραμμα δεν εtναι αυτοτελές, αναγκαιο πρόσθετο λογισμικό (softwarε) γLα την εκτέλεση το Προγράμματος

!-------------------------------------------------------------------------- 1
8.

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και Τηλέφωνα επικοι νωνtας του Δυτλωματούχου Μηχανικού, ο οποιος συμπληρώνει και υπο
γράφει. το παρόν Ερωτηματολόγιο.

____

.[ε~~-ηs_Ις~y/yQς

______________________________________________________ .

-- - -~0~:~~~~~~Y~~s_q>~~I?ι

________________________________________________ .

____ §>~gg~ι~5j9L~~-IJ!:.~Yltg~Ώ~t~J:i~------------------------------------------·

___ -~!J~·-<9!>:2~l4J§~~~~.: ~QU:~_3:17~~- __________________ _______________________ -·
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?tονογραφή

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΤΜΉΜΑ Α

ΤΑ ΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛλΟΝΛΕΠΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΌΣ

1.

τιτλος προγράμματος

1
2.

CGPLANE

Έκδοση

(επιφανειακοι φορεtς)

(verslon) προγράμματος &

ημερομηνtα κυκλοφοριας.

Vers. 3.0, 1990
3.

Συντάκτης Προγράμματος και αvτιστοιχες ειδικότητες.

____ f~~l:f!§Dς!(._~jy~~-4~~~!J:2~~~Tlk.~~----------- - -------------------------___ f\JM~t~Q. g~~~L2}!)1:!L2E_W~h_II}~tprι _QS_~ ~1!· Ρ2 _______________________ --------_4.

Υπηρεσισ. ή Γραφεtο ή Εταιρια διαθέσως τον προγράμματος

RUNEΓ

5. F.λάχιστος ωταιτσύμενος ηλεκτρονικός και άλλος εξοπλισμός (hardware) για τη χρήση του Προγράμματος

PC

____ J_qo_pJJJ_c!!-~~Φ:!~~-ί~~TlQPS§!~os~------------------------------------------ ·

----~JΖ_Ις~-~ΥΏ~~-------------------------- - ------------------------------- ·
6.

Λειτονργικά συστήματα

1

(operating system) στα οποια ειναι δννατόν να εκτελεστά το Πρόγραtψα.

MS-DOS

7. Αν το πρόγραμμα δεν ειναι αυτοτελές, αναγκαtο πρόσθετο λογισμικό (softwarε) για την εκτέλεση το Προγράμματος

!-~------------------------------------------------------------------------ 1
8.

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και Τηλέφωνα επικοινωνtας του Διπλωματούχοv Μηχανικσύ, ο οποtος συμπληρώνει και υπο
γράφει το παρόν Ερωτηματολόγιο.

____

_Ιε~~-ηs _Ις~yιΎQς

______________________________________________________ .

----~0f~:.ι~~~TIX~J~~s_q>~~I.?ι

____

____________ ____________ ________________________ .

§>~~q~~ι~sj9~lι~~-~~o~~Ώ~t6)jf

__________________________________________ ,

____ :~>:..J9!t2~~4J§~~~~~~Qυ:~JjJ~~------------------------------------------- ·
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ
ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΉΜΑ Α
ΤΑΥ1ΌΤ1ΠΆ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΜΑΟΝ ΛΕΠΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΠ'ΑΜΜΑΤΟΣ

1.

τω.ος προγράμματος

1

DYNPΑΚ (πακέτο υπολογισμού δυναμικής κατωτονήσεως κατασκευών)

2. Έκδοση (verslon) προγράμματος & ημερομηνtα κυκλοφορtας.

Vers. 1.0, 1990
3.

Συντάκτης Προγράμματος και αντtστοιχες ειδικότητες.

____ f~QΊ~§Ώς!C_~νjy~~-~~~~!.12~~~-Υ\Χ:.;~-------------------------------------

-___ f\.!-Μ~τ~ρ_ JJ~_y~ι~.!!J~L2y_WM_h_4!~tpf1 _tl.SA ~l!·P.2 ________________________________ _
4. Υπηρεσία ή Γραφεtο ή Εταιρία διαθέσως του προγράμματος
RUNEΓ

S. Ελάχιστος ωταιτΟ'ύμενος ηλεκτρονικός και άλλος εξοπλισμός (hardware) για τη χρήση του Προγράμματος

PC

____ J_~OJJ.PJ_~~cir:!~~_iιqκ.λτιQPS§f<!X_os~------------------------------------------·

----~Jι_iςti_~YΏ~~----------------------------------------------------------·
6. ΛειτΟ\Ιργιχά συστήματα (operating system) στα οποtα ειναι δυνατόν να εχτελεστεL το Πρόγραμμα.

MS-DOS
7. Αν το πρόγραμμα δεν ει ναι αυτοτελές, αναγκαtο πρόσθετο λογισμικό (softwarε) για την εκτέλεση το Προγράμματος

!-------------------------------------------------------------------------- 1
8.

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και Τηλέφωνα επικοινωνίας του ΔιπλωματούχΟ\Ι ΜηχανιχΟ'ύ, ο οποtος συμπληρώνει και υπο
γράφει το παφν Ερωτηματολόγιο.
-----~ε~~-ηs_Ις~y/yQς

___ _______________ _________ ____ ________ ____________ ___ ,

____ !!_ ~Υ~.ι~~~ηχ~y~~5-~~~~ι------------------------------------------------·

0

____ §)}gg~~5jp~~Y~-~~~~Ώ~l~3~f------------------------------------------·

____ .!!J);._<Q!)~2~~J§~~~~.;lQU:~-3~1~~ __________ ___ _________________________ ----- ·
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~ονοyραφή

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΑ ΤΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ

ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΎΝΤΩΝ

ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α
ΤΑ ΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΠΟypΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.

τιτλος προγράμματος

1
2.

PLATEPΑΚ (πακέτο υπολογισμού πλακών)

Έκδοση

(versfon) προγράμματος &

ημερομηνf.α κυκλοφοριας.

Vers. 1.0, 1990
3.

Σνντάχτης Προγράμματος και αvτtστοιχες ειδικότητες.

____ f~ρy~§!)~!<_~νjy~~ -~~!-.:.!:12~:.M.Tlk ~ΜΙ}- _______ - - - -- - - - - - --- - - --- - - - - - -- - - --

- ___ f\.!-QC!~τ~ρ_[I~~~ιg!!H~~-W~h_II}~tprι_ιιs_~ ~1l·P2 ________________________________ _
4.

Υπηρεσισ ή Γραφε(ο ή Εταιρισ διαθέσως του προγράμματος

RUNEΓ

----~~~q<P:.~?~~~~~~-~~ι~~p~~]~~~~-:τi!-~~~~l§?

_______________________________ _

Fax. (01)-9934765
S. Ελάχιστος απαιτούμενος ηλεκτρονικός και άλλος εξοπλισμός (bardware) για τη χρήση του Προγράμματος

PC
--------------------------------------------------------------------------·
____
_______________________________ ___________ .
J_~o_pyy_~~~~~-ή_~~T\QPS§f~os.:.

____ JJi_Jςfi_~ytι~~----------------------------------------------------------·
6. Λειτουργικά συστήματα (operating system) στα οποισ ειναι δυνατόν να εκτελεστει το Πρόγραμμα.

1

MS-DOS

7. Αν το πρόγραμμα δεν ε(ναι αυτοτελές, αναγκα(ο πρόσθετο λογισμικό (softwarε) για την εκτέλεση το Προγράμματος

/-------------------------------------------------------------------------- 1

8.

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και Τηλέφωνα επικοινωνίας του Διπλωματούχου Μηχανικού, ο οποιος συμπληρώνει και υπο
γράφει το παρόν Ερωτηματολόγιο.
-----~ε~~_ηs_Ις~~fΎQς

__________________________________________ ____________ .

____ !l_o~~~~~~TJX~Ύ~~s-~~~Qι ________________________________________________ .
____ §>!~~~~sj9L~Y~-~~o~~!J~t~3j~------------------------------------------·

____ !Ώ~·-<9!>.:2~l4_7§~~Ι:Ι!Χ.: ~QU:~9_3j]~~ ___________________________________________ .
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
ΤΑ ΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΑΛΟΝ ΛΕΠΌΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΌΣ

1.

Τίτλος προγράμματος

1
2.

FOOTPΑΚ (πακέτο υπολογισμού θεμελιώσεων)

Έκδοση

(version) προγράμματος &

ημερομην(.α κυκλοφοριας.

Vers. 1.0, 1990
3.

Ινντάκτης Προγράμματος και αντιστοιχες ειδικότητες.

--- _f~<EQY~§!]ς!(_~j~~~-~~.!-.:.!.I.9~:..M.Tlk~MIJ- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - --

- ___ f\.!-Q<!~τ~ρ_ gsι~ι~!l~L.9y_W~h_ir]g_t_9!.1 _t.LS_~ ~1!·!?.2 ____ ___ ________________ _________ _
4.

Υπηρεσ(.α ή Γραφείο ή Εταιρι.α διαθέσως του προγράμματος
RUNEΓ

Θεσσαλιας

40, Άνω Ηλιούπολη 16342,

τηλ.

9934765

-------------------------------------------------------------------------Fax. (01)-9934765
5. Ελάχιστος απαιτούμενος ηλεκτρονικός και άλλος εξοπλισμός (bardware) για τη χρήση του Προγράμματος

PC

____ }_~~.PY-~~~~~-ή_~~11Q9S§f~_os.:.------------------ - -----------------------·

----~Jf_Iςl!,_1t1Y!J~~------------------------------- - --------------------------·
6. Λειτουργικά συστήματα (operating system) στα οποι.α ειναι δυνατόν να εκτελεστει το Πρόγραμμα.

1

MS-DOS

7. Αν το πρόγραμμα δεν εtναι αυτοτελές, αναγκαtο πρόσθετο λογισμικό (softwarε) για την εκτέλεση το Προγράμματος

!------------------------------------------------------ -------------------- 1
8.

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και Τηλέφωνα επικοινωνtας του Διπλωματούχου Μηχανικού, ο οποίος συμπληρώνει και υπο
γράφει το παρόν Ερωτηματολόγιο.

-----~ε~~-ηs_Ις<Εy/y~ς-------------------------------- -------------------- -·_.
----~0~~~~~~~~~~~s_<r~~I:?ι _______________________________________________

____ §>~gqg~(ρs~9~!'.Y~-IJ~~oJJ1t.9~Ώt.t6}j~------------------------------------------ ·

____ }!l~· -<9n~2~l4J§~t.~~ ~Qυ:~9_3jJ~~ _______ ____________________________________ .
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Ίtονογραφή

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΑ ΤΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ

ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α

ΤΑΥΙΌΤΙΠΆ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΛΕΠΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΠΆΜΜΑΤΟΣ

ι. Τtτλος προγράμματος

/
2.

CGFRAME (δισδιάστατα πλαtσια - στατική ανάλυση)

Έκδοση (versfon) προγράμματος

& ημερομηνf.α κυκλοφορtας.

Vers. 4.0, 1990
3.

Συντάκτης Προγράμματος και αντtστοιχες ειδικότητες.

____ f~ρyι~§~~!(.~ν~ς_4qι~~!:Ι2~~~-Τ\k~~------------------------------------- ___ f\~~τ~ρ_ :g~~ι2:!nl!L.9Y_W~h_ll]~p~ _t[S_~ ~Q.. pj ________________________________ _
4.

Υπηρεσια ή Γραφεtο ή Εταιρ!.α διαθέσως τον προγράμματος

RUNEΓ
----~~~q~L?~~9~~~-~L~~?~~}~~~~-:~:~~~J§?

_________________ __ ____________ _

Fax. (01)-9934 765
S.

Ελάχιστος απαιτούμενος ηλεκτρονικός και άλλος εξοπλισμός (hardware) γ1.α τη χρήση του Προγράμματος

PC
------------------------------------------------------------------------·
0

----~-ηoyyy_ι!i~~~~~-t~~T\QPS§l~ s~------------------------------------------·

____ )Ji_iςQ.,_ltfYύ~~---------------------------------------------------------- ·

6.

Λειτουργικά συστήματα

(operating system) στα οποtα ει ναι δυνατόν να εκτελεστει το Πρόγραμμα.

MS-DOS
7. Αν το πρόγραμμα δεν ει ναι αυτοτελές, αναγκαtο πρόσθετο λογισμικό (softwarε) για την εκτέλεση το Προγράμματος

!-------------------------------------------------------------------------8.

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και Τηλέφωνα επικοινωνιας του Διπλωματούχου Μηχανικού, ο οποtος συμπληρώνει και υπο
γράφει το παρόν Ερωτηματολόγιο.

-----~ε~~-ηs_Ις~~/.Υ~------------------------------------- -------- --------- ·
____ !l_ο~~:ι~~~ηχ~~~~s_<!'~~~ι------------------------------------------------ ·
____ §>~ggg~~Sj9~~Y~-~~-ύzt9~~~t~3j~------------------------------------------ ·
____ :!!J~·-<9!).:2~3_4J§~~~~.;~QU:~9}j]Q~ ___________________________________ ___ ____ -·
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'ttονογρα~

1

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΤΩΝ

ΤΟΥ

ΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ

ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΥ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α
ΤΑ ΥΤΟΤΙΠΆ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛλΟΝ ΛΕΠΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Τιτλος προγράμματος

1

DYNFRAME (δυναμική ανάλυση δισδιάστατων κατασκευών)

2. Έκδοση (version) προγράμματος & ημερομηνία κυκλοφοριας.

Vers. 2.0, 1989
3.

Συντ:άκτης Προγράμματος και. αντtστοιχες ει.δικότητες.

____ f~QΊL~§Dς!<_~j~~~-4':!C~~!J9~~~-T]k~~------------------------------------
---_f\_!.~q~τ~ρ_I__I~~L_g_!!)!-.!L2y_\Y~h_il}g_tprι_QS_~ ~l!·P2 _-------------------------------4. Υπηρεσία ή Γραφειο ή Εταιρία διαθέσως του προγράμματος
RUNEΓ

5. F.λάχwτος απαιτούμενος ηλεκτρονικός και άλλος εξοπλισμός (hardware) για τη χρήση του Προγράμματος

PC

____ J_Qoyyy_~~~~~~-ή_~~T\Q9S§f~os~------------------------------------------ ·

____ )Jι_ιςQ.,_~ΥΏ~~----------------------------------------------------------·
6. Λειτουργικά συστήματα (operating system) στα οποία είναι δυνατόν να εκτελεστει το Πρόγραμμα.

1

MS-DOS

7. Αν το πρόγραμμα δεν ει ναι αυτοτελές, αναγκαίο πρόσθετο λογισμικό (softwarε) για την εκτέλεση το Προγράμματος

!-------------------------------------------------------------------------8. Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και Τηλέφωνα επικοινωνιας του Διπλωματούχου Μηχανικού, ο οποίος συμπληρώνει και υπο
γράφει το παρόν Ερωτηματολόγιο.
-----~ε~~_ηs_Ις~~yQς

____

______________________________________________________ .

!Ι_ο~~:.ι~~~ΤΏ<~~~~s_q>~~J?ι

________________________________________________ ,

____ !>~qg~~ι~sj9~!\.J2.>_~~0Yzτ:2~nLt~3j~------------------------------------------·
____ .!!)~JQ!~~~~4J§~L~~~~Q!):~~3jJ~~----- - ------------------------------------- ·
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'ttονογραφή

1

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α

ΤΑ ΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑIΠΕΡΙΒΜΛΟΝ ΛΕΠΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΠ'ΑΜΜΑΤΟΣ

1.

τιτλος προγράμματος

1
2.

CGTRUSS (δικτυώματα)

Έκδοση

(version) προγράμματος & ημερομηνία κυκλοφοριας.

Vers. 2.0, 1988
3.

Σνντάκτης Προγράμματος και αντtστοιχες ειδικότητες.

____ [~ρy!:{ι§Ώς!C_~νj~~ς-~~~~!:~2~~~-1ΊΧ.:.~~- ------------------------ ---------- -
- - - - f\.!-~~τ~ρ_ tl~Y~L_9'}Ώ~t.9Y_W~h_ix.!1ltP!_l _ιιs_~ ~ll·!?l _---------- --- --- ---------------4.

Υπηρεσια ή Γραφειο ή Εταιρια διαθέσως τον προγράμματος

RUNEΓ

____ ~~~q~ι?s :i.9~ ~~~_~ι~9~~ }~~'!2.! _:.~: ~~~-7,?? _______________________________ _
Fax. (01)-9934 765
S.

Ελάχιστος απαιτούμενος ηλεκτρονικός και άλλος εξοπλισμός (bardware) για τη χρήση του Προγράμματος

PC

____ }_Qoyyy_<!i~~<1r:!~~-ή_~~"1Q9S§f~o5~------------------------------------------·

--- _J_ιi_:iςti_~Y1Jl!η._ - --- -- - - ---- ------ - --- -- - - ----- - --- - - - - --- - - -- - -- ------- -·
6. Λειτουργικά συστήματα (operating system) στα οποια
1

εtναι δυνατόν να εκτελεστεί το Πρόγραμμα.

MS-DOS

7. Αν το πρόγραμμα δεν ειναι αυτοτελές, αναγκαιο πρόσθετο λογισμικό (softwarε) για την εκτέλεση το Προγράμματος

!--------------------------- ----------------------------------------------- 1
8.

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και Τηλέφωνα επικοινωνιας του Δι.πλωματούχου Μηχανικού, ο οποtος συμπληρώνει και υπο
γράφει το παρόν Ερωτηματολόγι.ο.

-----~ε~~~-ηs_Ις~~f.y~ς------------------------------------------------------·
----~0~~:.ι~~~ιχ~~:':6s_q>~ ~Ι?ι ________________________________ _____ _
__________ .

____ §>}gq~~5jP~!\.Y~-l.Ώ:~~9~Ώ~t~3j~------------------------------------------·

____ :!Ώ~·-<9!).:~~3_4_7§~~I:~.:~QU:~}j7~~ ___ __________________ --- - - - --- - - ---- - ----- - ·
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8;.tονογραφή

ΕΡΩΤΗ ΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΤΩΝ

ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΥ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α

ΤΑ ΥΤΟΤΕΓΓΑ ΚΑΤ ΠΕΡΤΒΑΛΛ ΟΝι\ΕΠΟΥΡΠΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Τίτλος προγράμματος

1

2.

SCADA JUNIOR

Έκδοση

(version) προγράμματος &

ημερομηνια κυκλοφορtας.

Vers. 5.3
3.

Συντάκτης Προγράμματος και αντίστοιχες ΕLδικότητες.

--- - ~ς!ι_Q~.?.χ.s_τ_~~§_ςQ~~9~ΊΙ_Q~ι.f::·!ι.:·_ιι_s;.~ ------ ---- -- ------ ------------ --- -- - - !ι}.J~~1ςΝ'1_ ς9_~~Τ_!::_!{_S_~!?_ fΞ~9-~~_!Ξ-~S_ tf~_ι_ι_~s_ ~_!::_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4. Υπηρεσία ή Γραφείο ή Εταιρία διαθέσως του προγράμματος

1: : : :

:~~~~:~::~~~::::~~:~~~::::s:::~~s:~::::::::::::::

: ::: : ::: :

5. Ελάχιστος απαιτούμενος ηλεκτρονικός και άλλος εξοπλισμός (hardware) για τη χρήση του Προγράμματος

_____iyx !~~-q'!~.:r9s MQ _!<_b_~~.Μ._ςί, .Μ~ _f!.p_________ ____ __________________ ___ __ .
-----~~~α_y~~L!'~Y-~~~Y_L:.~~-ε_q~~Y9.A.

_______________________________________ ,

6. Λειτουργικά συστήματα (operating sysιem) στα οποία ει ναι δυνατόν να εκτελεστεί το Πρόγραμμα.
1

DOS, UNIX

7. Αν το πρόγραμμα δεν ειναι αυτοτελές, αναγκαίο πρόσθετο λογισμικό (sofι'λ•arε) για την εκτέλεση το Προγράμματος

8.

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και Τηλέφωνα επικοινωνίας το υ Διπλωματούχου Μηχανικού, ο οποίος συμπληρώνει και υπο
γράφει το παρόν Ερωτηματολόγιο.

- - - - -~ι9~qιss]~~ιμ_- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

____ p_αy~x:~_TJS_~κ:~~~~------ ------------------------ --- -------------------- ·
259 - 15451
Μεσογείων

Ν . Ψυχικό

Αθήνα

--------------------------------------------------------------------------·
____ !Ώ~·-6J12~2_,!~~~l2)]§~--------------------------------------------------·
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~ονογραφή

1

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΥ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α

ΤΑ ΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ λΕΠΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.

Τίτλος προγράμματος

1

SCADA

2. Έκδοση (version) προγράμματος & ημερομηνtα κυκλοφορίας.

Vers. 4.04

Ιούλιος

'89

4. Υπηρεσία ή Γραφείο ή Εταιρία δωθέσως του προγράμματος

AMERICAN COMPUTERS AND ENGINEERS HELLAS ΑΕ

5. Ελάχιστος απαιτούμενος ηλεκτρονικός και άλλος εξοπλισμός (hardware) για τη χρήση του Προγράμματος

___ __ι-yy_ !11~- ~w.:9sMQKb_~~M._2_o_~_l!. tJ);? ____________________________________ .
-----~~ρ~α_y~~"!'~)i~~y_ί,.ξS.,_ξ_Q~LY9_A

_______________________________________ ,

6. Λειτουργικά συστήματα (operating sysιem) στα οποία είναι δυνατόν να εκτελεστεί το Πρόγραμμα.

/

DOS, UNIX, ΖΕΝΙΧ

7. Αν το πρόγραμμα δεν είναι αυτοτελές, αναγκαίο πρόσθετο λογι.σμικό (softwarε) για την εκτέλεση το Προγράμματος

1----~'C'9!~ - --- - - -- -.- - --- - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -1
8. Ονοματεπώνυμο, ΔιεύθvνσΤ) και Τηλέφωνα επικοινωνtας του Διπλωματούχου Μηχανικού, ο οποίος συμπληρώνει και υπο
γράφει το παρόν Ερωτηματολόγιο.

_____4ιpyQqι25J~~μ--------------------------------------------------------·

----~~σ~y~ί~ν_~5_9_:~~'Υ~:κ_ό_:~5~-~~~~~~--------------------------------------·
τηλ.6719722,Faχ.6723566

--------------------------------------------------------------------------·
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ΕΡΩΤΉΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΑ ΤΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΉΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΤΜΉΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

Α

ΤΑ ΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΜΛΟΝ ΛΕΠΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.

τιτλος προγράμματος

1

2.

HELSA-H3

Έκδοση

(version) προγράμματος & ημερομηνια κυκλοφοριας.

Vers. 3.00 Μάρτιος '89
3.

Συντάκτης Προγράμματος και αντίστο ιχες ειδικότητες.

- -- - !~~η_ς_~--~<.::~CΧR_ό5 __ !Ι_ολ_~~.:.-~·~·!:1.: __ -------------------------------- ------ _!~~η_ς_~--~<_:~_ερ~Τ}S__!!~~--~.!!~·- ~.:~.:1!:. __________________________________ __ _

Ελάχιστος απαιτούμενος ηλεχτρονικός και άλλος εξοπλισμός

5.

(hardware) για

τη χρήση του Προγράμματος

____ !~~-~ς~τι~~~~~~ό.sJL..ε~-----------------------------------------------·
512 Kb RAM

______ ______________________________________ _

-------~_FJ~e~~~~~~Y~-:~~-~69!<Y

6. Λειτουργικά συστήματα (operaιing system) στα οποια είναι δυνατόν να εκτελεστεί το Πρόγραμμα.
1

MS-DOS

7. Αν το πρόγραμμα δεν ει ναι αυτοτελές, αναγκαίο πρόσθετο λογισμικό (softwarε) για την εχτέλεση το Προγράμματος

!----------------------------------------------------------------------- --- 1
8.

Ονοματεπώνυμο, Δι.εύθυνση χαι Τηλέφωνα επικοινωνίας του Διπλωματούχου Μηχανικού, ο οποίος συμπληρώνει και υπο
γράφει το παρόν Ερωτηματολόγιο.

____ -~~:~c:~-1~~~ ~-Ο!-.:.μ~ι-~~·!!_ ~~:_~:_'!:~~_3~~ !~)- ____________________________ .
____ :\-~~ p_ε;~~ό_λ~ §ι_ ~~~ζι~~ζτ~ν_ο~_1______________________________________ .

---~p_ε;~_ο!-~-------------------------------------------------------------·

____ }~~y~~~oy__ J911~~~---------------------------------------------------·
τηλ. οικίας

5019235
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~ονογραφή

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΙΑ ΤΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ

ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΟΡΓ Α Ν ΙΣΜΟΥ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α

ΤΑ ΥΤσΓΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡJΒΑΜΟΝ ι\ ΕΠΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ι. Τιτλος προγράμματος

1
2.

ΝΕΧΤ

Έκδοση (νersion) προγράμματος

Version 3.0 3.

& ημερομην{.α κυκλοφορtας.

Αύγουστος

Συντάκτης Προγράμματος και αντtστοιχες ειδικότητες.

----~-~~~C:ο.?}:~9.9~~~-_Ι!~λ::Ι:_Κ~~1JΧ.α~~~----------------------------------------~~~?~~~!!-~Ι:_Κ~~~~-~~~~τ_ι~~~~?Ύ~~65--------------------------------Σπυ ίδων Γάζο

4.

, Τοπο

Μη' ανικ

Υπηρεσία ή Γραφεtο ή Εταιρία διαθέσως του προγράμματος

1==:=~~~~~~{i~~~=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1
5. Ελάχιστος απαιτούμενος ηλεκτρονικός και άλλος εξοπλισμός (hardware) για τη χρήση του Προγράμματος

____ p.QS.: _111!~1- ~Q8_8J~~J--_~9Kb_~M--___ ~QM~.!iQ _________ -- - - - - -- - - - - -- - - ---- - - .
ΟSΠ.:

Intel 80286/80287 - 640Kb RAM -

40 Mb HD

--------------------------------------------------------------------------·
UNIX: Intel 80386/80387 - 640Kb RAM - 80 Mb HD
--------------------------------------------------------------------------·
____ !}!'l_I~~-~Qt_O_!Ql~_6_8~Qz_6§§~ ~ :~Q~~ ~Α~-: _8_0_tyl_!>_I]p______________________ ---- __ .
6. Λειτουργικά συστήματα (operaιing sysιem) στα οποία ειναι δvνστόν να εχτελεσtεt το Πρόγραμμα.

1

DOS - OS/2 - UNIX

7. Αν το πρόγραμμα δεν εtναι αυτοτελές, αναγκαLο πρόσθετο λογισμικό (softwarε) για την εκτέλεση το Προγράμμαιος

]-------------------------------------------------------------------------- 1

8.

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και Τηλέqχ.ι.ινα επικοινων{.ας του Διπλωματούχου Μηχανικού. ο οποtος συμπληρώνει και υπο
γράφει το παρόν Ερωτηματολόγιο.

-----~~9~~~_)~~~~~------------------------------------------------------ ·
____ :\_α.9.fql~~~------------------------------------------------------------- ·
____ ]l~~~~~~~~~----------------------------------------------------------____
______________________________________________ .·
!Ώ~-6J1~!lQ:~~~.?7!~§.9§~6J
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΥ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΉΜΑ Α

ΤΑ ΥΤΟΤΠΙΆ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑλι\ΟΝ ι\ΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.

τιτλος προγράμματος

ΕΧΩ (Ελληνικό ΧΩρικό)

1

2. Έκδοση (νersion) προγράμματος & ημερομηνLα κυκλοφοριας.
Έκδοση

3.

6.5 / 1-1-81

Σνντάκτης Προγράμματος και αντιστοιχες ειδικότητες.

----~i~~ς-~g.:ζ~g~):ti~l.!. _@:~ι9~~-~_ρ~~τ~~τ_~~:. Ι_Ι9~:τ~':~ς-~.!1~<!~ι~9~ ~~~ _____________ _

_____________ !~~~~~9~!1_λ~~~Ι:_Κ~~~--------------------------------------4. Υπηρεσια ή Γραφειο ή Εταιρια διαθέσως του προγράμματος

____

_________________________________________________________ _

!~~ν:~~J~ψ~ί9

----~ι~9~~~~~~-JS.9ρ~~9~---------------------------------------------------26222 - Πάτρα
5. Ελάχιστος απαιτούμενος ηλεκτρονικός και άλλος εξοπλισμός (hardware) για τη χρήση του Προγράμματος

____ !Ι}..~~~~~~-Υ~Q~~γ~~ήs)β]1f~~~~τ_9.s ___________________________________ .

____ 3?~~~~~η_τ_ο~~?~:ΟJ9~--------------------------------------------------·
____ 1_~.!ΙΎ~§~~~~~---------------------------------------------------------·
____ l~l~~--------------------------------------------------------------·
6. Λειτουργικά συστήματα (operaιing system) στα οποια ει ναι δυνατόν να εκτελεστει το Πρόγραμμα.

/

MS-DOS (Ολες οι εκδόσεις)

7. Αν το πρόγραμμα δεν εtναι αυτοτελές, αναγκαLο πρόσθετο λογισμικό (sofιwarε) για την εκτέλεση το Προγράμματος

!-------------------------------------------------------------------------- 1
8.

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και Τηλέφωνα επικοινωνLας του Διπλωματούχου Μηχανικού, ο οποίος mιμπληρώνει και υπο 
γράφει το παρόν Ερωτηματολόγιο .

Νίκος Χατζηβασιλείου

--------------------------------------------------------------------------·

____ !ν.!~9~~~?~~!.<92~~~----------------------------------------------------·

----~~~~Ζ:.Ι_Ι~;~----------------------------------------------------------- ·

____ !~~))}§~-------------------------------------------------------------·
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~ονογραφή

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΥ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α

ΤΑ ΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ λΕΠΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ι. Τιτλος προγράμματος

CRYSTAL

1

2.

Έκδοση

(version) προγράμματος &

ημερομηνLα κυκλοφορLας.

V. 2.0 - Αύγουστος 1990
3.

Συντάκτης Προγράμματος και αντLστοιχες ειδικότητες.

____ ~ο_ρ_~~ ~ρ_ψ,:~~· _cp_<?_λ:~ι~~~ MTJ.X.?-.Y~:.~2- _____________________________________ _
----~°-~~~~Qέ~~~~~μ~:Q~~J~~!!1JJ~!~~~c,!,~n~~~------------------------------------

5. Ελάχιστος απαιτούμενος ηλεκτρονικός και άλλος εξοπλισμός (hardware) για τη χρήση του Προγράμματος

____

!~~-~ς~Jf_Ις~Ε~-~~~!~~~ο}

1 Hard

Dήνe

___________ _________________________________ .

>= 10 Mb

--------------------------------------------------------------------------·

____ ]_χ!-~ι§~~~~~~~--------------------------- - - --- -----------------------·

6. Λειτουργικά συστήματα (operating sysιem) στα οποLα ειναι δυνατόν να εχτελεστει το Πρόγραμμα.

1

MS-DOS

7. Αν το πρόγραμμα δεν εLναι αυτοτελές, αναγκαLο πρόσθετο λογισμικό (softwarε) για την εκτέλεση το Προγράμματος

!---------------- ---------------------------------------------------------- 1
8.

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και Τηλέφωνα επικοινωνίας του Διπλωματούχου Μηχανικού, ο οποίος συμπληρώνει και υπο
γράφει το παρόν Ερωτηματολόγιο.

-----~~5-~ρ1~~--------------------------------------------------------·
----~~~~1l5-4J1~~~Ί~l5~~~2JJ _________________________________________________ .
τηλ.8817150,8818785

--------------------------------------------------------------------------·
fax. 8818785
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ

ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΥ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΤΜΉΜΑ Α

ΤΑ ΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.

ΤLτλος προγράμματος

1

2.

ΣΤΑΤΙΚΑΙΙ

Έκδοση

(version) προγράμματος &

ημερομηνLα κυκλοφορLας.

3.3 - 1/1990
3.

Συντάκτης Προγράμματος και αντίστοιχες ει.δικότητες.

___ _p_~ρ~- ~?:t~~~ί§~~·-[!~~ι~~κ_9s.Μ~~~ν:~~ς) ____________________________________ _
__ __~_!lμ~ρη_ς~~~ρ_τg!J~·- ~~1J.~ι~~~ Μ11χ_α_y~~~ς2 ________ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- -- --

5.

Ελάχιστος απαιτούμενος ηλεκτρονικός και άλλος εξοπλισμός

(hardware) για τη χρήση του Προγράμματος

APPLE Macintosh
--------------------------------------------------------------------------·
Plus + 20 Mb/ SE/ ΙΙ/ Πcχ/ Ilfx
--------------------------------------------------------------------------·

6. Λειτουργικά συστήματα (operating system) στα οποία εLναι δυνατόν να εκτελεστεί το Πρόγραμμα.
1

Macintosh

7. Αν το πρόγραμμα δεν ει ναι αυτοτελές, αναγκαίο πρόσθετο λογισμικό (softwarε) για την εκτέλεση το Προγράμματος

!-------------------------------------------------------------------------- 1
8.

Ονοματεπώνυμο, Διεύθvνοη και Τηλέφιι:ινα επικοινωνίας του Διπλωματούχου Μηχανικού, ο οποίος συμπληρώνει και υπο 
γράφει το παρόν Ερωτηματολόγιο.

-----~~~~~λ;t.:'~115-------------------------------------------------------·
____
___ ________________________ ______ _______________________ ,
,!3;ι~~!-Ι-~~~ί~~~]

54623 - Θεσσαλονίκη

--------------------------------------------------------------------------·

____ !~~_2§7~~~-------------------------------------------------------------·
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~ονογραφή

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΤΩΝ

ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΥ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΤΜΉΜΑ Α
ΤΑ ΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛλΟΝ Λ.ΕΠΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.

Τίτλος προγράμματος

ANALYSIS XR

1

2.

Έκδοση

(version) προγράμματος &

9/90
3.

Σεπτ.

ημερομηνία κvκλοφορίας.

1990

Σνντάκτης Προγράμματος και αντίστοιχες ειδικότητες.

____ T:~9μ~,S>S _____ J!~~ι~l.2<9s!':!~~~v:~~----------------------------------------____ !<~!!.~~':~~~~~~~~--f!~~ι~L_!<~~~~αy:~~------ ------------ ------------ ------4.

Υπηρεσία ή Γραφείο ή Εταιρία διαθέσως του προγράμματος

----~~~~q~_~!}~--------------------------------------------------------------~~~ί~J~:~~ll~~~~~~~~------------------------ --------------- ---------Τηλ. 7220250, 7220310
S.

Ελάχιστος απαιτούμενος ηλεκτρονικός και άλλος εξοπλισμός

____

6.

(hardware)

για τη χρήση του Προγράμματος

_____________________________________________________ .

!<-~Y!.~~~μy!)~~~Q!<-2

Λειτουργικά συστήματα (operaιing sysιem) στα οποία είναι δυνατόν να εκτελεστεί το Πρόγραμμα.

MS-DOS
7. Αν το πρόγραμμα δεν είναι αυτοτελές, αναγκαίο πρόσθετο λογισμικό (softwarε) για την εκτέλεση το Προγράμματος

/-------------------------------- -- ----- -- ----------------------------- --- - 1
8.

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και Τηλέφωνα επικοινωνίας του Διπλωματούχου Μηχανικού, ο οποίος συμπληρώνει και υπο
γράφει το παρόν Ερωτηματολόγιο.

---- ~ !!.~~~~~~~~- -----------------------------------------------------.
----~:qί.Y!JJ~:~~Jl~~~~~~~~--------------------------------------------------·
____ !~~~~_2~Q._~39~~~----------- -------- ----------------------------------·
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\tονογραφή

ΕΡΩΤΗ ΜΑΤΟΛ ΟΓΙΟ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΥ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΉΜΑ Α

ΤΑ ΥΤσΓΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑλΛΟΝ ΑΕΠΟΥΡΓ!ΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ

ι. Τtτλος προγράμματος

/
2.

ANALYSIS 1+ 11

Έκδοση

(vcrsion) προγράμματος &

ημερομηνLα κυκλοφορίας.

9/90 1-1-86
3.

Σνντάκτης Προγράμματος και αντίστοιχες ειδικότητες.

____ T:~9μ~~5 ______l!~~~L2<9?~~~~v~~~------------------------------- - ------------~I!.c:r:~~~~~~~~~o5__l!~~ι!L2<~~1JXay~~~------------------------------------4. Υ πηρεσια ή Γραφείο ή Εταιρια διαθέσως του προγράμματος

----~~~~q~-~~~-----------------------------------------------------------

----~~qί~}~:~6.z!~~~~~~~~~-------------------------------------------------Τηλ. 7220250, 7220310
5. Ελάχιστος απαιτούμενος ηλεκτρονικός και άλλος εξοπλισμός (hardware) για τη χρήση του Προγράμματος

6. Λειτουργικά συστήματα (operating sysιem) στα οποια είναι δυνατόν να εκτελεστεί το Πρόγραμμα.

MS-DOS
7. Αν το πρόγραμμα δεν ει ναι αυτοτελές, αναγκαtο πρόσθετο λογισμικό (sofιwarε) για την εκτέλεση το Προγράμματος

!-------------------------------------------------------------------------- 1
8. Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και Τηλέφωνα επικοινωνtας του Διπλωματούχου Μηχανικού, ο οποLος συμπληρώνει και υπο
γράφει το παρόν Ερωτηματολόγιο.

----~p_~~~~~~~cs------------------------------------------------------·

----~~qί,:'~}~:~~1!~~~~~~~~--------------------------------------------------·
Τηλ. 7220250, 7220310

--------------------------------------------------------------------------·
--------------------------------------------------------------------------·
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ΕΡΩΤΉΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ
ΑΝΑΛ ΥΣΉΣ ΤΟΥ

ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

Α

ΤΑ ΥΤσΓΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ λΕΠΟΥΡΠΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ

1.

*Τρισδιάστατη Ελαστική Στατική & Σεισμική Ανάλοοη Κτιρίων.

Τίτλος προγράμματος

1

Σχεδιασμός Οπλισμένου Σκυροδέματος.

Τ.Ε.Σ.Σ.Α.Κ - Σ.0.Σ *

2. Έκδοση (νersion) προγράμματος & ημερομην(α κυκλοφορίας.
lη έκδοση,

3.

1989

Σνντάκτης Προγράμματος και αντίστοιχες ειδικότητες.

----~Υ::~<!>~9~~~ν~μ9~---~~!!.ο_λ~:~9~~~~αy~~~~---------------------------------____ !'Ι.:~~τg~ν_65_____ p~~~:_ι~~~τg.~~~~--------------------------------------Ανδ

. Μητα

ίδη

5. Ελάχιστος απαιτούμενος ηλεκτρονικός και άλλος εξοπλισμός (hardware) γω τη χρήση του Προγράμματος

____ JQ_σi'.v!11!±~~9~~ρ~~!Q~YQClJLJlf!_~~<.!~--------------------------------------·
DPS 8 H-BULL / CALCOMP-1044

--__ !~ ~':~ ~:ίg~C?_ ~Q 9~~Ύ ~ _ι~-κ~fl.39~'i ~~~.9~Ψ.?-~.?~:C?.ύ_"!~~:_2~ -~~2~~ JL.Y!ltt~- - - - - - -.
- - - - ~<.!':.. ~Q. IpJr! 9-'ΥλQ..ό_νpς._ -------------------------------------- --------------.
6. Λειτουργικά συστήματα (operaιing system) στα οποια είναι δυνατόν να εκτελεστεί το Πρόγραμμα.

1

GCOS 8

7. Αν το πρόγραμμα δεν είναι αυτοτελές, αναγκαίο πρόσθετο λογισμικό (softwarε) για την εκτέλwη το Προγράμματος

!-------------------------------------------------------------------------- 1
8. Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και Τηλέφωνα επικοινωνίας του Διπλωματούχου Μηχανικού, ο οποίος συμπληρώνει και υπο
γράφει το παρόν Ερωτηματολόγιο.

Αντ. Φ. Οικονόμου

--------------------------------------------------------------------------·
____ !g~τ_ηs~ε:τ:~~~l!. ~~·-~ΤJ.λ.: §~!~8_1}[2_1_?________________________________________ .
&

--------------------------------------------------------------------------·
____
_____________________________________________ .
p_o.Y}Q~Q~Κ}.~~5-~~}~~~I~~71Q
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~ονογραφή

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α

ΤΑ ΥΤΟΤΗΊΆ ΚΑΤ ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ λΕΠΟΥΡΓΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.

Τίτλος προγράμματος

1
2.

Τ.Ε.Α.Φ

(Τρισδιάστατη Ελαστική Ανάλυση Φορέων)

Έκδοση (νersion) προγράμματος

lη έκδοση,

3.

& ημερομηνία κυκλοφορίας.

1986

Συντάκτης Προγράμματος και αντίστοιχες ειδικότητες.

----~-~~<!>~9~~~ν~μ9~---~~Ι!.~λ~:"!'~~~~~α~~~~~----------------- -- ---------------

5.

Ελάχιστος απαιτούμενος ηλεκτρονικός και άλλος εξοπλισμός (hardware) για τη χρήση του Προγράμματος

____ Τ~ _<JYP!lM~ ~2~ !~~ !q ~QQYQ<l.J!~-ε_ί~<!ι.: __________________________________ ____ .
DPS 8 H-BULL / CALCOMP-1<:»4

--------------------------------------------------------------------------·
6. Λειτουργικά συστήματα (operating sysιem) στα οποία είναι δυνατόν να εκτελεστεί το Πρόγραμμα.

GCOS8
7. Αν το πρόγραμμα δεν είναι αυτοτελές, αναγκαίο πρόσθετο λογισμικό (softwarε) για την εκτέλεση το Προγράμματος

!-------------------------------------------------------------------------- 1
8.

σνοματεπώνυμο, Διεύθυνση και Τηλέφωνα επικοινωνίας του Διπλωματούχου Μηχανικού, ο οποίος συμπληρώνει και υπο
γράφει το παρόν "Ερωτηματολόγιο.

Αντ. Φ. Οικονόuου

---------------~~---------------------------------------------------------·

- - - _!g~τ_ηs~~9~~~ ~~·-~ΤJ.λ.: §~!~s_υl2-1J_ ----- --------- ------------ ---- -------- -.
&

____ .[I_o.Y}Q~Q<!.x}!~α5_~~J~~~1lo.?7~Q-------------------- -- ------------ --- --------·

60

~ονογραφή

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΤΩΝ
ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΥ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α

ΤΑ ΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.

ΤLτλος προγράμματος

1

Σειρά Προγραμμάτων SO FISTIK

2. Έκδοση (version) προγράμματος & ημερομηνtα κυκλοφορLας.
Τελευταία έκδοση: Ιούλιος

3.

1990

Σνντάκτης Προγράμματος και αντLστοιχες ειδικότητες.

---- ~9!]~!~~ ~Ι!:~~!. ~.9_e!12"1~~~ ______________________________________________ _
Πολιτικοί Μηχανικοί

-------------------------------------------------------------------------4. Υπηρεσια ή ΓραφεLο ή Εταιρια διαθέσως του προγράμματος

SOFISTIK ΑΤΗΕΝ

Ο.Ε.

-----------------------------------------------------------------------------~~~~τ~~ρί2~?~!.l~~~~~~~~---------------------------------------------
Τηλ.

8220607, 8224483, 8220304

5. Ελάχιστος α.-ταιτούμενος ηλεκτρονικός και άλλος εξοπλισμός (hardware) για τη χρήση του Προγράμματος

____ !~~- ~ς_ή_ ς21.!1Ρ~υ~ι~ ______________________________________________________ .

----~]~~~~~~~----------------------------------------------------------- ·

____
____ ]Q~~~~ρ?s§i~~-----------------------------------------------------________________________________________ ______ .·
Μ,~θ_ημ~}~κ_ό5_~ε.QΥ~~~~~Q.8]

Κάρτα γραφικών

(Hercules, EGA, VGA,

κλπ)

6. Λειτουργικά συστήματα (operaιing sysιem) στα οποια ει ναι δυνατόν να εκτελεστεL το Π ρόγραμμα.

PC-DOS, MS-DOS, OS!2, UNIX κ.α.
7. Αν το πρόγραμμα δεν εLναι αυτοτελές, αναγκαίο πρόσθετο λογισμικό (sofιwarε) για την εκτέλεση το Προγράμματος

!-------------------------------------------------------------------------- 1
8. Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και Τηλέφωνα επικοινωνίας του Διπλωματούχου Μηχανικού, ο οποίος συμπληρώνει και υπο
γράφει το παρόν Ερωτηματολόγιο.

____ p:_~V?1~_η$_f!~~:~~--------------------------------------------------·
SOFISΓIK ΑΤΗΕΝ Ο.Ε.
____ .!:_ ~~τ_ε~~ο_y_5_6.: ]~~3- ~~D~q- _____________________________________________ .
Τηλ.8220607,8224483 8220304
--------------------J-----------------------------------------------------·
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ΕΡΩΤΗ ΜΑΤΟ Λ Ο ΓΙΟ
ΓΙΑ ΤΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΥ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α

ΤΑ ΥΓΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑι\λΟΝΛΕΠΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.

Τtτλος προγράμματος

1

SPVAK-III (STRAD)

2. Έκδοση (version) προγράμματος & ημερομηνtα κυκλοφορtας.
3η. Ημερ/ωία

3.

10/90

Συvtάκτης Προγράμματος και αντίστοιχες ειδικότητες.

____ !': !:3?~<!~~~-α5_~~~ι~:κ_95]'1~~c:ν_ι~~~ ~?~Pi~~ !Ί_ά_:ρ<:~ ____________________________ _
____!'.:. !:C~.:~~~~~ _f!~~ι_::κ_65_~!J~~~ι~~~ ~~~~ M~!~.r~ ~! ~.!1~:. _________________________ _

5. Ελάχιστος απαιτούμενος ηλεκτρονικός και άλλος εξοπλισμός (hardware) για τη χρήση του Προγράμματος

----!~~-~J_ςQl!lP~~~l~-------------------------------------------------------·
640Kb RAM
20 Mb Hard disk

--------------------------------------------------------------------------·
RS-232
Graphics card (HGC, CGA, EGA, VGA)
6. Λειτουργικά συστήματα (operaιing sysιem) στα οποί.α είναι δυνατόν να εκτελεστεί το Πρόγραμμα.

MS-DOS 3.0 και άνω
7. Αν το πρόγραμμα δεν εtναι αυτοτελές, αναγκαtο πρόσθετο λογισμικό (sofιwarε) για την εκτέλεση το Προγράμματος

!-------------------------------------------------------------------------- 1
8.

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και Τηλέφωνα επικοινωνίας του Διπλωματούχου Μηχανικού, ο οποtος συμπληρώνει και υπο
γράφει το παρόν Ερωτηματολόγιο.

----~~tg?~~~.!'~~~~5-------------------------------------------------------·
----~~σ~1~~~-~~~~J~!Ί~J?.9-~~~l~~~4~----------------------------------------~-·

____ Ί~~~~~s21§~.-~s~~-----------------------------------------------------·
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΑ ΤΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΤΩΝ

ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α
ΤΑ ΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ λΕΠΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ

ι . τω.ος προγράμματος

/
2.

Mac-XΩPO

Έκδοση

(version) προγράμματος &

2.0
3.

ημερομηνια κυκλοφοριας.

11-6-1990

Συντάκτης Προγράμματος και αντίστοιχες ειδικότητες.

____ Μ~ί~-~~Q<ΙΥ..ί§~~~~~~ε_ρy~:~ς- ____________________________________________ _

----~~~~~:o~~~:IJ9~~~~~ί-~~~q'.:~~~----- -------- ---------------------------4. Υπηρεσtα ή Γραφειο ή Εταιρια διαθέσως του προγράμματος
CΟΜΡυΓΕR

TECHNICS

----~.R?Υ~~~~~~~~~~-~~~f:τ~~------------ ----------------------------------
Μακένζυ Κινγκ 14, 546 22 Θεσ/νίκη τηλ. 031-283601
5. Ελάχιστος απαιτούμενος ηλεκτρονικός και άλλος εξοπλισμός (hardware) για τη χρήση του Προγράμματος

- ___ M~Cif!.tp~l!_ PLU§ _μ~ _ι_~~~-~~- --- --- --- --- - - -- -- - -- - - -- - - - - -- -- -- - -- -- --- -- - --.
1 Disk Drive 800Kb

1 Dot

Matrίx Pήnter

6. Λειτουργικά συστήματα (operating sysιem) στα οποια είναι δυνατόν να εχτελεστd το Πρόγραμμα.

Macintosh OS
7. Αν το πρόγραμμα δεν ει ναι αυτοτελές, αναγκαίο πρόσθετο λογισμικό (softwarε) για την εκτέλεση το Προγράμματος

!-------------------------------------------------------------------------- 1
8.

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και Τηλέφωνα επικοινωνLας του Διπλωματούχου Μηχανικού, ο οποίος συμπληρώνει και υπο
γράφει το παρόν Εeωτηματολόγιο.

- - __ Μ~ρ~-~Υ..~~~.-~iΡ~:1!1~·-Ί-Υ.:!3~!1~ -- - - - ---- - - - --- - - - --- - - --- - - - -- -- - - - --- - .

____ Μq~έ~~~ι~!~--------------------------------------------------------·

----?~~3~~ε~tvj~~----------------------------------------------------------·
____
__________________________________________________________ _
}~~·-°J1:~8J§Ql
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8ttονοyραφή

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ

ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΥ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α

ΤΑ ΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤ ΠΕΡΤΒΑλλΟΝ λΕΠΟΥΡΓΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ι . Τίτλος προγράμματος

1

2.

ΚΤΙΡΙΟ

Έκδοση (νersion) προγράμματος

& ημερομηνία κυκλοφοριας.

1.0 / 1987

5. Ελάχιστος απαιτούμενος ηλεκτρονικός και άλλος εξοπλισμός (hardware) για τη χρήση του Προγράμματος

____ !~~-~~~ρ~i~~----------------------------------------------------------·

6. Λειτουργικά συστήματα (operating sysιem) στα οποLα ει ναι δυνατόν να εκτελεστεί το Πρόγραμμα.

1

MS-DOS

7. Αν το πρόγραμμα δεν ειναι αυτοτελές, αναγκαίο πρόσθετο λογισμικό (softwarε) για την εκτέλεση το Προγράμματος

!-------------------------------------------------------------------------- 1
8. Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και Τηλέφωνα επικοινωνLας του Διπλωματούχου Μηχανικού, ο οποLος συμπληρώνει και υ:το
γράφει το παρόν 'Ερωτηματολόγιο.

____ !'li~~-~~~~~~p:_o~~:~~~ηx~~~-~-~~~-------------------------------------- ·

----~~~]~§~~~------------------------------------------------------------ ·
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΑ ΤΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α

ΤΑ ΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΤΒΑΜΟΝ ι\ΕΠΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.

τιτλος προγράμματος

1
2.

ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ

Έκδοση

(version) προγράμματος &

ημερομην(α κυκλαpορίας.

Version 9.00, 25-7-1990
3.

Συντάκτης Προγράμματος και αντίστοιχες ειδικότητες.

____ gμ~~ §~~C: ~1_0) _~~~c:ν_ι~<Ε~:. ~1!t!_C!~i:_a~ ~~_Υ~~-~·-~~-ίζc:ς2 _!Ί_ο_λ_!-~ι~9~ Μ1l~~ν_~ι_:~- _______ __
____~:>.:ε_~~~:_~:. ~~.Y.?~~':f.!-~L§!l~·-~~~ι~~_?5_l·1~~C:~ι~~~ ____________________________ _

5. Ελάχιστος απαιτούμενος ηλεκτρονικός και άλλος εξοπλισμός (hardware) για τη χρήση του Προγράμμαιος

PC/XT 640 Kb RAM
Οποιοσδήποτε Printer και Plotter

---------~---------------------------------------------------------------- ·

--------------------------------------------------------------------------·
6. Λειτουργικά συστήματα (operaιing system) στα οποια εί\.σι δυνατόν να εκτελεστεί το Πρόγραμμα.

MS-DOS
7. Αν το πρόγραμμα δεν είναι αυτοτελές, αναγκαιο πρόσθετο λογισμικό (softwarε) για την εκτέλεση το Προγράμματος

!-------------------------------------------------------------------------- 1
8.

Ονοματεπώνυμο, Δι.εύθυνσ'l και Τηλέφωνα επικοινωνίας του Δuτλωματούχου Μηχανικού, ο οποtος συμπληρώνει και υπο
γράφει το παρόν Ερωτηματολόγιο.

- - - -~.:. ~~~~.Y!':.V.~TJ.ς1 ~;~~~':6:~-~.7.! }~~7:. ~~~~- ------ ----- -- ---------------- -- -.

____ ;~~?~~~~------------------------------------------------------------ ·
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~ονογραφή

ΕΡΩΤΗ ΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΤΩΝ

ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΥ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α

ΤΑ ΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ ΛΕΠΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.

Τιτλος προγράμματος

J

2.

ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ PLUS

Έκδοση

(version) προγράμματος &

Versίon

3.

ημερομηνια κυκλοφορLας.

10.00, 1-1-1991

Συντάκτης Προγράμματος και αντLστοιχες ειδικότητες.

____ g~~~~§~~~~O]-~~~~~~~~~------------------------------------------------____s_~c!ιp:~~ ~~1.Y~i~ J?.·-~~sxs~ ~5>~~~~~~ ~η_χ~~~:ό.?: _____________________________ _

5. Ελάχιστος απαιτούμενος ηλεκτρονικός και άλλος εξοπλισμός (hardware) για τη χρήση του Προγράμματος

PC/XT 640 Kb RAM
---------L----------------------------------------------------------------·
____ .s?_~~ι9~~1~~τ~-~!~~~~~~1.?~~Ε------------------------------------------ - --·

6. Λειτουργικά συστήματα (operating sysιem) στα οποLα εLναι δυνατόν να εκτελεστεί το Πρόγραμμα.

MS-DOS
7. Αν το πρόγραμμα δεν ειναι αυτοτελές, αναγκαίο πρόσθετο λογισμικό (sofτwarε) για την εκτέλεση το Προγράμμαtος

/ -------------------------------------------- - ----------------------------- 1
8.

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και Τηλέφωνα επικοινωνίας του Δuτλωματοίιχου Μηχανικού, ο οποίος συμπληρώνει και υπο
γράφει το παρόν Ερωτηματολόγιο.

- - --~.; ~~~qt_?-_y:t:_ν~τiς! ~.!~12ρ~6:_~-~.72 }~~~ ~~!:!~~-- __________________________ ---- _.
τηλ.5244690

-- ------------------------------------------------------------------------·
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~ονογραφή

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΕΠΠΡΟΠΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Ε: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΉ ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΔΥΝΑΤΟΤΉΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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Ποιές άλλες μορφές αvάλυσrις έχει το Πρόγραμμα

1.2.10

SOFISTIK:

Πλήρης ανάλυση και έλεγχος για φορείς προεντεταμένου σκυροδέματος. Τοποθέτηση καλωδίων

και έλr:yχο; σε ραβδωτούς φορείς και σε φορείς από πεπερασμένα στοιχεία καθώς και σε μικτούς φορείς. Δίδο
νται δυνατότητες υπολογισμών με φάσεις ;ι..ατασκευής ιδιαίτερα χρήσψων σε σήραγγες, γεφυροποιία κ.λ.π
Υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής των δεδομένων με άλλο τρόπο;

3.1.S

CRYSTAL: Εναλλακτικά, μέσω άλλων προγραμμάτων CADD.
SPVAK-III CSTRAD): Μέσω AutoCAD. Μέσω ενσωματωμένου κεψ.ενογράφου editor.
ΟΛΟΣΤ ΑΤΙΚΑ: Αριθμητικά από το πληκτρολόγιο και με σταυρόνημα με ταυτόχρονη γραφική αναπαρά
σταση της εισαγωγής.

ΟΛΟΣΤ ΑΤΙΚΑ

PLUS:

Ταυτόχρονα και με γραφική παράσταση της εισαγωγής.

Υπάρχει η δυνατότητα αυτόματου προσδιορισμού τωv γεωμετρικών δεδομένων του

3.3.3

προσομοιώματος με άλλο τρόπο;
Γεννήτρια δεδομένων,

SPVAK-III {STRAD):

Υπάρχει δυνατότητα

3.4.6

Generation.

αυτόματου υπολογισμού άλλων φορτίσεων;

DYNPΑΚ: Φορτίσεως λόγω προεντάσεως.
PLAΤΕΡΑΚ: Φορτίσεως λόγω προεντάσεως.
DYNFRAME: Φορτίσεως λόγω προεντάσεως.
SCADA JUNIOR: Θερμοκρασίες (μελών, κόμβων), υποχωρήσεις στηρίξεων, συνδυασμός φορτίσεων με φορ
τιστικούς συντελεστές.

SCADA: Θερμοκρασίες (μελών, κόμβων), καθιζήσεις, υδροστατική πίεση.
CRYSTAL: Υπάρχει δυνατότητα περιγραφής οιασδήποτε φόρτισης σε οποιοδήποτε μέλος, μέσω ed.itor.
SPVΑΚ-ΠΙ {STRAD): Θερμοκρασιακή φόρτιση.
3.5

Ποιές δυνατότητες αυτόματης δημιουργίας ομάδων ομοειδών δεδομένων (π.χ. κόμβων,

στοιχείων,

ιδιοτήτων,

φοqτiωv) υπάρχουν;

CGPLATE: Αυτόματη δημιουργία κόμβων, στοιχείων, στηρίξεων, φορτίων.
CGPLANE: Αυτόματη δημιουργία κόμβων, στοιχείων, στηρίξεων, φορτίων.
DYNPAK: Αυτόματη δημιουργία κόμβων και στοιχείων.
PLATEPAK: Αυτόματη δημιουργία κόμβων, στοιχείων, στηρίξεων, φορτίων.
FOOTPAK: Αυτόματη δημιουργία κόμβων και στοιχείων.
CGFRAME: Αυτόματη δημιουργία κόμβων και στοιχείων.
DYNFRAME: Αυτόματη δημιουργία κόμβων και στοιχείων.
CGTRUSS: Αυτόματη δημιουργία κόμβων και στοιχείων.
SCADA JUNIOR: Η αυτόματη δημιουργ(α ομάδων ομοειδών δεδομένων γίνεται μέσω του mouse και των
πινάκων.

Η αυτόματη δημϊουργία ομάδων ομοειδών δεδομένων γίνεται μέσω του mouse και των πινάκων.
ΝΕΧΤ: Κόμβων. Ράβδων/πεπ. στοιχείων/πλακών. Ιδιοτήτων μελών. Φορτίων μελών/ κόμβων/
διαφραγμάτων. Δεσμεύσεων κόμβων/διαφραγμάτων. Ελατηρίων κόμβων. Ανενεργών ράβδων/στοιχείων/
πλακών. Ελαστικώς εδραζομένων μελών. Στερεών κόμβων. Παρειών δοκών. Λύσεων συνεχείας άκρων ρά
βδων. Λοξών συστημάτων κόμβων. Ειδικών συστημάτων διαφραγμάτων. Επιλεκτικών αποτελεσμάτων.
ΕΧΩ: Οι κόμβοι δίδονται κατά ορόφους εάν έχουν τις ίδιες συντεταγμένες χ, y και διαφορετικό z δηλώνο
νται στον πρώτο όροφο μόνο. Πλάκες, δοκοί, υποστυλώματα δίδονται αυτόματα με δυνατότητα αλλαγής.
CRYSTAL: Παράδειγμα δυνατότητας: Στο γραφικό περιβάλλον εισαγωγής πεπερασμένων στοιχείων δίνου
με κάποια εντολή που αφορά ελευθερίες κίνησης. Οι κόμβοι που έχουν τις αντίστοιχες ελευθερίες μπορούν
να επιλέγουν μέσα από παράθυρα επιλογής. Το ίδιο ισχύει για τις ιδιότητες των μελών, φορτίσεις, κ.α.
ΣΤΑΤΙΚΑ Π: Ομαδοποιήσεις κόμβων ως προς το είδος, συντεταγμένες, διαστάσεις και ιδιότητες - δοκών, ως
προς το είδος, διατομές και φορτία - πλακών, ως προς το είδος, πάχος και φορτία. Αυτόματη δημιουργία

SCADA:

68

ορόφου στην περίπτωση κανάβου με προεπιλεγμένα μέλη και αποστάσεις

- δημιουργία κτιρίου με επαναλή

ψεις ορόq:ων.

Τρισδιάστατες γεννήτριες συντεταγμένων κόμβων, τοπολογίας ράβδων, επιράβδιων φορ
τLων. Γεννήτριες ορόqΧύV. Δισδιάστατες/μονοδιάστατες γεννήτριες για την περιγραφή συνθηκών στηρίξεως,
κεκλιμένων στηρίξεων, αρθρώσεων, εκκεντροτήτων, ελαστικής εδράσεως μελών, προσανατολισμού μελών

ANALYSIS XR:
κ.λ.π.

ANALYSIS 1+11:

Γεννήτριες σνντεταγμένων κόμβων, τοπολογίας ράβδων καθώς και γεννήτριες για την περι

γραφή επιράβδιων φορτίων. Γεννήτριες ορόqχuν.

.SOFISΓIK:

Αυτόματες 'JW{flγωγές και αρίθμηση στοιχεLων, κόμβων, φορτLων πάνω σε ευθείες και καμπύλες.

Αυτόματη 'JW{flγωγή και αρίθμηση δικτύου πεπερασμένων στοιχείων. Μεταφορά, περιστροφή, καθρεπτισμός

ως προς άξονα ή επίπεδο καθώς και σννδιασμός των παραπάνω για την αυτόματη παeαγωγή και αριθμηση δι
κτύου.

SPVΑΚ-ΙΙΙ (STRAD):

Αυτόματη δημιουργία συντεταγμένων, είδους διατομών, διαστάσεων όλων των μελών

(υποστυλώματα, δοκοί, φυτευτά, πέδιλα, πεδιλοδοκοί, στοιχεία τοιχοποιίας), ορόqχuν, φορτίων, μέτρου ελα
στικότητας, ιδιότητες μελών (ροπές αδρανεί.ας κλπ) καθώς και στοιχεία αντοχής και διαστασιολόγησης π.χ.
αριθμός ράβδων.

Mac-XΩPO: Αυτόματη γένεση α) των σνντεταγμένων των κόμβων, β) των γραμμικών στοιχείων, γ) των γεω

μετρικών ιδιοτήτων των στοιχείων, δ) των φορτίων και στην περίπτωση του χωρικού φορέα υπάρχει η δννατό
τητα γένεσης ολόκληρων επί μέρους επιπέδων πλαισίων ή και μεμονωμένων ορόφuν τους.
ΚΤΙΡΙΟ: Κόμβοι, μέλη, ιδιότητες, φορτία.

ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ: Το πρόγραμμα δημιουργεί αυτόματα ομάδες ομοειδών δεδομένων, ταυτόχρονα όμως θέτει
από μόνο του περιορισμούς στην εισαγωγή τους για την προστασία του χρήστη, δεδομένου ότι δίδει σννολική
αυτόματη λύση, παρ' ότι το υπολογιστικό του μέρος κατασκευάσθηκε για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε
γραμμικού φορέα.

ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ PLUS: Το πρόγραμμα δημιουργεί αυτόματα ομάδες ομοειδών δεδομένων, ταυτόχρονα όμως
θέτει από μόνο του περιορισμούς στην εισαγωγή τους για την προστασία του χρήστη, δεδομένου ότι δίδει συ
νολική αυτόματη λύση, παρ' ότι το υπολογιστικό του μέρος κατασκευάσθηκε για την αντιμετώπιση οποιουδή
ποτε γραμμικού φορέα.

3. 6

Ποιiς δυνατότητες δημιουργίας βιβλιοθηκών δεδομένων

(data Jibraries)

υπάρχουν;

(π.χ. βιβλιοθήκης διατομών πρότυπων χαλύβδινων ελασμάτωv)

DYNPAK: Βιβλιοθήκες Ξύλινων και Σιδηρών διατομών.
PLAΤΕΡ ΑΚ: Βιβλιοθήκες διατομών.
DYNFRAME: Βιβλιοθήκες Ξύλινων και Σιδηρών διατομών.

·CGTRUSS: Βιβλιοθήκες Ξύλινων και μεταλικών διατομών.
SCADA JUNIOR: Μέσω της Βιβλιοθήκης Διατομών περιγράφοντας την διατομή με τις σνντεταγμένες των
κορυqχ.ίΝ της.

SCADA:

Μέσω της Βιβλιοθήκης Διατομών περ ιγράφοντας την διατομή με τις συντεταγμένες των κορυqχi>ν

της.

ΕΧΩ: Όλα τα δεδομένα που δLνονται από το πληκτρολόγιο αλλά και αυτά που δημιουργεί ο υπολογιστής
αυτόματα (διατομές, φορτ(ρεις κ.λ.π) κρατούνται σε αρχεία.

Δημιουργώντας σχεδιαστικά ή με κάποιον εξωτερικό κειμενογράφο κάποια αρχεία περιγραφής
διατομών και συσχετ(.ζοντας μέλη με αντίστοιχες διατομές. Η συσχέτιση μπορεί να γίνει είτε με εντολή
γραμμής, είτε με συσκευή δείκτη.
ΣΤΑΤΙΚΑ 11: Έλεγχοι ορθότητας σννδεσμολογίας μελών, φορτίων και διατομών προς αποφυγή λαθών

CRYSTAL:

κατά την χρήση των μονάδων και δυνατότητα συνεχούς λήψης πληροφοριών για την πληρότητα των δεδομέ
νων τα οποία είναι απαραίτητα.

Τ.Ε.Σ.Σ.Α.Κ-Σ.0. Σ: Από τα δεδομένα ενός τυπικού ορόφου μορφώνονται αυτόματα τα δεδομένα των ομο
ειδών ορόqχuν.
SOFISΓIK: Δννατότητα δημιουργίας βιβλιοθήκης διατομών, σκυροδέματος, σιδηρών, συνθέτων και μικτών
διατομών.

SPVΑΚ-ΙΙΙ

(SΓRAD):

6 "κοινές" διατομές για κάθε κατηγορία μέλους (συμπεριλ. και μεταλλικών διατομών),

παράμετροι ανάλυσης και διαστασιολόγησης.
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ΚΤΙΡΙΟ: Βιβλιοθήκες διατομών.

3. 7. 8

Ποιές άλλες δυvατότητες yραφικrίς παράστασης τωv δεδομέvωv της αvάλvσης vπάρ
χοvv;

SCADA JUNIOR: 4 οθόνες, τομές, εκτύπιοοη γραμμικού μοντέλου σε pήnter.
SCADA: 16 οθόνες, τομές, εκτύπωση γραμμικού μοντέλου σε pήnter-plotter, ισοτασικές καμπύλες.
ΣΤΑΤΙΚΑ ΙΙ: Παράσταση συνολικά του ξυλοτύπου ορόφου (ή πολλών συγχρόνως ορόφων) με δννατότητα

επεξεργασίας και τροποποLησης με το ποντίκι

SOFIS'fIK:

(CAD εισαγωγή δεδομένων).

Μετακινήσεις, διαγράμματα εντατικών μεγεθών, τάσεις, ισοτασιχές γραμμές, γραμμές με (.σες με

τακινήσεις. πλαστικοποιημένες ζώνες κ.α. Σε προβλήματα προέντασης επιπλέον καλώδια προέντασης, απώ

λεια δύναμης εντατήρα, διαγράμματα τριβών κλπ. Όλα τα προηγούμενα σε δύο ή τρείς διαστάσεις, όψη, τομή ,
κάτοψη του φορέα. Δννατότης παράλληλης ή κεντρικής προβολής, qχ:.ιινόμενα όπως βάθος πεδίου, προοπτική
προβολή, clipping, hidden lines κλπ.
SPVAK-III (STRAD): Ταιπόχρονη προβολή 2 κατόψεων ιδιαίτερα χρήσιμο για την στάθμη θεμελίιοοης.
Mac-XΩPO: Γραφική παράσταση της κάτΟψης του χωρικού φορέα και των επί μέρους επιπέδων πλαισίων που
τον συνθέτονν με την αρίθμηση των κόμβων τους και τα σεισμικά τους φορτία.

ΟΛΟΣΤ ΑΤΙΚΑ: Ταυτόχρονα με την εισαγωγή των αριθμητικών δεδομένων, αυτά αναπαρίστανται και γρα
φικά στην οθόνη.
ΟΛΟΣΤ Α ΤΙΚΑ PLUS: Ταυτόχρονα με την εισαγωγή των αριθμητικών δεδομένων, αιπά αναπαρίστανται
και γραφικά στην οθόνη.

3.8

Ποιές άλλες δυvατότητες vπάρχουv, προκαταρκτικώv ελέyχωv τωv δεδομέvωv πριv τηv
αvάλυση, εκτός από τηv παραπάvω yραφική παράσταση;

SCADA JUNIOR: Πρόγραμμα ανιχνευτή λαθών.
SCADA: Εποr checking κατά την διάρκεια της ανάλυσης.
HELSA-H3: Πρίν από την ανάλυση γίνεται επεξεργασία των δεδομένων και εκτυπώνονται για κάθε μέλος
τόσο η σννδεσμολογία του {lος, 2ος κόμβος, μήκη ακάμπτων τμημάτων, βαθμοί πάκτωσης άκρων) όσο οι ει

σαχθεf.σες γεωμετρικές ιδιότητες (Α , Ιχ,

Iy, Iz, ky, kz) το είδος του υλικού (E,G) και τέλος το υπολογισμένο

μήκος του.

ΝΕΧΤ: (1) Έλεγχος του ιδίου του File των δεδομένων, το οποίο δημιουργείται ανεξαρτήτως του τρόπου ει
σαγωγής αυτών. (2) Data check run, το οποίο εκτυπώνει τα ανιχνευόμενα συντακτικά και λογικά λάθη. (3)
Εκτύπωση από το

data check run όλων ανεξαιρέτως των δεδομένων, όπως αυτά έχονν ερμηνευθεί από το

πρόγραμμα, για επαλήθευση <lί-τό τον χρήστη.
ΕΧΩ: Παράσταση του χωρικού μοντέλου (κόμβοι, δοκάρια, υποστυλώματα) για κάθε όροφο και αριθμητικά

σύγκλιση ράβδων σε κάθε κόμβο.

CRYSTAL: Υπάρχει εντολή που δημιουργεί αρχείο πιθανών προβλημάτων.
ANALYSIS XR: Αναλυτική εκτύπωση των δεδομένων του φορέα (σνντεταγμένες κόμβων, μήκη ράβδων, ελευ
θέρων και δεσμευμένων βαθμών ελεU}ερίας κ.λ.π.

ANALYSIS 1+11:

Αναλυτική εκτύπωση των δεδομένων του φορέα (συντεταγμένες κόμβων, μήκη ράβδων, ελευ

θέρων και δεσμευμένων βαθμών ελεU}ερίας κ.λ.π.
Τ. Ε. Σ. Σ.Α.Κ-Σ.0.Σ : Γινονται προκαταρτιχοί έλεγχο ι: ταυτότητος κόμβων, ταυτότητος μελών, ύπαρξης

μελών που απαρτίζουν τις πλάκες.

SOFISΓIK: Έλεγχος γεωμετρίας του φορέα. Έλεγχος των διαστάσεων των στοιχεί.ων. Έλεγχος των καλωδίων
προέvτασης ως προς την τοποθέτησή τους.

SPVAK-111 CSTRAD): Προκαταρτικοί έλεγχοι: Προέλεγχος διατομών με βάση τα στατικά φορτία με προτεινό
μενες αλλαγές διατομών. Αριθμητικός έλεγχος min και max μήκους μελών. Έλεγχος ευστάθειας "α", Κ.Β.,
Κ.ΕΣ.

Mac-XΩPO: Αυτόματη διενέργεια όλων των δννατών τυπικών/λογικών ελtyχων των δεδομένων (π.χ. τα μήκη
των δσκών που υπολογίσθηκαν από τις σνντεταγμένες των κόμβων πρέπει να πρσκύψουν θετικά). Επίσης: Προ
έλεγχος επάρκειας όλων των διατομών με εκτύπιοοη πρωτοκόλλου όλων των διαπιστούμενων ανεπαρκειών.
ΟΛΟΣΤ ΑΤΙΚΑ: Το ίδιο το πρόγραμμα εσωτερικά, ελέγχει την συμβατότητα των στοιχεί.ων της κατασκευής
τόσο ανά κάτοψη ορόφου όσο και καθ' ύψος, κατά την διάρκεια διαμόρqχ.οοης του Στατικού Μοντέλου.
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ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ

PLUS:

Το ίδιο το πρόγραμμα εσωτερικά, ελέ:yχει την συμβατότητα των στοιχείων της κατα

σκευής τόσο ανά κάτοψη ορόφου όσο και καθ' ύψος, κατά την διάρκεια διαμόρφωσης του Στατικού Μοντέ
λου.
Πο1ός είναι ο μέγιστος δυνατός αριθμός βαθμών ελευθερίας των κόμβων ανά αναλυό

4.1

μενο φορέα;

CGPLATE: 1200.
CGPLANE: 1200.
DYNPAK: 1200.
PLATEPAK: 1200.
FOOTPAK: 1200.
CGFRAME: 360.
DYNFRAME: 360.
CGTRUSS: 360.
SCADA JUNIOR: '7200 βαθμοL ελευθερίας.
SCADA: Εξαρτάται από την χωρητικότητα του σκληρού δίσκου.
HELSA-H3: Θεωρητικά άπειρος, πρακτικά εξαρτώμενος από την κεντρική και περιφερειακή χωρητικότητα
του συστήματος.

ΝΕΧΤ: Κανένα όριο δεν τίθεται από το πρόγραμμα.
ΕΧΩ: 1000.

CR YST AL: 6αΧ)
ANALYSIS XR: 6 (*)
ANALYSIS Ι+Π: 3 (*)
Τ.Ε. Σ.Σ. Α.Κ-Σ.Ο. Σ: 3 βαθμοί ελευθερίας.

(*)

Τ.Ε.Α.Φ:

6 βαθμοί ελευθερίας. (*)
SPV ΑΚ-ΠΙ CSΓRAD): 6 βαθμοί ελευθερίας ανά κόμβο και για περισσότερους από 1250 κόμβους.
Mac-XΩPO:

6 β.f./ κόμβο αλλά με 3 κοινούς β. ε ανά όροφο λόγω διαφραγματικής λειτουργίας.

ΚΤΙΡΙΟ:

(*)

6.

(*)

ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ: 10800β.ε.
(*)Παρατήρηση της Ο.Ε.

:

Προφαvώς έχει γίνει διαφορετική ερμηνεία της ερωτήσεως απ6 ορισμένα γραφεία

λοyιψ~κού.
Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής άλλωv μορφών στηρίξεων;

4.3. 7

ANALYSIS XR:

Υποχωρούσα πάκτωση .

SOFISΓIK: Διανεμημένες ελαστικές στηρίξεις. Υποχώρηση στήριξης, χάσμα, θραύση στήριξης κ.ά.
ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ

PLUS:

Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής οποιασδήποτε συνθήκης στηρίξεως.

Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωy1ίς εξηρτημέvωv βαθμών ελευθερίας (slaνe

4.5

freedom)
SCADA:

degrees of

στους κόμβους και με ποιόν τρόπο επιτυγχάνεται αυτό;

Με την δημιουργία μητρώου μεταφοράς.

ΝΕΧΤ: Ναι, ορ(.ζοντας ένα ημιστερεό. Ημιστερεό είναι ένα σύνολο κόμβων οι οποίοι tχονν τις αυτές μετα
κινήσεις κατά μία ή περισσότερες διευθύνσεις.
ΣΤΑ ΤΙΚΑ ΙΙ : Με προεπίλυση βρίσκονται τα αρχικά επικόμβια Fxji και Fyji τα οποία θα δώσουν συμβατές
μετατοπίσεις

dxji, dyji, Rzji στους κόμβους του ορόφου και στην συνέχεια γίνονται οι τελικές επιλύσεις του

χωρικού πλαισίου.

CRYSTAL:

Υπάρχει ειτε με μητρώα μετασχηματισμού, είτε με μέλη μεγάλης ατενειας ή ακαμψίας ή συ

στροφής.

ANALYSIS XR:

Οιαδήποτε γραμμική σχέση που συνδέει ένα βαθμό ελευθερίας με μία ομάδα ανεξαρτήτων

βαθμών ελευθερίας. Στερεοι κόμβοι, διαφραγματική λειτουργία, κεκλιμένες στηρίξεις, αρθρώσεις προκύπτουν
σαν μερικότερες περιπτιΟΟεις της παραπάνω γενικευμένης γραμμικής σχέσης.

SOFISΓIK: Κινηματικές εξαρτήσεις μεμονωμένων βαθμών ελευθερίας μπορούν να δοθούν ως εξής:
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ND=NDl

*

* FD6, όπου FD1,... ,FD6 είναι συντελwτές και ΝΟ είναι ο βαθμός ελευθερ(.ας που εξαeτάται

FDl + ... + ΝΟ6

από ένα συνδιασμό μέχρι

6 άλλων βαθμών ΝΟ Ι ...ΝΟ6.

SPVΑΚ-ΙΙΙ CSTRAD): Εξαρτημένοι βαθμοt ελευθερίας: α)Για ομάδες κόμβων με πλήρη εξάρτηση γίνεται αυ
τόματα με τροποποίηση του μητρώου. β)Για επιλεκτικούς βαθμούς ελευθερ(.ας με εισαγωγή ειδυι.ών σννδέ
σμων.

ΟΛΟΣΓ ΑΤΙΚΑ: Κατά την επίλυση του Χωρικού Πλαισιου σε σεισμό, το πρόγραμμα δύναται να προκαθα
ρίσει ότι οι πλάκες (επLπεδα) των ορόφων θα λειτουργήσουν σαν διαφράγματα. Συνεπώς η όλη κtνηση κάθε
πλάκας περιγράφεται από την κίνηση ενός σημείου της
πλάκας (slaves) εξαρτώνται από αυτόν.

(master κόμβος) ενώ όλοι οι υπόλοιποι κόμβοι της

ΟΛΟΣΓ Α ΤΙΚΑ PLUS: Κατά την επίλυση του Χωρικού Πλαισίου σε σεισμό, το πρόγραμμα δύναται να προ
καθαρίσει ότι οι πλάκες (επίπεδα) των ορόφων θα λειτουργήσουν σαν διαφράγματα. Συνεπώς η όλη κίνηση
κάθε πλάκας περιγράφεται από την κίνηση ενός σημείου της
της πλάκας (slaves) εξαρτώνται από αυτόν.

5.1

(master κόμβος) ενώ όλοι οι υπόλοιποι κόμβοι

Υπάρχει δυνατότητα χρήσεως ευθύγραμμων ραβδόμορφων στοιχείων δικτυώματος
(truss elements), σταθερής και κατά μήκος διατομής, και ποιές είναι οι δυνατές διατο
μές τους;

CGPLANE: Ραβδόμορφα στοιχεία (truss) δίδονται οι ακαμψίες τους ΕΑ.
DYNPΑΚ: Αυτόματη δημιουργία κόμβων και στοιχείων.
CGFRAME: Ραβδόμορφα στοιχεία σταθερής διατομής ελκυστήρες, δίδονται ο ι ακαμψίες ΕΑ.
DYNFRAME: Ραβδόμορφα στοιχεία σταθερής διατομής ελκυστήρες, δίδονται οι ακαμψίες ΕΑ.
CGTRUSS: Ραβδόμορφα στοιχεία σταθερής διατομής ελκυστήρες, δίδονται οι ακαμψίες ΕΑ.
SCADA JUNIOR: Εισάγεται το εμβαδόν της επιφανείας τους. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε
μορφή διατομής.

SCADA: Εισάγεται το εμβαδόν της επιφανείας τους. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε μορφή
διατομής.
HELSA-H3: Ναι,

με οποιαδήποτε διατομή αφού εισάγονται αναλυτικά όλα τα χαρακτηριστικά του στοι

χείου.

ΝΕΧΤ: Ναι. Σχεδόν όλες οι συναντόμενες στην πράξη διατομές μπορούν να περιγραφούν(Βλέπε

CR YSTAL: Υπάρχει.

Οι δυνατές διατομές μπορούν να περιγραφούν (βλ. απάντηση

3.6).

ManuaJ).

Υπάρχουν έτοιμες

κάποιες τυπικές (ορθογωνική, διπλό ταυ, κ.λ.π)
ΣΤΑ ΤΙΚΑ ΙΙ: Με τη χρήση 'μελών

- συνδέσμων' και επιλογή

υλικού και αδρανειακών ή γεωμετρικών χαρα

κτηριστικών αυτών.

Στοιχεία δικτυώματος οιασδή;τοτε διατομής προκύπτουν από αμφιαρθρωτά ραβδόμορφα

ANALYSIS XR:
στοιχε(.α.

ANALYSIS 1+11:

Στοιχεία δικτυώματος οιασδήποτε διατομής.

Τ.Ε.Α.Φ: Υπάρχει η δυνατότητα χρήσεως ευθύγραμμων ραβδόμορφων στοιχείων δικτυώματος σταθερής κατά
τμήμα διατομής.

SOFISTIK: Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς την διατομή π.χ. ορθογωνική κιβωτοειδής, κυκλική,
προφίλ διπλό ταυ κλπ και το υλικό π.χ. μπετόν, ξύλο, χάλιfιας κλπ.
SPVAK-IΠ CSTRAO): Διατομές στοιχείων δικτυώματος: Κυκλικά, L, Τ, Γ, ή αποτελούμενες από
κά τμήματα σε τυχαία διάταξη μεταξύ τους ή με περιγραφή ευθέως των γεωμετρικών ιδιοτήτων.

1-7 ορθογωνι

ΚΤΙΡΙΟ: Δ(νεται το μέτρο ελαστικότητας και η διατομή τους και η ροπή αδρανείας.
ΟΛΟΣΤ ΑΤΙΚΑ

5.2

PLUS:

Ναι, οποιασδήποτε διατομής.

Υπάρχει δυνατότητα χρήσεως
στυλωμάτων

(beam elements)

ευθύγραμμων qαβδόμορφων στοιχείων δοκών και υπο
σταθερής και κατά μήκος διατομής, και ποιές είναι οι

δυνατές διατομές τους;

CGPLATE: Ραβδόμορφα στοιχεία δοκών δίδονται οι ακαμψίες τους ΕΑ, ΕΙ.
DYNPΑΚ: Ραβδόμορφα στοιχεία δοκών οποιασδήποτε διατομής, δίδονται οι
ΕΙ.

PLAΤΕΡΑΚ: Ραβδόμορφα στοιχεία δοκών δίδονται οι ακαμψίες .τους
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ΕΑ, ΕΙ.

ιδιότητες ακαμψίας των ΕΑ,

CGFRAME: Ραβδόμορφα στοιχεία δοκών οποιασδήποτε διατομής, δίδονται οι ιδιότητες ακαμψίας των ΕΑ,
ΕΙ.

DYNFRAME: Ραβδόμορφα στοιχεLα δοκών οποιασδήποτε διατομής, δίδονται οι

ιδιότητες ακαμψίας των

ΕΑ, ΕΙ.

SCADA JUNIOR:

Με ροπές αδρανεί.ας (οποιαδήποτε διατομή). Με γεωμετρικά στοιχεία (ορθογωνική διατο

μή, Γάμμα διατομή, Κυκλική διατομή).

SCADA:

Εισάγονται τα γεωμετρικά και αδρανειακά στοιχεLα τους. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποια

δήποτε μορφή διατομής.

HELSA-H3: Ναι, με οποιαδήποτε διατομή αφού εισάγονται αναλυτικά όλα τα χαρακτηριστικά του στοι
χεί.ου.

ΝΕΧΤ: Ναι. Σχεδόν όλες οι σνναντόμενες στην πράξη διατομές μπορούν να περι γραφούν(Βλέπε

Manual).

ΕΧΩ: Δυνατές διατομές είναι όλες διότι αν δεν είναι ορθογωνικές δύνανται να δοθούν σαν ισοδύναμες ως
προς τις ορθογωνικές.
CRYSTAL: Υπάρχει. Οι δυνατές διατομές μπορούν να περιγραφούν (βλ. απάντηση 3.6). Υπάρχουν έτοιμες
κάποιες τυπικές (ορθογωνική, διπλό ταυ, κ.λ.π)
ΣΤΑΤΙΚΑ 11: Διατομές δοκών Τ, Γ, 1, L, ..ι, Ζ και στυλών ορθογωνικών, κυκλικών και σύνθετης μορφής με
δύο, τρLα και τέσσερα σκέλη συνεχούς λεπτότοιχης διατομής.

ANALYSIS XR: Οιαδήποτε διατομή.
ANALYSIS 1+11: Ραβδόμορφα στοιχεία οιασδήποτε διατομής.
SOFISTIK: Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς την διατομή π.χ. ορθογωνική κιβωτοειδής, κυκλική,
προφίλ διπλό ταυ κλπ και το υλικό π.χ. μπετόν, ξύλο, χάλ'43ας κλπ.
Τ.Ε.Α.Φ: Υπάρχει η δυνατότητα χρήσεως ευθύγραμμων ραβδόμορφων στοιχεLων δοκών και υποστυλωμάτων

σταθερή κατά μήκος διατομής.

SPVΑΚ-111 CSTRAD): Διατομές δοκών και υποστυλωμάτων: Κυκλικά, L, Τ, Γ, ή αποτελούμενες από 1-7 ορθο
γωνικά τμήματα σε τυχαία διάταξη μεταξύ τους ή με περιγραφή ευθέως των γεωμετρικών ιδιοτήτων.
Mac-XΩPO: Ναι, σταθερής διατομής, διατομές: ορθογωνική και κάθε τύπου πλακοδοκός. Υπάρχει και η δυνα
τότητα εισαγωγής βοηθητικών/φανταστικών στοιχείων δοκών μηδενικής διατομής.
ΟΛΟΣΤΑΏΚΑ : Υπάρχει η δυνατότητα χρήσεως υποστυλωμάτων ορθογωνικών, διατομής γάμμα, διατομής
ταυ και κυκλικών. Επίσης πλακοδοκών ορθών και αντεστραμμένων και δοκών ορθογωνικής διατομής.
ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ PLUS: Υπάρχει η δυνατότητα χρήσεως υποστυλωμάτων ορθογωνικών, διατομής γάμμα,

διατομής ταυ και κυκλικών. Επίσης πλακοδοκών ορθών και ανεστραμμένων και δοκών ορθογωνικής διατο
μής.

5.3

Υπάρχει δυνατότητα χρήσεως απολύτως στερεών στοιχείων

offsets)

(rigid members, rigid

και ποιές οι δυνατές μορφές τους;

SCADA JUNIOR: Εισάγονται ήgid offsets στην ευθεία του μέλους.
SCADA: Εισάγονται rigid offsets στο χώρο δίνοντας τις τρεις προβολές του

στο γενικό σύστημα συντεταγμέ

νων του φορέα.

HELSA-H3: rigid offsets ναι

με την ακόλουθη διάταξη:

~~""~~

~dl -..J

dl, d2: άκαμπτα μέλη

f.-d2-.j

ΝΕΧΤ: Ναι. Οι στερεοί κόμβοι που ορίζει ο χρήστης επιτρέπουν οποιαδήποτε έκκεντρη σύνδεση των ράβδων/
πεπερ. στοιχείων μεταξύ τους. Το πρόγραμμα μπορεί επισης να θεωρήσει, ευτόματα, όλες τις διατομές των
στύλων ενός ορόφου στερεές για τις δοκούς . Διατίθεται ένα στερεό στοιχείο επί ελαστικής εδράσεως, ορθο
γωνικής κατόψεως, για τις ανάγκες της θεμελιώσεως.

CRYSTAL: Υπάρχει.

Οι συνθήκες στήριξης στα άκρα μπορούν να είναι ποικιλες (αρθρώσεις, πακτώσεις,

κ.λ.π).

ANALYSIS XR:

Υπάρχει δυνατότητα χρήσεως ο...-τολύτως στερεών στοιχείων, είτε με την μορφή στερεού κόμ

βου, είτε με την μορφή εκκεντροτήτων στα άκρα μιας ράβδου.

SOFISTIK:

Στερεά στιχεί.α μπορούν να δοθούν είτε σαν στοιχεία ή μέσω κινηματικών εξαρτήσεων.
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SPVAK-III (STRAD):

Στερεά στοιχεία: Πιθανές διατομές ό;τως 5.1. Αυτόματη αναγνώρηση απαραμόρqχι>της

ζώνης μεταξύ κ.β. υποστυλώματος και παρειάς δοκού.
Mac-XΩPO: Ναι, για ατενείς αμφιαρθρωτές ράβδους.

Rigid offsets τοιχείων λαμβάνονται αυτόματα υπόψει

από το πρόγραμμα.
ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ: Το πρόγραμμα αυτόματα θεωρεί

rigid offsets σε μιά διεύθυνση, κάθε υποστύλωμα του

οποίου η διάσταση σ' αυτή την διεύθυνση είναι μεγαλύτερη α.,-τό μια διάσταση που καθορίζει ο χρήστης. Δυ
νατές μορφές είναι όλες οι διατομές των υποστυλωμάτων πλην των κυκλικών.

ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ

PLUS:

Το πρόγραμμα αυτόματα θεωρεί

rigid offsets

σε μιά διεύθυνση, κάθε υποστύλωμα

του οποίου η διάσταση σ' αυτή την διεύθυνση είναι μεγαλύτερη από μια διάσταση που καθορίζει ο χρήστης.
Δυνατές μορφές είναι όλες οι διατομές των υποστυλωμάτων πλην των κυκλικών.

S. 4

Υπάρχει δυνατότητα χρήσεως ραβδόμορφων στοιχείων με καμπύλο άξονα (π.χ. κυκλι
κό) και ποιές οι δυνατές μορφές τους;

CRYSTAL:

Οποιαδήποτε στοιχεία μπορούν να περιγραφούν ως έλλειψη, περιλαμβανομένων και των κυκλι

κών. Οι συνθήκες στήριξης μπορούν επίσης να είναι ποικίλες.
Σ'ΤΑΤΙΚΑ

11: Προσεγγιστικά με την χρήση εμμέσων κόμβων, προσδίδοντας στο καίL-τύλο μέλος πολυγωνική

μορφή.

Τ.ΕΑ.Φ: Υπάρχει η δυνατότητα χρήσεως ραβδόμορqχuν καίL-τύλων στοιχείων επL-τεδων ή στρεβλών οιασδή;,;ο
τε μορφής, η οποία μπορεί να παρασταθεί με παραμετρικές εξισώσεις.
SOFISTIK: Τα ραβδόμορφα στοιχεία πρέπει να είναι ευθύγραμμα. Κυκλικά στοιχεία μπορούν να παραχθούν
αυτόματα από μικρά ευθύγραμμα τμήματα.

SPVAK-111 CSTRAD):
5. 5

Προσέγγwη με διαδοχή στοιχείων όπως 5.2.

Υπάρχει δυνατότητα χρήσεως ραβδόμορφων στοιχείων με μεταβλητή διατομή και

ποιές οι δυνατές μορφές τους;

SCADA: Μόνο για μέλη δικτυώματος και με γραμμική

μεταβολή της διατομής τους.

ΝΕΧΤ: Ναι. Η μεταβολή της διατομής καθορίζεται δίνοντας μια σειρά από διατομές κατά μήκος της ράβδου
κάθε μία των οποίων περιγράφεται όπως ακριβώς και στις ράβδους σταθερής διατομής.
Μέλη που περιγράφονται με τμηματικά τραπεζοειδή στοιχεία . Οι συνθήκες στήριξης στα άχρα

CRYSTAL:

μπορούν να είναι ποικίλες.
Γραμμικά μεταβαλλόμενη διατομή. Απότομη μεταβολή της διατομής. Αυτόματη παρεμβολή διατο

SOFISTIK:

μών ανεξάρτητα της μορφής τους.

SPVAK-III CSTRAD):
S. 6

Ορθογωνική διατομή με γραμμικά μεταβαλλόμενο ύψος.

Υπάρχει δυνατότητα χρήσεως ραβδόμορφων στοιχείων δοκών επί ελαστικού εδάφους;

FOOTP ΑΚ:

Ραβδόμορφα στοιχεία δοκών επί ελαστικού εδάφους.

ΝΕΧΤ: Ναι. Για μοντέλο εδάφους Winkler (μία ελαστική σταθερά) ή Vlasov (δύο ελαστικές σταθερές).
Υπάρχει. Η παραδοχή αφορά ελαστικά, μεταθετά και στρεπτά εδραζόμενα επίπεδα συστήματα
εσχαρών. Τα επιμέρους στοιχεία μπορεί να είναι τυχαία διατεταγμένα.

CRYSTAL:

Σ'ΤΑΤΙΚΑ 11: Για την επίλϋση της θεμελίωσης, σύμqχuνα με την θεωρία δεικτών αχαμψίας με μη γραμμικό
διάγραμμα τάσεων - παραμορφώσεων.
Υπάρχει δυνατότητα χρήσεως ραβδόμορφων στοιχείων δικών επί ελαστικού εδάφους μέσω
του δείκτη εδάφους (Bettungsziffer).
.

ANALYSIS XR:
ANAL YSIS

Ι+ΙΙ: Υπάρχει δυνατότητα χρήσεως ραβδόμορq:αιν στοιχείων δικών επί ελαστικού εδάφους μέσω

του δείκτη εδάφους

(Bettungsziffer).

Τ.Ε.Α.Φ: Υπάρχει η δυνατότητα χρήσεως ραβδόμορφων κα~-τύλων στοιχείων δοκών επί ελαστικού εδάφους.
Το έδαqχ:>ς εξομοιώνεται με ελατηριακό υπόβαθρο (χώρος

Winkler).

SOFISTIK:

Ναι. Η έδραση μπορεί να είναι και περιστροφική σταθερή ή γραμμικά μεταβαλόμενη.

SPVAK-Πl

(STRAD):

Από οριακές συνθήκες mολογίζονται σταθερές ολοκληρώσεως στην διαφορική εξί.σ<οοη

ελαστικής γραμμής. Εισάγονται στο μητρώο και στη συνέχεια γίνεται ολοκλήριοοη κατά το μήκος του στοιχείου
για να προκύψουν τα εντατικά μεγέθη-παραμορφώσεις. Αυτόματη χρήση των στοιχείων για πεδιλοδοκούς.
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Mac-XΩPO: Ναι, στο τμήμα θεμελιώσεων με πεδιλοδοκούς, εσχάρα πεδιλοδοκών και γενική κοιτόστρωση.
ΚΤΙΡΙΟ: Στήριξη δοκών επί ελαστικών στηριγμάτων.

ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ: Επιλύεταιπεδιλοεσχάρα αποτελούμενη από δοκούς επί ελαστικού εδάφους με συμβολή (αν
θέλει ο χρήστης) της ακαμψίας των υποστυλωμάτων.
ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ PLUS: Επιλύεται πεδιλοεσχάρα αποτελούμενη από δοκούς επί ελαστικού εδάφους με συμ
βολή (αν θέλει ο χρήστης) της ακαμψίας των υποστυλωμάτων.

5. 7

Ποιές δυνατότητες υπάρχουν μη απαραμόρφωτης σύζευξης των ραβδόμορφων στοι
χείων μεταξύ τους (π.χ. με ενδιάμεσες αρθρώσει.s)

SCADA JUNIOR: Με τη χρήση των member releases (6 βαθμοί ελευθερίας ανά κόμβο).
SCADA: Με τη χρήση των member releases (6 βαθμοί ελευθερίας ανά κόμβο).
HELSA-H3: σύζευξη μ' ενδιάμεσο βαθμό πάκτωσης σε κάμψη, δηλαδή:
βαθμός πάκτωσης = Ο αντιστοιχεί σε άρθρωση
βαθμός πάκτωσης= 1 αντιστοιχεί σε πλήρη πάκτωση .
Ο < βαθμός πάκτωσης < 1 αντιστοιχεί σ' ενδάμεση κατάσταση
ΝΕΧΤ: (1) Με ενδιάμεσες αρθρώσεις γενικής μoρφής(releases). (2) Μέσω στοιχείου δύο κόμβων

με δεδομένο

πίνακα ακαμψίας.

CRYSTAL:

Υπάρχει η δυνατότητα αρθρώσεων στους κόμβους.

Τ.Ε.Α.Φ: Υπάρχει η δυνατότητα χρήσεως ενδιάμεσων αρθρώσεων.

SOFISTIK: Με οποιουσδήποτε βαθμούς ελευθερίας κατ' ευθείαν, καθώς και μέσω κινηματικών εξισώσεων.
SPVΑΚ-111 (STRAD): Ενδιάμεση άρθρωση ή με χρήση και τροποποίηση ειδιΥ..ών συνδέσμων.
ΚΤΙΡΙΟ: Ενδιάμεσες αρθρώσεις.

6.1

Υπάρχει η δυνατότητα χρήσεως στοιχείων επίπεδης έντασης

(plane-stress elements)

και ποιές οι δυνατές μορφές τους;

CGPLANE:

Στοιχεία

plane-stress

τετράπλευρα ή τρίγωνα.

ΝΕΧΤ: Τριγωνικά, ορθογωνικά και τετρά.πλευρικά στοιχεία.
CRYSTAL: Δυνατότητα για τριγωνικά στοιχεία με 3 κόμβους και

6 βαθμούς ελευθερίας,

ή

6 κόμβους και 12

βαθμούς ελευθερίας.

SOFISTIK:

6.2

Ναι. Είναι ισοπαραμετρικά με

3 ή 4 κόμβους.

Υπάρχει η δυνατότητα χρήσεως στοιχείων επίπεδης παραμορφώσης

elements)
CGPLANE:

(plane-strain

και ποιές οι δυνατές μορφές τους;

Στοιχεία

plane-strain τετράπλευρα ή

τρίγωνα.

ΝΕΧΤ: Τριγωνικά, ορθογωνικά και τετρά.πλευρικά στοιχεία.

CRYSTAL: Δυνατότητα

για τριγωνικά στοιχεία με

3 κόμβους και 6 βαθμούς ελευθερίας, ή 6 κόμβους και 12

βαθμούς ελευθερίας.

SOFISTIK:

6.3

Ναι. Είναι ισοπαραμετρικά με

3 ή 4 κόμβους.

Υπάρχει η δυνa·τότητα χρήσεως αξονοσvμμετρι.κών στοιχείων

e/ements)
CGPLANE:

(axisymmetric

και ποιές οι δυνατές μορφές τους;

Στοιχεία axisymetήc-stress τετράπλευρα ή τρίγωνα.

ΝΕΧΤ: Τριγωνικά, ορθογωνικά και τετραπλευρικά στοιχεία.

CRYSTAL: Δυνατότητα για τριγωνικά στοιχεία με 3 κόμβους και 6 βαθμούς ελευθερίας.
SOFISTIK: Ναι. Είναι ισοπαραμετρικά με 3 ή 4 κόμβους.

6.4

Υπάρχει η δυνατότητα χρήσεως στοιχείων πλακών
τές μορφές τους;

CGPLATE: Στοιχεία πλακών τετράπλευρα ή τρίγωνα.
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PLATEPAK: Στοιχεία πλακών τετράπλευρα ή τρίγωνα.
ΝΕΧΤ: Τριγωνικά, ορθογωνικά και τετράπλευρικά στοιχεία.

CRYSTAL: Εναλλακτικά ένα ορθογωνικό στοιχείο με 4 κόμβους και 12 βαθμούς ελευθερίας, ή ένα τριγωνι
κό με 9 βαθμούς ελευθερίας.
SOFISTIK: Ναι. Είναι ισοπαραμετρικά με 3 ή 4 κόμβους.
SPVAK-ΠI (STRAD): Τριγωνικό στοιχείο πέντε κόμβuΝ.
Υπάρχει η δυνατότητα χρήσεως στοιχείων κελυφών

6.5

(shell elements)

και ποιές οι δυνα

τές μορφές τους;

ΝΕΧΤ: Τριγωνικά, ορθογωνικά και τετραπλευρικά στοιχεία.

CRYSTAL: Ο κελυφωτός φορέας διαιρείται σε ένα πλήθος δακτυλίων (κολουροκωνικά κελύφη) με 12 βαθ
μούς ελευθερίας.

SOFISTIK:

6.6

Ναι. Είναι ισοπαραμετρικά με

3 ή 4 κόμβους.

Υπάρχει η δυνατότητα χρήσεως στοιχείων τρισδιάστατης έντασης

(solid elements)

και

ποιές οι δυνατές μορφές τους;

SOFISTIK:

Ναι. Είναι ισοπαραμετρικά μέχρι 8 κόμβους.

Υπάρχει η δυνατότητα χρήσεως στοιχείων πλακών επί ελαστικού εδάφους και ποιές οι

6.7

δυνατές μορφές τους;

CG-PLAΤΕ: Στοιχεία πλακών επί ελαστικού εδάφους τετράπλευρα ή τρίγωνα.
PLATEPAK: Στοιχεία πλακών επί ελαστικού εδάφους τετράπλευρα ή τρίγωνα.
FOOTPΑΚ: Στοιχεία πλακών επί ελαστικού εδάφους, τετράπλευρα ή τρίγωνα.
ΝΕΧΤ: Τριγωνικά, ορθογωνικά και τετράπλευρικά στοιχεία. Το μοντέλο εδάφους μπορεί να είναι

Winkler ή

Vlasov.
SOFISTIK:

8.1 .2

Ναι. Είναι ισοπαραμετρικά με 3 ή 4 κόμβους.

Με ποιόν άλλο τρόπο προσομοιώνονται τα επίπεδα τοιχώματα (δηλαδή τα τοιχώματα
ορθοΎωνικής

διατομής):

ΝΕΧΤ: Η προσομοίωση μπορεί να γίνει και με πεπερασμένα στοιχεία.

CR YSTAL:

Με πεπερασμένα στοιχεία επίπεδης έντασης.

Τ.Ε.Σ. Σ. Α.Κ-Σ.0.Σ : Τα επίπεδα τοιχώματα προσομοιώνονται κατά τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπ' όψη ανά

όροφο: α) η ακαμψία των ανώτερων και κατώτερων τμημάτων τους και β) ο εξαναγκασμός από γειτονικά
πλαίσια.

SOFISTIK:

Προσομοίωση με επίπεδα πεπερασμένα στοιχεία.

SPVAK-IΠ (STRAD): Και ω; γραμμικό στοιχείο στερεών κόμβων.
ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ: Η προσομοί.ωση γίνεται ως εξής: το τμήμα της δοκού από τον άξονα του τοιχείου μέχρι την
παρειά θεωρείται απολύτως στερεό.
ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ PLUS: Η προσομοίωση γίνεται ως εξής: το τμήμα της δοκού από τον άξονα του τοιχείου
μέχρι την παρειά θεωρείται απολύτως στερεό.

8.2

Τίθενται αυτόματα περιορισμοί από το ΠρόΎραμμα Ύια τις περιπτώσεις όπου η προσο
μοίωση των επίπεδων τοιχωμάτων με ραβδόμορφα μέλη είναι καταφανώς ανεπαρκής
(π.χ. όταν ο λόΎος ύψους προς πλάτος εivαι σχετικά μικρός);

SOFISTIK:

Το πρόγραμμα δεν θέτει περιορισμό, προειδοποιεί όμως όταν πλάτος/ύψος>

1/3.

ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ: Δεν επιτρέπεται να δοθεί τοιχείο με μεγάλη πλευρά διατομής μεγαλύτερη των 400 cm.

ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ PLUS: Δεν επιτρέπεται να δοθεί τοιχείο με μεγάλη πλευρά διατομής μεγαλύτερη των 400

cm.
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8. 4

Υπάρχουν πρόσθετες δυνατότητες για την προσομοίωση μη επίπεδων τοιχωμάτων
ανοικτιίς λεπτότοιχης διατομής

(L,

Π,

U,

Τ);

SCADA: Μέσω χρήσης πεπερασμένων στοιχείων.
HELSA-H3 Ναι, αφού εναπόκειται στην κρίση του μελετητή - χρήστη η προσομοίωση με κατάλληλη αντικα
τάσταση από γραμμικά στοιχεία.

ΝΕΧΤ: (1) Το πρόγραμμα διαθέτει στοιχείο λεπτότοιχης διατομής σε στρέψη καμπυλώσεως

(warping

torsion). (2) Η προσομοίωση μπορεί να γίνει και με πεπερασμένα στοιχεία.
CR ΥSΓAL: Ως κατακόρυφα στοιχεία με ακαμψίες αυτές της σύνθετης διατομής.

Ουσιαστικά μπορούν να
προσομοιωθούν οιεσδήποτε διατομές, αποτελούμενες από ορθογώνια σε οιαδήποτε διάταξη μεταξύ τους.
ΣΤΑΤΙΚΑ ΙΙ: Τοιχώματα ανοικτής λεπτότοιχης διατομής με δύο, τρία και τέσσερα σκέλη.
Τ.Ε.Σ . Σ .Α.Κ-Σ.Ο.Σ: Τα μη επίπεδα τοιχώματα διασπώνται σε επιμέρους επίπεδα τα οποία συνδέονται με

ταξύ τους με απαραμόρφωτους ράβδους.

Τ.Ε.Α.Φ: Τα μη επίπεδα τοιχώματα διασπώνται σε επιμέρους επίπεδα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με
απαραμόρφωτους ράβδους.

SOFISTIK: Ναι. Ορίζεται η ανοικτή διατομή με τα επιθυμητά γεωμετρικά στοιχεία.
SPVAK-III CSΓRAO): Σύνθετες διατομές μέχρι και 7 ορθογωνικών τμημάτων.
8.5

Υπάρχουν πρόσθετες δυνατότητες για την προσομοίωση τοιχωμάτων κλειστrίς διατο
μής (δηλ. κλειστών πυρήνων)

(π.χ. ως κατακόρυφων δοκών με λεπτότοιχη διατομή);

SCADA: Μέσω χρήσης πεπερασμένων στοιχείων.
HELSA-H3 Ναι, αφού εναπόκειται στην κρίση του μελετητή - χρήστη η προσομοίωση με κατάλληλη αντικα
τάσταση από γραμμικά στοιχεία.
ΝΕΧΤ: Η προσομοίωση μπορεί να γίνει και με πεπερασμένα στοιχεία.

CRYSTAL: Υπάρχουν με βάση το σκεπτικό στην 8.4.
Τ.Ε.Σ.Σ.Α.Κ-Σ.Ο.Σ: Οι τοίχοι προσομοιώνονται με διαγωνίους ράβδους

SPVAK-III (STRAO):
8.6

Κλειστές διατομές αποτελούμενες από

(bracing element).

3-7 ορθογωνικά τμήματα.

Υπάρχουν πρόσθετες δυνατότητες για την προσομοίωση επάλληλων καθύψος ανοιγμά
των μέσα στο ίδιο τοίχωμα;

SCADA: Μέσω χρήσης πεπερασμένων στοιχείων.
HELSA-H3 Ναι, αφού εναπόκειται στην κρίση του μελετητή - χρήστη η προσομοίωση

με κατάλληλη αντικα

τάσταση από γραμμικά στοιχεία.
ΝΕΧΤ: Η προσομοίωση μπορεί να γίνει και με πεπερασμένα στοιχεία.

SPVAK-III CSTRAD):
8.1

Με αλλαγή διατομής του κατακόρυφου στοιχείου στα όρια του ανοίγματος.

Υπάρχουν η•δεχομένως ειδικές δυνατότητες yια την προσομοίωση της tyκεντρης σύ
ζευξης τοιχώματος με τις συvτρiχουσες σε αvτό δοκούς, είτε παράλληλα, είτε εyκάq
σια, εi τε λοξά προς το επίπεδό τοv;

ΣΤΑΤΙΚΑ

11:

Με τροποποίηση από τον χρήστη των ήδη υπολογισμένων αρχικών επικομβίων φορτίων

Mxji,

Myjί

HELSA-H3 Ναι, αφού εναπόκειται στην κρίση του μελετητή - χρήστη η προσομοίωση

με κατάλληλη αντικα

τάσταση από γραμμικά στοιχεία.

ΝΕΧΤ: (1) Μέσω στερεού κόμβου(κατά προσέγγιση). (2) Με προσομοίωση του τοιχώματος με πεπερασμένα
στοιχεία.

CRYSTAL: Υπάρχει με ράβδους πολύ μεγάλης ακαμψίας.
ANALYSIS XR: Έκκεντρη σύζευξη τοιχώματος με τις συντρέχουσες δοκούς μπορεί να γίνει σε οιαδήποτε διεύ
θυνση του χώρου.

ANALYSIS Ι+Π:

Έγκεντρη σύζευξη τοιχώματος με τις συντρέχουσες δοκούς μπορεί να γίνει στις διευθύνσεις χ,

y.
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SOFISTIK: Ναι. Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα έκκεντρης σύνδεσης δοκών μεταξύ τους.
SPVAK-III CSTRAO): Γίνεται εξάρτηση των παραμορφώσεων εντατικών μεγεθών του κόμβου παρειάς της
δοκού με το κ.β. του τοιχώματα;.
Mac-XΩPO: Ναι, με πρόβλεψη ειδικών βοηθητικών κατακορύφων στοιχείων στα σημεία της έκκεντρης σύζευ

ξης. Αυτόματος σννυπολογισμός των συνεισφορών τους στο υπόψη τοίχωμα.
ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ

8. 8

PLUS:

Ναι.

Υπάρχει ενδεχομένως η δυνατότητα προσομοίωσης της διαφραγματικής λειτουργίας
των τοίχων πληρώσεως σε σεισμό;

ΣΤΑΤΙΚΑ

11:

Με την χρήση διαγωνίων μελών θλιπτήρων επιλέγοντας τις θέσεις την συνδεσμολογία και το

υλικό αυτών.

HELSA-H3 Ναι, αφού

εναπόκειται στην κρ(ση του μελετητή -χρήστη η προσομοίωση με κατάλληλη αντικα

τάσταση από γραμμικά στοιχεία.
ΝΕΧΤ:

(1) Με πεπερασμένα στοιχεία(pan els) (2) Με διαγωνίους ράβδους (bracing members).

CRYSTAL: Υπάρχει με την δυνατότητα υπάρξεως διαγώνιων μελών.
ANALYSIS XR: Η διαφραγματική λειτουργία των τοίχων πληρώσεως ~-τορεί να περιγραφεί ε(τε μέσω της γε
νικευμένης γραμμικής σχέσης ως 4.5, είτε με την χρήση χιαστί αμφιαρθρωτών στοιχείων.
SPVAK-111 CSTRAD): Με χρήση έτοιμης βιβλιοθήκης στοιχείων τοιχοποιίας.
ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ PLUS: Η δυνατότητα αυτή υπάρχει και υλοποιείται με την προσομοίωση των τοίχων πλη
ρώσεως με ιδεατούς ελκυστήρες.

9.1.3

Πως αλλοιώς προσομοιώνεται η διαφραγματική λειτουργία των πλακών τωv ορόφων

σε οριζόvτια φορτία (π.χ σε σεισμό);

SCADA: Δυνατότητα σύνδεσης

των κόμβων μιας πλάκας με το κέντρο μάζας του φορέα μέσω μητρώου

ακαμψ(ας.

ΝΕΧΤ: Το διάφραγμα αποτελεί συστατικό στοιχείο του μοντέλου

(d- και r- mode).

ANALYSIS Ι+ΙΙ: Κατά Ρουσσόπουλο.
SPVΑΚ-ΙΠ CSTRAD): Με χιαστι ειδικούς σννδέσμους.
KTWIO: Χρησιμοποιε(ται η μέθοδος Ρουσόπουλου. Γίνεται κατανομή σεισμικών δυνάμεων κατά Ρουσόπου
λο, επιλύεται το σύστημα με τις δυνάμεις αυτές, βρίσκονται νέοι δείκτες ακαμψίας, γίνεται νέα κατανομή
των σεισμικών δννάμεων κατά Ρουσόπουλο, νέα επίλυση με τις νέες σεισμικές δυνάμεις κ.ο.κ μέχρις ότου

επιτευχθεί επιθυμητή ακρίβεια.

9.3

Πως προσομοιώνεται η καθ' ύψος σύζευξη δύο μη επάλληλων πλακώv (π.χ. η σύζευξη
του α' ορόφου με το ισόγειο, όταν παρεμβάλεται πατάρι σε τμήμα της κατόψεως);

SCADA JUNIOR: Με γραμμικό μοντέλο.
SCADA: Μέσω του μαθηματικού μοντέλου.
ΝΕΧΤ: (1) Με την χρησιμοποίηση ενδιαμέσων κόμβων στους στύλους(στη στάθμη του παταριού) που σννδέ
ονν τις μη επάλληλες πλάκές. (2) Με την χρησιμοποίηση συνδετηρίων ράβδων/στοιχείων (bracings).
CRYSTAL: Τα οριζόντια στοιχεία εκτός πλακός δεν μετέχουν της διαφραγματικής λειτουργίας, ενώ τα κα
τακόρυφα που δεν συναντούν οριζόντια στο ύψος της τμηματικής στάθμης θεωρούνται σαν ενιαία μέλη στο

ελαστικό χωρικό σύμπλεγμα.
ΣΤΑΤΙΚΑ

11: Περιγράφεται ο όροφος - πατάρι,

ο οποίος και αποτελεί δίσκο στην επιφάνεια που καλύπτει.

Τα υπόλοιπα κατακόρυφα μέλη που δεν συμμετέχονν στον δίσκο του παταριού αναγνωρίζονται από το πρό
γραμμα σαν υποστυλώματα τα οποία σννδέουν το ισόγειο με τον

lo όροφο.

Εάν υπάρχουν και επιπλέον δε

σμεύσεις , αυτές περιγράφονται με πρόσθετες συνδέσεις με την χρήση των μελών

ANALYSIS XR:
ANALYSIS Ι+ΙΙ:

- σννδέσμων.

Μέσω της γενικευμένης γραμμικής σχέσης.
Μέσω της γενικευμένης γραμμικής σχέσης.

SOFIS'ΠK: Το πατάρι δίδεται σαν πλάκα που σννδέεται μέσω των υποστηλωμάτων με κάτω και πάνω όροφο.
SPVΑΚ-ΙΠ CSTRAD): Ευθέως, με περιγραφή πραγματικής κατάστασης.
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ΚΤΙΡΙΟ: Με το αντίστοιχο στατικό μοντέλο.
ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ: Τα υποστυλώματα που ενώνουν απ' ευθείας τις δύο μη ε.πάλληλες πλάκες, f:χουν κόμβους

με

6 βαθμούς ελευθερίας στην στάθμη της ενδιάμεσης πλάκας.
ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ PLUS: Τα υποστυλώματα που ενώνουν απ' ευθείας τις δύο μη
βους με 6 βαθμούς ελευθερίας στην στάθμη της ενδιάμεσης πλάκας.

9.4

ε.πάλληλες πλάκες, f:χουν κόμ

Υπάρχει ενδεχομένως η δυνατότητα προσομοίωσης της πρόσθετης καθ' ύφος σύζευξης
των πλακών από τα κλιμακοστάσια;

SCADA JUNIOR: Με γραμμικό μοντέλο.
SCADA: Με γραμμικό μοντέλο ή επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία.
HELSA-H3 Ναι, αφού εναπόκειται στην κρίση του μελετητή -χρήστη η προσομοίωση

με κατάλληλη αντικα

τάσταση από γραμμικά στοιχεία.

ΝΕΧΤ: (1) Στους τρόπους λειτουργίας του προγράμματος που έχουν οργάνωση των δεδομένων κατ' όρoφo(r
mode ή q-mode), οι κλίμακες μπορούν να ληφθούν υπ' όψη ορίζοντας 'στάθμες' στις πλάκες πλατυσκάλων.

(2) Στους άλλους τρόπους λειτουργίας (s-, c- και d-mode) οι κλίμακες μπορούν να συμπεριληφθούν στο μο
ντέλο φυσιολογικά.

CRYSTAL: Υπάρχει ως λοξά μέλη καθοριζόμενης ακαμψίας.
ΣΤΑΤΙΚΆ ΙΙ: Όταν το κλιμακοστάσιο μπορεί να προσομοιωθεί με μέλος

- σύνδεσμο, ή

με αριθμό συνδέ

σμων, επιλεγμένης διατομής.

Προσομοίωση κλιμακοστασίων μέσω κεκλιμένων ράβδων στο χώρο.
SPVΑΚ-ΙΙΙ (STRAD): Ναι, με την εισαγωγή του κλιμακοστασίου του φορέα.

ANALYSIS XR:

10.2

Υπάρχει η δυνατότητα προσομοίωσης της διαφραγματικής λειτουργίας των (περιμε
τρικών ή και εσωτερικών) τοιχείων των υπογείων και με ποιές παραδοχές;

SCADA JUNIOR: Με δοκούς μεγάλης ακαμψίας.
SCADA: Με την χρήση επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων ή slaves degrees of freedom.
HELSA-H3 Ναι, αφού εναπόκειται στην κρίση του μελετητή - χρήστη η προσομοίωση με κατάλληλη αντικα
τάσταση από γραμμικά στοιχεία(προφανώς μ' οποιαδήποτε παραδοχή).

ΝΕΧΤ: Αναλόγως της περιπτώσεως. (1) Με πλήρη οριζόντια παγίωση των πλακών των υπογείων. (2) Με με
ρική δέσμευση των διαφραγμάτων των πλακών των υπογείων κατά μήκος των απαραμόρφωτων τοιχείων.
(3) Κάνοντες χρήση συνδετηρίων πεπερασμένων στοιχείων(paηels).
ΕΧΩ: Το τοιχείο των υπογείων περιμετρικά και εσωτερικά λαμβάνονται σαν υψίκορμα δοκάρια.

CRYSTAL: Υπάρχει, είτε ως δέσμευση επιμέρους ελευθεριών κινήσεως των κόμβων,

είτε ως ισοδύναμα
πλαίσια με οριζόντια μέλη μεγάλης ακαμψίας και κατακόρυφα μέλη επιλεγμένης ακαμψίας.
ΣΤΑΤΙΚΑ ΙΙ: Για τον υπολογισμό της ανωδομής α)με την επιλογή παγιώσεων των κατακόρυφ.ι.νν στοιχείων

πάνω σε αυτά και σε επιλεγμένες διευθύνσεις, ή β) με την χρήση διαγωνίων συνδέσμων δέσμευσης βαθμών
ελευθερίας. Για τον υπολογισμό της θεμελίωσης με την χρήση τους σαν συνδετήρια ανάλογης διατομής.
Με πεπερασμένα στοιχεία και διανεμημένη ελαστική f.δ(Χlση.
SPVΑΚ-ΙΙΙ (STRAD): α) Εισάγονται τα αντίστοιχα γεωμετρικά μεγέθη. β) Χιαστί συνδέσμους.
ΚΤΙΡΙΟ: Με το αντf.στοιχο στατικό μοντέλο.

SOFISTIK:

ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ: Αν ένας όροφος δοθεί σαν υπόγειο στο πρόγ(Χlμμα, τότε αυτόματα οι μετακινήσεις κατά χ,
y και η στροφή στο επίπεδο x-y των κεφαλων των υποστυλωμάτων θεωρούνται μηδενικές.
ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ PLUS: Αν ένας όροφος δοθεί σαν υπόγειο στο πρόγ(Χlμμα, τότε αυτόματα οι μετακινήσεις
κατά χ, y και η στροφή στο επίπεδο x-y των κεφαλων των υποστυλωμάτων θεωρούνται μηδενικές.

10.3

Υπάρχει η δυνατότητα προσομοίωσης πεδίλων απλής εκκεντρότητας και με ποιές πα
ραδοχές;

FOOTPΑΚ: Ισοδύναμο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων με ελαστικό έδαφος.
SCADA JUNIOR: α) Επίλυση με την χρήση του προγράμματος μεμονομένων πεδίλων. β)Προσομοίωση με
ραβδωτά μέλη και ελαστικές στηρίξεις ή ράβδους δικτυώματος (ελατήρια).
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SCADA: Με την χρήση ραβδωτών μελών.
ΝΈΧΤ: Ναι.Μεμονωμένα πέδ ιλα μ.,-τορούν να συμ;-τεριληq,-θούν στο συνολικό μοντλέλο του κτιρίου σε πλήρη

αλληλεπίδραση με το έδαq:Ός θεμελιώσεως(ελαστική έδραση

\Vinkler). ΕLναι δυνατή η σύνδεση μεταξύ τους ή

με πεδιλοδοκούς/πλάκα θεμελιώσεως μέσω συνδετηρίων δοκών. Επίσης το πρόγραμμα μπορεί να επιλέξει
διαστάσεις ακλονήτως εδραζομένων πεδίλων.
ΕΧΩ: Τα πέδιλα ωτλής εκκεντρότητας προσομοιώνονται με ιδεατές ράβδους κατάλληλου μήκους και διατο
μής σε συνεργασία με οριζοντίους συνδετηρίους δοκούς ή τοιχεία αν υπάρχουν.

CRYSTAL: Το σύστημα υποστύλωμα-πέδιλο-συνδετήριοι δοκοL-ελαπήρια συναρτώμενα από το έδαφος συ
ναποτελούν ένα σύστημα 1, 2 ή 3 βαθμών ελευθερί.ας, κατα την επιλογή του χρήστη. Οι ελευθερίες είναι οι
δύο στροφιχές και η κατακόρυφη. Το μέτρο συμπίεσης καθορίζει τις ελατηριαχές σταθερές.
ΣΤΑΤΤΚΑ ΙΙ: Κατανομή ροπών εκκεντροτήτων σε συνδετήρια - έδαqχ:χ; - στυλο/πέhιλο και y..ατάρτιση εξισώ
σεων για την ανάλυση ευκάμπτων δοκών και πλαχών θεμελίωσης, με μη γραμμικό διάγραμμα τάσεων - πα
ραμορφ.ί>σεων, σύμq;ωνα με την θεωρία δεικτών ακαμψίας του Manfred Kany.
ANALYSIS Ι+Π: Πέδιλα ωτλής εκκεντρότητας επί ελαστικού εδάφους.
Τ.Ε.Α.Φ: Υπάρχει η δυνατότητα προσομοίωσης πεδίλων ωτλής εκκεντρότητας. Τα πέδιλα εξομοιώνονται
χαθ' ύψος και κατά πλάτος με άκαμπτες ράβδους. Η άκαμπτη οριζόντια ράβδος θεωρείται ότι κείται επί
πλαστικού εδάφους. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα εqχιρμογής στροφικών και αξονικών ελατηρίων.

SOFISTIK:

Υπάρχει η δυνατότητα.

SPVAK-ΠI (STRAD): Γραμμικά στοιχεία ίδιας παραμορφ:οοψ.ότητας με το πέδιλο σε κάμψη, διάτμηση, αξο
νική, με δέσμευση ολίσθησης, μικρή δυστρεψία στερεού κόμβου και με πιθανότητα ύπαρξης χαίνοντος αρμού.
Mac-XΩPO: Κατασκευαστικώς κεντρικό ή απλά έκκεντρο πέδιλο επί ελαστικού εδάqχ:ηJς Winkler με κατακό
ρυqΌ qχ:>ρτίο Ν ή/και ροπή Μχ και με ή χ~ίς συνδετήριες δοκούς $λ. BeιonkaJendar

1971, τομ. Π, σελ. 523-

527).
ΚΤΙΡΙΟ: Με τη μέθΟΟο του ελαστικού εδάφους.

ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ: Ναι.
ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ PLUS: Ναι
1Ο.4

Υπάρχει η δυνατότητα προσομοίωσης πεδίλων διπλ1ίς εκκεντρότητας και με ποιtς πα
ραδοχές;

FOOTPΑΚ: Ισοδύναμο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων με ελαστικό έδαφος.
SCADA JUNIOR: α) Επίλυση με την χρήση του προγράμματος μεμονωμένων πεδίλων. β)Προσομοίωση με
ραβδωτά μέλη και ελαστικές στηρίξεις ή ράβδους δικτυώματος (ελατήρια).

SCADA: Με την χρήση ραβδωτών μελών.
HELSA-H3: Ναι, αφού εναπόκειται στην κρίση του μελετητή - χρήστη η προσομο(ωση με κατάλληλη αντικα
τάσταση από γραμμικά στοιχεία.
ΝΕΧΤ: Ναι.Μεμονωμένα πέδιλα μ.,-τορούν να συμι-τεριληqfuύν στο συνολικό μοντέλο του κτιρίου σε πλήρη

αλληλεπίδραση με το έδαφος θεμελιώσεως(ελαστική έδραση Winkler). Είναι δυνατή η σύνδεση μεταξύ τους ή
με πεδιλοδοκούς/πλάκα θεμελιώσεως μέσω συνδετηρίων δοχών. Επίσης το πρόγραμμα μπορεί να επιλέξει

διαστάσεις ακλονήτως εδραζομtνων πεδίλων.
ΕΧΩ: Τα πέδιλα διπλής εκκεντρότητας π.ροσομοιώνονται με ιδεατές ράβδους κατάλληλου μήκους και. διατο
μής σε συνεργασία με οριζοντίους συνδετηρίους δοκούς ή τοιχεία αν υπάρχουν.

CR Υ STAL: Το σύστημα υποστύλωμα-πέδιλο-συνδετήριοι δοκοί-ελαπήρια συναρτώμενα από το έδαφος συ
νωτοτελούν ένα σύστημα 1, 2 ή 3 βαθμών ελευθερίας, κατα την επιλογή του χρήστη. Οι ελευθερίες είναι οι.
δύο στροφικές και η κατακόρυφη. Το μέτρο συμπίεσης καθορίζει. τις ελατηριακές σταθερές.
ΣΤΑΤΙΚΑ ΙΙ: Κατανομή ροπών εκκεντροτήτων σε συνδετήρια - έδαqχ:χ; - στυλο/πέhιλο Υ.αι κατάρτιση εξισώ
σεων για την ανάλυση εύκαμπτων δοκών και πλακών θεμελίωσης, με μη γραμμικό διάγραμμα τάσεων - πα

ραμορφ.ί>σεων, σύμq;ωνα με την θεωρία δεικτών ακαμψίας του

Manfred Kany.

ANALYSIS Ι+Π: Πέδιλα διπλής εκκεντρότητας επί ελαστικού εδάφους.
Τ. Ε.Α.Φ: Υπάρχει η δυνατότητα προσομοίωσης πεδίλων διπλής εκκεντρότητας. Εqχχρμόζονται στο ύψος των
πεδίλων στροφικά και αξονικά ελατήρια.

SOFJSTIK: Υπάρχει η δυνατότητα.
SPVAK-III (STRAD): Γραμμικά στοιχεία ίδιας παραμορφ:οοψ.ότητας με το πέδιλο σε Υ.άμψη, διάτμηση, αξο
νική, με δέσμευση ολίσθησης, μικρή δυστρεψία στερεού κόμβου χαι με πιθανότητα ύπαρξης χαίνοντος αρμού.
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Mac-XΩPO: Κατασκευαστικώς διπλά έκκεντρο πέδιλο επί ελαστικού r.δάφους
Ν ή/και ρο..-τή Μχ ή/και ροπή

WinkJer με κατακόρυφο φορτίο
My και με ή χωρίς συνδετήριες δοκούς (βλ. BetonkaJendar 1971, τομ. Π, σελ. 523-

527).
ΚΤΙΡΙΟ: Με τη μέθοδο του ελαστικού r.δάφους κατά δύο ανεξάρτητες διευθύνσεις και πρόσθεση των κατα
πονήσεων.

ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ

PLUS:

Η επίλυση γLνεται με την μέθοδο του μέτρου συμπίεσης. Α ναλυτικώτερα οι παραδο

χές βρίσκονται στο εγχειριδιο χρήσεως που αποστέλλεται.
Υπάρχει

10.5

η δυνατότητα προσομοίωσης μεμωvομέvων θεμελιοδοκών (πεδιλοδοκώv) κα ι

με ποιές παραδοχές;

FOOTPΑΚ: Ισοδύναμο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων με ελαστικό έδαφος.
SCADA JUNIOR: Προσομοίωση με ραβδωτά μέλη και ελαστικές στηρίξεις ή ράβδους δικτυώματος

(ελατή 

ρια).

SCADA: Με την χρήση ραβδωτών μελών.
HELSA-H3 Ναι, αφού εναπόκειται στην κρίση

του μελετητή -χρήστη η προσομοίωση με κατάλληλη αντικα

τάσταση από γραμμικά στοιχεία.

ΝΕΧΤ: Ναι.ΘεμελιοδοκοL μπορούν να συμπεριληψ)ούν στο συνολικό μοντέλο του κτιρίου σε πλήρη αλληλε

πιδραση με το έδαφος θεμελιώσεως(συνεχής ελαστική έδραση των δοκών σε έδαφος

CRYSTAL:

Wink1er ή VJasov).

Σχηματίζεται μητρώο ακαμψίας του εδραζόμενου στοιχείου και ο υπολογισμός γίνεται με την

μέθοδο των μεταθέσεων με μητρώα. Το στο ιχείο μπορεί να μετατεθεL και στραφεί (3 βαθμοί λευθερίας ανά
κόμβο : κατακόρυφη και στροφική κατά τους δύο οριζόντιους άξονες). Το έδαφος συναρτάται με το δε(κτη
του.

ΣΤΑΤΙΚΑ ΙΙ : Κατάρτηση εξισώσεων για την ανάλυση εύκαμτων δοκών και πλακών θεμελίωσης, με μη γραμ
μικό διάγραμμα τάσεων - παραμορφώσεων, σύμφωνα με την θεωρία δεικτών ακαμψίας του Manfred Kany.

ANALYSIS XR:

Μεμονωμένη πεδιλοδοκός συνεχώς ελαστικά στηριζόμενη, δηλαδή δεν απαιτείται η χρήση

διακριτών επικόμβιων ελατηρίων.
ANALYSIS Ι+ΙΙ: Μεμονωμένη πεδιλοδοκός συνεχώς ελαστικά στηριζόμενη.
SOFISTIK: Μέσω των στοιχείων διανεμημ.ένης ελαστικής στήριξης.
SPVAK-III CSTRAD): Γραμμικά στοιχεία που η ελαστική γραμμή είναι η γνωστή 4" τάξεως διαφορική εξίσωση
για πλευρική γραμμική αντιδραση.
Mac-XΩPO: Σννεχής πεδιλοδοκός επί ελαστικού εδάφους
κής εξισώσεως της ελαστικώς r.δραζόμενης δοκού (βλ.

Wink1er με χρήση της ακριβούς λύσεως της διαφορι

J. Hahn: Durchlauftrager, Rahmen, Platten, und BaJken

auf e1astischer Bettung, Wemer-Verlag, 1976)
ΚΤΙΡΙΟ: Δοκού επί ελατηρίων.
ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ

10.6

PLUS:

Ναι.

Υπάρχει η δυνατότητα προσομοίωσης εσχάρας θεμελιοδοκών (πεδιλοδοκών) και με
ποιές παραδοχtς;

FOOTPΑΚ: Ισοδύναμο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων με ελαστικό έδαφος.
SCADA JUNIOR: Π ροσομοίωση με ραβδωτά μέλη και ελαστικές στηρίξεις ή ράβδους δικτυώματος

(ελατή

ρια).

SCADA: Με την χρήση ραβδωτών μελών.
HELSA-H3 Ναι, αφού εναπόκειται στην κρίση

του μελετητή

- χρήστη

η προσομοίωση με κατάλληλη αντ ικα

τάσταση από γραμμικά στοιχεία.

ΝΕΧΤ: Ναι.Εσχάρα θεμελιοδοκών μπορεί να συμπεριληψ)ούν στο συνολικό μοντλέλο του κτιρίου σε πλήρη
αλληλεπιδραση με το έδαφος θεμελιώσεως( συνεχής ελαστική έδραση των δοκών σε έδαφος Wink1er ή

V1asov).
ΕΧΩ: Η εσχάρα πεδιλοδοκών προσομοιώνεται σαν σύνολο γραμμικών στοιχείων επί ελαστικού εδάφους.

CRYSTAL: Μια ελαστικά εδραζόμενη εσχάρα πεδιλοδοκών υπολογίζεται επίσης με την μέθοδο μεταθέσεων
με μητρώα, αφου όπως και παραπάνω (10.5) βρεθεί το μητρώο ακαμψίας των επιμέρους στοιχείων της. Οι
βαθμοί ελευθερίας είναι 3/κόμβο: κατακόρυφη και 2 στροφικές / κόμβο κατά τους δύο οριζόντιους άξονες.
ΣΤΑΤΙΚΑ ΙΙ : Κατανομή των φορτίσεων στις κοινές περιοχές των πεδιλοδοκών για την σύγκλιση των καθιζή
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σεων και κατάρτιση των εξισώσεων για την ανάλυση εύκαμπτων δοκών και πλακών θεμελίωσης, με μη
γραμμικό διάγραμμα τάσεων - παραμορφώσεων, σύμφωνα με την θεωρία δεικτών ακαμψίας του Manfred

Kany.
Εσχάρα πεδιλοδοκών συνεχώς ελαστικά στηριζομένης, δηλαδή δεν ωταιτείται η χρήση δια

ANALYSIS XR:

κριτών επικόμβιων ελατηρίων.

ANAL YSIS Ι+ΙΙ: Εσχάρα πεδιλοδοκών στηριζομένης μέσω επικόμβιων ελατηρίων.
Τ. Ε.Α.Φ: Υπάρχει η δυνατότητα προσομοίωσης εσχάρας πεδιλοδοκών. Οι δοκοί της εσχάρας θεωρούνται επί
ελαστικού εδάφους (χώρος Winkler).
SOFISTIΚ: Μέσω των στοιχείων διανεμημένης ελαστικής στήριξης.

SPVΑΚ-ΙΙΙ CSTRAD): Γραμμικά στοιχεία που η ελαστική γραμμή είναι η γνωστή 4" τάξεως διαφορική εξίσωση
για πλευρική γραμμική αντίδραση.
Mac-XΩPO: Εσχάρα πεδιλοδοκών τυχούσας γεωμετρίας. Θαμιστική κατανομή των φορτίων στις επί μiρους

πεδιλοδοκούς με τη μέθοδο των διαδοχικών προσεγγίσεων (Θ. Τάσιος,
ρους πεδιλοδοκών όπως περιγράφεται στο σημείο

1969) και ακόλουθη ανάλυση των επί μέ

10.5.

ΚΤΙΡΙΟ: Σαν ανεξαρτήτων δοκών επί ελαστικού εδάφους.
ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ: Επιλύεται εσχάρα πεδιλοδοκών επί ελαστικού εδάφους, με τη μέθοδο του δείκτη εδάφους.
ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ

PLUS:

Επιλύεται εσχάρα πεδιλοδοκών επί ελαστικού εδάφους, με τη μέθοδο του δείκτη εδά

φους.

1Ο.7

Υπάρχουν τυχόν ειδικές δυνατότητες προσομοίωσης γενικής κοιτοστρώσεως και. με
ποιές παραδοχές;

FOOTPΑΚ:

Ισοδύναμο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων με ελαστικό έδαφος .

SCADA: Με χοντρά επιφανειακά στοιχεία (thick plate elements) και ελατήρια.
SCADA JUNIOR: Προσομοίωση με ραβδωτά μέλη και ελαστικές στηρίξεις ή ράβδους δικτυώματος (ελατή
ρια).

HELSA-H3 Ναι,

αφού εναπόκειται στην κρίση του μελετητή

- χρήστη η προσομοίωση

με κατάλληλη αντικα

τάσταση από γραμμικά στοιχεία.

ΝΕΧΤ: Ναι. Γενική κοιτόστρωση δια πεπερασμένων στοιχείων μπορεί να συμ.ι-τεριληφθοί.rν στο συνολικό
μοντλέλο του κτιρίου σε πλήρη αλληλεπίδραση με το έδαφος θεμελιώσεως( συνεχής ελαστική έδραση των
δοκών σε έδαφος

Winkler ή Vlasov).
CRYSTAL: Με την πύκνωση του μοντέλου της ελαστικά εδραζόμενης εσχάρας .
. ANALYSIS XR: Με την προσομοίωση της κοιτοοτρώσεω; ως εσχάρας πεδιλοδοκών.
ANALYSIS Ι+ΙΙ: Με την προσομοίωση της κοιτοοτρώσεω; ως εσχάρας πεδιλοδοκών.
SOFISTIK: Γίνεται προσομοίωση με επίπεδα ελαστικά εδραζόμενα πεπερασμένα στοιχεία.
SPVΑΚ-111 (STRAD): Με εσχάρες πεδιλοδοκών στις οποίες έχει τροποποιηθεί η δυστρεψία των στοιχείων.
Mac-XΩPO: Γενική κοιτόστρωση τυχούσας γεωμετρίας με τη μέθοδο κατανομής διαδοχικών προσεγγίσεων
κατα Θ. Τάσιο (1969) και αυτόματος προσεγγιστικός υπολογισμός των επί μέρους πλακών κατά Czerny.
ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ: Υπάρχει δυνατότητα προσομοίωσης μέσω της πεδιλοεσχάρας.
PLUS: Υπάρχει δυνατότητα προσομοίωσης μέσω της πεδιλοεσχάρας.

ΟΛΟΣΤΑΤΙ'ΚΑ

10.8

Υπάρχουν τvχόv .. ειδικές δυνατότητες προσομοίωσης θεμελίωσης σε πασσάλους και. με
ποιές παqαδοχές;

FOOTPΑΚ:

Ισοδύναμο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων με ελαστικό έδαφος.

SCADA: Με την χρήση γραμμικών μελών ή
SCADA JUNIOR: Με ραβδωτά μέλη .
HELSA-H3 Ναι, αφού

επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων.

εναπόκειται στην κρίση του μελετητή

- χρήστη

η προσομοίωση με κατάλληλη αντικα

τάσταση από γραμμικά στοιχεία.

ΝΕΧΤ: Ναι.Οι πάσσαλοι μπορούν να συμπεριληφθούν στο μοντέλο συνολικής επιλύσεως του κτιρίου σε
πλήρη αλληλεπίδραση με το έδαφος θεμελιώσεως. Έκαστος πάσσαλος θεωρείται ως δοκός επί ελαστικής
εδράσεως με τυχούσα μεταβολή του πλευρικού δε ίκτη εδάφους και εισάγεται στο μοντέλο δια του πίνακα
ακαμψίας του Ε.
ANALYSIS XR: Με την προσομο(ωση του πασσάλου ως κατακορύφου δοκού συνεχώς πλευρικά εδραζομένης
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και στις δύο διευθύνσεις χ και y.
ΑΝ AL Υ SIS Ι+ ΙΙ : Προσομοίιοοη πασσάλου ως κατακορύφου δοκού πλευρικά στηριζομένης μέσω επικομβίων
ελατηρίων.

SOFISTIK: Υπάρχει ειδικό στοιχείο για πασσάλους.
SPVAK-III CSTRAD): Για πασσάλους αιχμής με στοιχεία ως το 105
ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ: Υπάρχει δυνατότητα επίλυσης πεδιλοεσχάρας με στήριξή της σε ορισμένα σημεία επί πασ
σάλων.

ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ

PLUS:

Υπάρχει δυνατότητα επίλυσης πεδιλοεσχάρας με στήριξή της σε ορισμένα σημεία επί

πασσάλων.

10.9

Υπάρχει η δvvατότητα προσομοίωσης της αλληλεπίδρασης τοv εδάφους θεμελίωσης με
τηv αvωδομ1ί και με ποιές παραδοχές;

FOOTP ΑΚ: Ισοδύναμο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων με ελαστικό έδαφος.
SCADA JUNIOR: Με ελαστικές στηρίξεις.
SCADA: Προσομείωση του εδάφους με πεπερασμένα στοιχεία και ελαστικές στηρίξεις.
HELSA-H3 Ναι, αφού εναπόκειται στην κρίση του μελετητή - χρήστη η προσομοίωση με κατάλληλη αντικα
τάσταση από γραμμικά στοιχεία.

ΝΕΧΤ: Ναι.Οποιαδήποτε θεμελίωση (συνδυασμός πλάκας, πεδιλοδοκών, μεμονωμένων πεδίλων και πασσά
λων) μπορεί να επιλυθεί σε πλήρη αλληλεπίδραση με την ανωδομή, αφού το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα
σε ένα μοντέλο να περιλαμβάνει, τόσο ράβδους/στοιχεία ανωδομής, όσο και ράβδους/στοιχεία θεμελιώσεως
(συνεχής ελαστική έδραση σε έδαφος

Winkler ή

Vlasoν)

CRYSTAL: Υπάρχει ως επιλογή του χρήστη, με το να θεωρηθεί ο ελαστικός ημιχώρος ως σύστημα διάκριτων
ελατηρίων που μετέχουν ως ελαστικά μέλη στο χωρικό πλαίσιο με

3 όμως βαθμούς ελευθερίας αντί για 6 που

έχουν τα άλλα μέλη.
ΣΤΑΤΙΚΑ ΙΙ: Μόνον με επανεπίλυση της ανωδομής, θεωρώντας τις μετατοπίσεις

d:zo, Rxo. Ryo από υην

πρώτη επίλυση της θεμελLωσης, δεδομένες συνοριακές συνθήκες για την νοο επίλυση της ανωδομής.

Τ.Ε.Α.Φ: Υπάρχει η δυνατότητα προσεγγιστικής προσομοίιοοης της αλληλεπίδρασης του εδάφους θεμελίω

σης με την ανωδομή . Τα θεμέλια προσομοιώνονται με άκαμπτους ράβδους δύο διευθύνσεων που κείνται απί
ελαστικού εδάφους. Τα υποστυλώματα συνδέονται άκαμπτα στον κόμβο των δύο προαναφερθέντων ράβδων.

SPVΑΚ-ΙΙΙ CSTRAD):

Τα προκύπτοντα στοιχεία πεδίλων και πεδιλοδοκών εισάγονται στο μητρώο αντίστασης

γω. Συνολική Επίλυση.

11.1

Ποιές δvvατότητες vπάρχοvv για τηv προσομοίωση επικόμβιωv δvvάμεωv και ροπών;

CGPLATE: Επικόμβιες Δυνάμεις και Ροπές.
CGPLANE: Επικόμβιες Δυνάμεις και Ροπές.

DYNPAK: Επικόμβιες Δυνάμεις και Ροπές.
PLATEPAK: Επικόμβιες Δυνάμεις και Ροπές .
FOOTPAK: Επικόμβιες Δυνάμεις και Ροπές.
CGFRAME: Επικόμβιες Δυνάμεις και Ροπές.

DYNFRAME: Επικόμβιες Δυνάμεις και Ροπές.
CGTRUSS: Επικόμβιες Δυνάμεις.
SCADA JUNIOR: Τρεις δυνάμεις και τρεις ρ<χtές.
SCADA: Τρεις δυνάμεις και τρεις ροπές.
HELSA-H3 Επιβάλλονται απ' ευθείας στους κόμβους (αναλυτική είσοδος).
ΝΕΧΤ: Επι.κόμβιες δυνάμεις(Χ,Υ,Ζ) και επικόμβιες ροπές(Μχ,

My, Mz) μπορούν να δοθούν στους κόμβους

στο γενικό σύστημα. Υπάρχει δυνατότητα αυτόματης γένεσης.
ΕΧΩ : Δύνανται να δοθούν πρόσθετες επικόμβιες δυνάμεις.

CRYSTAL: Υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν σε κάποιο αρχείο φορτίσεων διορθωτικά επικόμβια φορτία ή
ροπές.
ΣΤ ΑΤΙΚΑ

11: Επικόμβια Pz, Μχ, My αυτόματα από τις δοκούς - μέλη

και δυνατότητα τροποποίησης.

ANALYSIS XR: F.πι.κόμβιες δυνάμεις και ροπές κατά τις τρείς διευθύνσεις του χώρου.
ANAL YSIS Ι+ΙΙ: Επικόμβιες δυνάμεις και ροπές.
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Τ.Ε.Σ . Σ.Α.Κ-Σ.0.Σ: Στους κόμβους μεταβιβάζονται οι δράσεις των μελών θεωρουμένων αμφιπάχτων.
Τ.Ε.Α.Φ: Υπάρχει η δυνατότητα επιβολής επικομβίων δυνάμεων και ροπών.
SQFISTIK: Υπάρχει η δυνατότητα.

SPVAK-111 CSTRAD); Εισάγονται ευθέως στο μητρώο φορτίσεως.
Mac-XΩPO: Δυνατότητα πράJθετων επικόμβιων κατακορύφων δυνάμεων σε κάθε στύλο και τοιχείο.
ΚΤΙΡΙΟ: Μχ,

My, Mz, Ρχ, Py, Pz.

ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ: Υπάρχει δυνατότητα πρόσθεσης επικόμβιων κατακόρυqχ.ον δυνάμεων σε κάθε υποστύλω
μα.

ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ PLUS: Υπάρχει δυνατότητα πρόσθεσης επικόμβιων κατακόρυφων δυνάμεων σε κάθε υπο
στύλωμα.

11.2

Ποιές δυνατότητες υπάρχουν για την προσομοίωση επιβαλλόμενων μετατοπίσεων;

CGPLA ΤΕ: Επικόμβιες μετατοπισεις και στροφές.
CGPLANE: Επικόμβιες μετατοπισεις.
DYNPAK: Επικόμβιες μετατοπίσεις και στροφές.
PLATEPAK: Επικόμβιες μετατοπισεις και στροφές.
FOOTPΑΚ : Επικόμβιες μετατοπίσεις και στροφές.
CGFRAME: Επικόμβιες μετατοπίσεις και στροφές.
DYNFRAME: Επικόμβιες μετατοπίσεις και στροφές.
CGTRUSS: Επικόμβιες μετατοπίσεις.
SCADA JUNIOR: Τρεις μετατοπισεις και τρεις στροφές.
SCADA: Τρεις μετατοπισεις και τρεις στροφές.
HELSA-H3 Μόνο στη διεύθυνση στήριξης κόμβου (υποχωρήσεις στηρίξεων - δηλ.

μπορώ να επιβάλλω μετα

τοπίσεις μόνο κατά την διεύθυνση δεσμευμένων βαθμών ελευθερίας).
ΝΕΧΤ: Επικόμβιες μετατοπίσεις(δχ, δy, δz) και επικόμβιες στροφές(φχ, φy, φz) μπορούν να επιβληθούν

στους κόμβους στο γενικό σύστημα. Σε όσους κόμβους έχει ορισθεί λοξό σύστημα (skew), οι επικόμβιες μετα
τοπίσεις και στροφές αναφέρονται στο λοξό σύστημα.Δυνατότητα αυτόματης γένεσης.
CRYSTAL: Υπάρχει με μετασχηματισμό της μητρωικής εξίσωσης της μεθόδου των μεταθέσεων.
ΣΤΑΤΙΚΑ ΙΙ:

dz, Rx, Ry για τους κόμβους της θεμελίωσης.
ANALYSIS XR: Επιβαλλόμενες μετατοπίσεις και στροφές σε στηριζόμενους και μη κόμβους.
ANALYSIS Ι+ΙΙ: Επιβαλλόμενες μετατοπίσεις και στροφές σε στηριζόμενους και μη κόμβους.
Τ.Ε.Α.Φ: Υπάρχει η δυνατότητα επιβολής επικομβίων μετατοπίσεων.

SOFISTIK: Υπάρχει η δυνατότητα.
SPVAK-IJI (STRAD): Ισοδύναμα εντατικά μεγέθη που προκαλούν τις επιθυμητές μετατοπίσεις.
ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ PLUS: Ναι, το πρόγραμμα δέχεται. κατά την περιγραφή του μοντέλου επιβαλλόμενες μετα
τοπισεις σε οποιοδήποτε κόμβο.

11.3

Ποιές δυνατότητες vπάρχοvν για την προσομοlωση ομοιόμορφα κατανεμημtνων καθο
λικών φορτίων στα στοιχεlα δοκών;

CGPLATE: Ομοι.όμορφο κατανεμημένο σταθερό φορτιο σε κάθε στοιχείο πλάκας ή δοκού.
DYNPΑΚ: Ένα ομοιόμορφο κατανεμημένο σταθερό φορτίο σε κάθε δοκό.
PLAΤΕΡ ΑΚ: Ομοιόμορφο κατανεμημένο σταθερό φορτίο σε κάθε στοιχείο πλάκας ή δοκού.
CGFRAME: Ένα ομοιόμορφο κατανεμημένο σταθερό φορτιο σε κάθε δοκό.
DYNFRAME: Ένα ομοιόμορφο κατανεμημένο σταθερό φορτίο σε κάθε δοκό.
SCADA JUNIOR: Εισάγοντας την γεωμετρία του φορτίου και την γωνία που σχηματίζει με την κάθετο στο
μέλος.

SCADA: Εισάγοντας την γεωμετρία του φορτίου και την γωνία που σχηματίζει με την κάθετο στο μέλος.
HELSA-H3 Ναι, με αναλυτική είσοδο (για κάθε στοιχείο κι όχι μόνο για δοκούς).
ΝΕΧΤ: Ομοιόμορφα κατανεμημένα καθολικά φορτία (qx,qy,qz,mx,my,mz) στο τοπικό σύστημα της δοκού.
Ομοιόμορφα κατανεμημένα καθολικά φορτια δοκού (qx,qy,qz) στο γενικό σύστημα ανηγμένα στην αντίστοι
χη προβολή ή στον άξονα της ράβδου. Δυνατότητα αυτόματης γένεσης.
ΕΧΩ: Υπολογίζονται αυτόματα από πλάκες ίδιο βάρος και τοίχοι αλλά δύναται να δοθούν και πρόσθετα
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κατανεμημένα φορτtα.

CRYSTAL:

Είναι η κατ' αρχήν επιλογή του προγράμματος.

ΣΤΑ ΤΙΚΑ ΙΙ: Ομοιόμορφα καθολικά κατανεμημένα

qz φορτία δοκών.

ANALYSIS XR : Ομοιόμορφα κατανεμημένα φορτία και ροπές στο γενικό ή στο τοπικό σύστημα της ράβδου.
ANALYSIS Ι+ΙΙ: Ομοιόμορφα κατανεμημένα φορτία στο γενικό σύστημα της ράβδου.
Τ.Ε.Α.Φ: Υπάρχει η δυνατότητα επιβολής ομοιόμορφων κατανεμημένων καθολικών φορτtων.

SOFISTIK: Υπάρχει η δυνατότητα.
SPVΑΚ-ΠΙ (STRAD): Εισάγονται ευθέως με περιγραφή του μεγέθους.
Mac-XΩPO: Ένα ομοιόμορφο φορτtο κατανεμημένο ανά δοκό.

ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ : Υπάρχει δυνατότητα πρόσθεσης ομοιόμορφα κατανεμημένων καθολικών φορτtων σε κάθε

δοκό.
ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ
κάθε δοκό.

11.4

PLUS:

Υπάρχει δυνατότητα πρόσθεσης ομοιόμορφα κατανεμημένων καθολικών φορτtων σε

Ποιές δvvατότητες vπάρχοvv για την προσομοίωση ομοιόμορφα κατανεμημένων τμη
ματικών φορτlων στα στοιχεία δοκών;

DYNPΑΚ: Ένα ομοιόμορφο κατανεμημένο τμηματικό φορτtο

σε κάθε δοκό.

OOFRAME: Ένα ομοιόμορφο κατανεμημένο τμηματικό φορτ(ο σε κάθε δοκό.
DYNFRAME: Ένα ομοιόμορφο κατανεμημένο τμηματικό φορτ(ο σε κάθε δοκό.
SCADA JUNIOR : Εισάγοντας την γεωμετρtα του φορτίου και την γωνία που σχηματίζει με την κάθετο στο
μfλος.

SCADA: Εισάγοντας την γεωμετρία του φορτίου και την γωνtα που σχηματίζει με την κάθετο στο μέλος.
HELSA-H3 Ναι, με αναλυτική είσοδο (για κάθε στοιχείο κι όχι μόνο για δοκούς).
ΝΕΧΤ: Ομοιόμορφα κατανεμημένα τμηματικά φορτία
Ομοιόμορφα κατανεμημένα τμηματικά φορτία δοκού

(qx,qy,qz,mx,my,mz) στο τοπικό σύστημα της δοκού.
(qx,qy,qz) στο γενικό σύστημα ανηγμένα στην αντί

στοιχη προβολή ή στον άξονα της ράβδου. Δυνατότητα αυτόματης γένεσης.

CRYSTAL: Περιγράφονται σε αρχείο ως ομαδοποιημένες

φορτίσεις και στην συνέχεια εισάγονται είτε με

γραμμή εντολών είτε με συσκευή δείκτη.
ΣΤΑΤΙΚΑ

11: Με παρεμβολή εμμέσων κόμβων δίνεται η δυνατότητα κατάτμησης των δοκών σε επιμέρους

μέλη, στα οποtα δίνονται τα διαφορετικά τμηματικά συνεχή φορτία.

ANALYSIS XR: Ομοιόμορφα τμηματικά φορτtα και ροπές στο γενικό ή στο τοπικό σύστημα της ράβδου.
ANALYSIS Ι+ΙΙ: Ομοιόμορφα τμηματικά φορτtα στο γενικό σύστημα της ράβδου.
SOFISTIK: Υπάρχει η δυνατότητα.
SPVΑΚ-111 (STRAD): Εισάγονται ευθέως με περιγραφή του μεγέθους.
Mac-XΩPO: Δυνατότητα πρόσθετων τμηματικών ομοιόμορφα κατανεμημένων φορτίων.

ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ: Υπάρχει δυνατότητα πρόσθεσης ομοιόμορφα κατανεμημένων τμηματικών φορτtων σε

κάθε δοκό.
ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ
σε κάθε δοκό.

11.S

PLUS:

Υπάρχει δυνατότητα πρόσθεσης ομοιόμορφα κατανεμημένων τμηματικών φορτ(.ων

Ποιές δυνατότητες υπάρχουν για την προσομοίωση σvyκεvτρωμέvων δvvάμεωv στα
στοιχεία δοκών;

DYNPΑΚ: Δύο συγκεντρωμένα φορτία σε οποιαδήποτε θέση σε κάθε δοκό.
CGFRAME: Δύο συγκεντρωμένα φορτία σε οποιαδήποτε θέση σε κάθε δοκό.
DYNFRAME: Δύο συγκεντρωμένα φορτία σε οποιαδήποτε θέση σε κάθε δοκό.
SCADA JUNIOR: Εισάγοντας την γεωμετρία του φορτίου και την γωνtα που σχηματίζει με την κάθετο στο
μέλος.

SCADA: Εισάγοντας την γεωμετρία του φορτίου και την γωνία που σχηματίζει με την κάθετο στο μέλος.
HELSA-H3 Ναι, με αναλυτική είσοδο (για κάθε στοιχείο κι όχι μόνο για δοκούς).
ΝΕΧΤ: Συγκεντρωμένες δυνάμεις

(Qx,Qy,Qz) στο τοπικό σύστημα της δοκού σε απόσταση χ από την αρχή
της. Συγκεντρωμένες δυνάμεις (Qx,Qy,Qz) εντός της δοκού με διεύθυνση παράλληλη με ένα των αξόνων του
γενικού συστήματος. Δεν υπάρχει όριο για το πλήθος των συγκεντρωμένων δυνάμεων που μπορούν να δο
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θούν σε μία δοκό. Δυνατότητα αυτόματης γένεσης.

CR YSTΑ L: Περιγράφονται σε αρχείο ως ομαδοποιημένες φορτίσεις και στην συνέχεια εισάγονται είτε με
γραμμή εντολών είοτε με συΟΥ.ευή δείκτη.

ΣΤΑΤΠ<Α

11: Με παρεμβολή εμμέσου κόμβου στην δοκό και τοποθέτηση mικομβίου Pz..
ANALYSIS XR: Συγκεντρωμένες δυνάμεις στα στοιχε(α δοκών χωρίς να απαιτείται η πeοffi)ήκη ενδιαμέσων
κόμβων.

ANALYSIS Ι+ Π: Συγκεντρωμένες δυνάμεις στα στοιχεία δοκών χωρίς να απαιτείται η πeοffi)ήκη ενδιαμέσων
κόμβων.
Τ. Ε.Α. Φ: Υπάρχει η δυνατότητα mιβολής συγκεντρωμένων δυνάμεων στις δοκούς.

SQFISTIK: Υπάρχει η δυνατότητα. Δεν χρειάζεται eπιπρ009ετος κόμβος.
SPVAK-III CSTRAD): Εισάγονται αι}έως με περιγραφή του μεγέθους.
Mac-XΩPO: Ένα συγκεντρωμένο φορτίο σε οποιαδήποτε θέση ανά δοκό.
ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ: Υπάρχει.
ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ

11. 6

PLUS:

Υπάρχει.

Ποιές δυνατότητες υπάρχουν για την προσομοίωση σνγκεvτρωμέvωv ροπών στα στοι
χεία δοκών;

DYNPΑΚ: Μία συγγ.εντρωμένη ροπή σε οποιαδήποτε θέση σε κάθε δοκό.
ωFRAME: Μία συγκεντρωμένη ροπή σε οποιαδήποτε θέση σε κάθε δοκό.

DYNFRAME: Μία συγκεντρωμένη ροπή σε οποιαδήποτε θέση σε κάθε δοκό.
ΝΕΧΤ: Συγκεντρωμένες ροπές (Mx,My,Mz) στο τοπικό σύστημα της δοκού σε ωtόσταση χ ωtό την αρχή της.
Δεν υπάρχει όριο για το πλήθος των συγκεντρωμένων ροπών που μπορούν m δοθούν σε μία δοκό. Δυνατό
τητα αυτόματης γένεσης.

CRYSTAL: Περιγράφονται σε αρχείο ως ομαδοποιημένες φορτίσεις και στην συνέχεια εισάγονται είτε με
γραμμή εντολών είτε με συσκευή δείκτη .

ΣΤΑΤΠ<Α

11: Με παρεμβολή εμμέσου κόμβου στην δοκό και τοποθέτηση επικομβίου Μχ, My.
ANALYSIS XR: Συγκεντρωμένες ροπές στα στοιχεία δοκών χωρίς να απαιτείται η πeοffi)ήκη ενδιαμέσων κόμ
βων.
Τ.Ε.Α.Φ: Υπάρχει η δυνατότητα επιβολής συγκεντρωμένων ροπών στις δοκού;.
SQFISTIΚ: Υπάρχει η δυνατότητα. Δεν χρειάζεται επιπρόσθετος κόμβος.

SPVAK-III (STRAD):

11. 7

Εισάγονται ευθέως με περιγραφή του μεγέθους.

Ποιές δυνατότητες υπάρχουν για την προσομοίωση γραμμικά κατανεμημέμωv τμημα
τικών φορτίων (π.χ. τριγωνικών, τραπεζοειδών) στα στοιχεία δοκών;

DYNPΑΚ: Ένα ομοιόμορφο κατανεμημένο τριγωνικό φορτίο σε κάθε δοκό.
OOFRAME: Ένα ομοιόμορφο κατανεμημένο τριγωνικό φορτίο σε κάθε δοκό.
DYNFRAME: Ένα ομοιόμορφο κατανεμημένο τριγωνικό φορτίο σε κάθε δοκό.
SCADA JUNIOR: Εισάγοντας την γεωμετρία του φορτf.ου Υ.αι την γωνία που σχηματίζει με την κάθετο στο
μiλος.

SCADA: Εισάγοντας την γεωμετρία του φορτίου και την γωνία που σχηματίζει με την κάθετο στο μέλος.
ΝΕΧΤ: Τριγωνικά και τρα,-τεζοειδή τμηματικά φορτία (qx,qy,qz,mx,my,mz) στο τοπικό σύστημα της δοκού.
Ομοιόμορφα κατανεμημiνα τμηματικά φορτία δoκoύ(qx,qy,qz) στο γενικό σύστημα ανηγμένα στην αντί

στοιχη προβολή ή στον άξονα της ράβδου. Δυνατότητα αυτόματης γένεσης.

CRYSTAL: Περιγράφονται σε αρχεtο ως ομαδοποιημένες φορτίσεις και στην συνέχεια εισάγονται είτε με
γραμμή εντολών είτε με συσκευή δείκτη.

ΣΤΑΤΙΚΑ ΙΙ: Ανά δοκό ή τμήμα- μέλος αυτής, φορτίο τριγωνικό και τραπεζοειδές.
Οιαδήποτε γραμμικά κατανεμημένο τμηματικό φορτίο ή ροπή π.χ. τραπεζοειδές, τριγωνικό

ANALYSIS XR:
κ.λ.π.

ANALYSIS XR:

Οιαδήποτε γραμμικά κατανεμημένο τμηματικό qχ:>ρτίο ή ροπή π.χ. τραπεζοειδές, τριγωνικό

κ.λ.π.
Τ.Ε.Α.Φ: Υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού εντατικής y.ατάστασης του φορέα λ&γω γραμμικής μεταβολής
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της θερμοκρασίας.

SOFISTIK: Υπάρχει η δυνατότητα.
SPVAK-III CSTRAD): Εισάγονται ευθέως με περιγραφή του μεγέθους.
Mac-XΩPO: Ναι.

11.8

Ποιές δυνατότητες υπάρχουν για την προσομοίωση διαφοράς θερμοκρασίας κατά
μήκος των ραβδωτών ή των επιφανειακών μελών του φορέα;

DYNPΑΚ: Διαφορά θερμοκρασίας κατά μήκος δοκών.
PLATEP ΑΚ: Δίδεται η θερμοκρασιακή κατάσταση κάθε στοιχείου της πλάκας.
CGFRAME: Διαφορά θερμοκρασίας κατά μήκος δοκών.
DYNFRAME: Διαφορά θερμοκρασίας κατά μήκος δοκών.
HELSA-H3 Ναι, με αναλυτική είσοδο.
CRYSTAL: Περιγράφονται σε αρχείο ως ομαδοποιημένες φορτίσεις και στην συνέχεια εισάγονται είτε με
γραμμή εντολών είοτε με συσκευή δείκτη.

ANALYSIS XR: Διαφορά θερμοκρασίας κατά μήκος εισάγεται αιτ' ευθείας σαν φόρτιση χωρίς να απαιτείται η
προσομοί.ιοοη της ως επιβαλλόμενης παραμόρφωσης.

ANALYSIS Ι+ΙΙ: Διαφορά θερμοκρασίας κατά μήκος εισάγεται αιτ' ευθείας σαν φόρτιση χωρίς να απαιτείται η
προσομοί.ιοοη της ως επιβαλλόμενης παραμόρφωσης.
Τ. Ε.Α.Φ: Υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού της εντατικής κατάστασης του φορέα λόγω εγκαρσίας διαφο
ράς της θερμοκρασίας.

SOFISTIK: Υπάρχει η δυνατότητα.
SPVAK-111 CSTRAD): Εισάγονται ευθέως με περιγραφή του μεγέθους.

11.9

Ποιές δυνατότητες υπάρχουν για την προσομοίωση διαφοράς θερμοκρασίας εγκάρσια
προς τα ραβδωτά ή τα επιφανειακά μέλη του φορέα;

DYNPAK: Διαφορά θερμοκρασίας εγκάρσια στους δοκούς.
PLATEP ΑΚ: Δίδεται η θερμοκρασιακή κατάσταση κάθε στοιχείου της πλάκας.
CGFRAME: Διαφορά θερμοκρασίας εγκάρσια στους δοκούς.
DYNFRAME: Διαφορά θερμοκρασίας εγκάρσια στους δοκούς.
HELSA-H3 Ναι, με αναλυτική είσοδο.
ΝΕΧΤ: Για κάθε ράβδο ή επιqχινειακό στοιχείο κατά την διεύθυνση του πάχους, μ..-rτορεί να δοθεί διαφορά
θερμοκρασίας Δt. Το Δt μπορεί να διαφέρει από ράβδο σε ράβδο και από στοιχείο σε στοιχείο.
CRYSTAL: Περιγράφονται σε αρχείο ως ομαδοποιημένες φορτίσεις και στην συνέχεια εισάγονται είτε με
γραμμή εντολών είτε με συσκευή δείκτη.

ΣΤΑΤΙΚΑ ΙΙ: Εγκάρσια προς τα ραβδωτά μέλη του φορέα με τροποποίηση των αρχικών επικομβίων φορ
τίων.

ANALYSIS XR: Διαφορά θερμοκρασίας εγκάρσια εισάγεται α..-ι' ευθείας σαν φόρτιση χωρίς να απαιτείται η
προσομοί.ιοοη της ως επιβαλλόμενης παραμόρφωσης.

ANALYSIS 1+11: Διαφορά θερμοκρασίας εγκάρσια εισάγεται α..-τ' ευθείας σαν φόρτιση χωρίς να απαιτείται η
προσομοί.ιοοη της ως επιβαλλόμενης παραμόρφωσης.

SOFISTIK: Υπάρχει η δυνατότητα.

11.1 Ο

Ποιές δυνατότητες υπάρχουν για την προσομοίωση αυτεντατικώv καταστάσεων στον

φορέα λόγω μεταβολής της θερμοκρασίας;

DYNP ΑΚ: Αυτεντατικές καταστάσεις λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών.
CGPLANE: Θερμοκρασιακή κατάσταση κάθε στοιχείου.
PLATEPAK: Δίδεται η θερμοκρασιακή κατάσταση κάθε στοιχείου της πλάκας.
CGFRAME: Αυτεντατικές καταστάσεις λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών.
DYNFRAME: Αυτεντατικές καταστάσεις λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών.
ΝΕΧΤ: Για κάθε ράβδο ή επιqχινειακό στοιχείο μπορεί να δοθεί ομοιόμορφη μεταβολή της θερμοκρασίας
του Τ. Το Τ μπορεί να διαφέρει από ράβδο σε ράβδο και από στοιχείο σε στοιχε ίο.
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SQFISTIK: Υπάρχει. η δυνατότητα.
SPVAK-IΠ CSTRAD): Εισάγονται ευθέω; με περι.γραφή του Δθ και συντελεστή α.
ΟΛΟΣΓΑΤΙΚΑ: Το πρόγραμμα υπολογίζει την εντατι.κή κατάσταση που προκύπτει από ομοιόμορφη θέρ
μανση ολόκληρου του q.Όρέα. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται. και. η αυτεντατι.κή κατάσταση λόγω συ
στολής ξήρανσης.
ΟΛΟΣΓ ΑΤΙΚΑ PLUS: Το πρόγραμμα υπολογίζει την εντατική κατάσταση που προκύπτει από ομοιόμορφη
θέρμανση ολόκληρου του φορέα. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται και η αυτεντατι.κή κατάσταση λόγω
συστολής ξήρανσης.

11.11.3 Με

ποιόν άλλο τρόπο κατανέμονται τα σεισμικά φορτία σε κάθε όροφο;

ΝΕΧΤ: Στους κόμβους του φορέα.

ANALYSIS XR:

Τα σεισμικά φορτία δεν κατανέμονται. αυτόματα από το πρόγραμμα αλλά εισάγονται. από

τον χρήστη.

ANALYSIS 1+11: Κατά Κhah=Sbarounίs και. Ρουσσό.ιwυλο.
SPVΑΚ-ΙΙΙ CSTRAD): Στις κεφαλές των υποστυλωμάτων και στις θέσεις που ασκείται συγκεντρωμένο κατακό
ρυφο φορτίο.
ΚΤΙΡΙΟ: Κατά Ρουσόπουλο μετά από συνεχείς προσεγγίσει.ς με διορθωμένους κάθε φορά δείκτες ακαμψίας.

11.13

Ποιοi σvνδvασμοi φορτίσεων εκτελούνται αυτόματα από το Πρόγραμμα;

SCADA JUNIOR:

Κατακόρυφα φορτία+,- σεισμός σε δύο διευθύνσεις κατά την δι.αστασι.ολόγηση.

ΝΕΧΤ: Ο χρήστης μ..-τορε( να καθορίσει μέχρι.

10 διαφορετικές περιβάλλουσες που εκτελούνται αιτόματα

από το πρόγραμμα.

ΕΧΩ: l)Ίδιο βάρος 2)Ίδιο βάρος και σεισμος+χ 3)Ίδιο βάρος και σεισμος-χ 4)Ίδιο βάρος και σεισμος+y
5)Ίδι.ο βάρος και σεισμος-y.

Στατική φόρτιση , Στατι.κή φόρτιση+ 8 διευθύνσεις σεισμού.
11: (P+G), Εχ, Ey και επαλληλίες (P+G}+Ex, (P+G)-Ex, (P+G)+Ey, (P+G)-Ey.
ANAL YSIS Ι+ΙΙ : Στατική+ Σεισμική φόρτιση.

CRYSTAL:
ΣΓΑΤΙΚΑ

Τ. Ε. Σ.Σ.Α.Κ-Σ. Ο.Σ: Συνδι.ασμοί στατικών και δυναμικών φορτίων.

SOFISTIK:

Οπουδήποτε ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη. Υπάρχει δυνατότητα συνδυασμών φορτίσεων

υπό σιΜhiκας.
SPV ΑΚ-ΙΙΙ CSTRAD): Στατική+Δθ, Στατι.κή+Σεισμός, Στατιχή+Δθ+Σεισμός,Δυσμενείς διευθύνσεις σεισμού,
Έλλειψη μετακινήσεων στο χώρο, Στατι.κή+Φόρτιση οριζόμενη από τον χρήστη, Στατική+Σει.σμός+Φόρτι.ση
οριζόμενη από χρήστη.
Mac-XΩPO: Εάν Κ=χατακόρυφα στατικά φορτί.α, Σl =σεισμός κατά τυχούσα κατεύθυνση 1και Σ2 =σεισμός
κατά την τυχούσα κατεΟΟυνση

2, τότε:

Κ, Κ+Σl, Κ-Σl, Κ+Σ2, Κ-Σ2

ΚΤΙΡΙΟ: Στατικά και σεισμικά φορτία.
ΟΛΟΣΓΑΤΙΚΑ: Στατική + Σει.σμική.
ΟΛΟΣΓ ΑΤΙΚΑ

11.14

PLUS:

Στατική

+ Σεισμική.

Ποιές δvνατότητ.ες επιλεγμένων συνδυασμών φορτίσεων vπάρχοvν;

SCADA JUNIOR: Δημιουργία 150 φορτίσεων.
SCADA: Δημιουργία 150 φορτίσεων.
HELSA-H3 Οποιαδήποτε.
ΝΕΧΤ: Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα δημιουργί.ας πραγματικών περιβαλλουσών (μέγιστες και ελαχι.
στες τιμές κρισίμων μεγεθών μι.ας διατομής με τις αντίστοιχες τιμές των λοιπών μεγεθών) αντί της εκτύπω
σης πληθώρας γραμμικών συνδυασμών των διαφόρων περιπτώσεων φορτίσεως από τις οποίες ο χρήστης
πρέπει να επι.λέξει τα μέγιστα και τα ελάχιστα.

CRYSTAL:

Μπορούν να εφαρμοσθούν στον φορέα οιοσδήποτε συνδυασμός από τις περιγραφείσες φορτίσεις

και με οποιοδήποτε ποσοστό για κάθε μία.
ANALYSIS XR: Απεριόριστοι συνδι.ασμοί φορτίσεων.
ANALYSIS Ι+ΙΙ: Απεριόριστοι συνδι.ασμοί φορτίσεων.
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SOFISTIK: Υπάρχονν διάφορες δννατότητες ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη.
SPVΑΚ-ΠΙ (STRAD): Οποιοοδήποτε συνδυασμός με τροποποίηση των μεγεθών που δημιουργούν το μητρώο
φορτίσεω;.

Mac-XΩPO: Επιλεκτικά μπορεί να γίνει ανάλυση: (α) μόνο για κατακόρυφα στατικά φορτία Κ (β) μόνο για
Κ, Κ+Σl, Κ-Σ l, όπου ΣΙ τυχούσας κατεύθννσης σεισμική φόρτιση (γ) για Κ, Κ+Σl, Κ-Σl, Κ+Σ2, Κ-Σ2 όπου
Σ2 σεισμική φόρτιση τυχούσας κατεύθννσης διαφορετικής όμως της Σ 1.

ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ: Στατική, θερμοκρασιακή, σεισμική και οι συνδιασμοί τους.
ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ

11.15.3

PLUS:

Στατική, θερμοκρασιακή, σεισμική και οι συνδιασμοί τους.

Υπάρχουν δυνατότητες αυτόματων δυσμενών φορτίσεων για άλλης μορφής φορείς

(π.χ. πλαίσια);
ΝΕΧΤ: Για οποιονδήποτε φορέα αρκεί τα κινητά φορτία να δοθούν σε χωριστές περιπτώσεις φορτίσεως ανά
άνοιγμα (ή μονάδα ανοιγμάτων).

ANALYSIS XR: Δννατότητα δυσμενών φορτίσεων με καθορισμό λογικών ΚΑΙ, ΕΠΕ στις κινητές φορτίσεις.
ANALYSIS Ι+ΙΙ : Π εριβάλλουσες εντατικών μεγεθών σε πλαίσ ια και εσχάρες.
SOFISTIK: Για όλους τους τύπους των φορέων ανεξάρτητα από το αν αποτελούνται από ραβδωτά ή πεπερα
σμένα στοιχεία.

12.1.2

Η ανάλυση της κατασκευιjς γίνεται με διαφορετική μέθοδο από αυτιί του , μητρώου

ακαμψίας

(stiffness matrix method, disp/acement method);

PLATEPAK: Υπάρχει δυνατότητα επιλογής ωτό τον χρήστη εκτος των πεπερασμένων στοιχείων, επίλυσης
κατά: Marcus, ή κατανομή ροπών στο επίπεδο.
ANALYSIS Ι+ΙΙ: Στον αντισεισμικό υπολογισμό η ανάλυση γίνεται κατά Κhan-Sbarounis & Ρουσσόπουλο
12.3.1

Υπάρχει η δυνατότητα προσεγγιστικής αναλύσεως αμφιέριστων ορθογωνικών πλακών;
Ποιά προσεγγιστική μέθοδος χρησιμοποιείται για την ανάλυσtί τους με σκοπό τη δια

στασιολόγηση και ποιά προσεγγιστική μέθοδος χρησιμοποιείται για την ανάλυσή τους
με σκοπό τον υπολογισμό των δράσεων στις στηρίζουσες αυτές δοκούς;

PLATEPAK: Πίνακες Bares, ή πίνακες Czerny.
SCADA JUNIOR: Αντιδράσεις: Μέθοδος Czerny. Διαστασιολόγηση:
SCADA: Με την χρήση πεπερασμένων στοιχείων.

Μέθοδος

Marcus.

ΝΕΧΤ: Απλή θεωρ(.α κάμψεως ή μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων.
ΕΧΩ: Χρησιμοποιείται η μέθοδος ελαστικότητας κατά

CR YSTAL:

Czerny.

Εναλλακτικά με ορθογωνικά πεπερασμένα στοιχεία ή σαν λωρίδες αμφιέριστες, μονόπακτες ή

αμφίπακτες και κατανομή κατά

Cross. Όσον αφορά τις αντιδράσεις στη μεν πρώτη περίπτωση βρίσκονται
οι τέμνουσες, στη δε δεύτερη βρίσκονται με κατανομή κατά DIN lC»S.
ΣΤ ΑΤΙΚΑ 11: Ανάλυση για διαστασιολόγηση Clapeyron /Φορτία δοκών Clapeyτon.
ANALYSIS Ι+ΙΙ: Τόσο για την ανάλυση και διαστασιολόγηση, όσο και για τον υπολογισμό των αντιδράσεων
χρησιμοποιείται η μέθοδος Marcus με δυσμενείς φορτίσεις.
SOFISTIK: Οι πλάκες προσομοιώνονται με πεπερασμένα στοιχεία. Υπάρχει επομένως η δννατότητα προσο
μοίιοοης οποιωνδήποτε μορqχbν πλακών.

SPVAK-III (STRAD): Hahn ή Marcus και Cross στο επίπεδο.
ΚΤΙΡΙΟ : Σαν συνεχής δοκός για την διαστασιολόγηση και σαν συνεχής ή αμφιέρειστος ή το δυσμενέστερο
κατά κρίση για την μεταβίβαση φορτίου.

ΟΛΟΣΤ ΑΤΙΚΑ: Για την διαστασιολόγηση γίνεται επίλυση λουρίδας της πλάκας πλάτους

1.0 m.

Η μεταφο

ρά των αντιδράσεων στις δοκούς στην μεν κύρια διεύθυνση σύμφωνα με τις αντιδράσεις της πλάκας, στην
δευτερεύουσα δε σύμqχ.ονα με το νέο DIN lC»S.

ΟΛΟΣΤ ΑΤΙΚΑ

PLUS: Για την διαστασιολόγηση γίνεται επίλυση λουρίδας της πλάκας πλάτους 1.0 m. Η με

ταφορά των αντιδράσεων στις δοκούς στην μεν κύρια διεύθυνση σύμqχ.υνα με τις αντιδράσεις της πλάκας,
στην δευτερεύουσα δε σύμqχ.ονα με το νέο Ο ΙΝ

1045.
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12.3.Ζ Υπάρχει η δυνατότητα προσεγγιστικής αναλύσεως τετραέριστων ορθογωνικών πλα
κών; Ποιά προσεγγιστι.κ1ί μέθοδος χρησιμοποιείται για την ανάλυσή τους με σκοπό τη
διαστασιολόγηση και ποιά προσεγγιστική μέθοδος χρησιμοποιείται για την ανάλυσrί
τους με σκοπό τον υπολογισμό των δράσεων στις στηρίζουflες αυτές δοκούς;
\t., .

PLATEPAK: Πίνακες Bares, ή πίνακες Czerny.
SCADA JUNJOR: Αντιδράσεις: Μέθοδος Czerny. Διαστασιολόγηση: Μέθοδος Marcus.
SCADA: Με την χρήση πεπερασμένων στοιχείων.
ΝΕΧΤ: Πίνακες Czerny ή μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων.
ΕΧΩ: Χρησιμοποιείται η μέθοδος ελαστικότητας κατά Czerny.
CRYSTAL: Εναλλακτικά με ορθογωνικά πεπερασμένα στοιχεία ή σύμφωνα με τους πίνακες του Czerny και
κατανομή κατά Cross. 'Οσον αφορά τις αντιδράσεις στη μεν πρώτη περίπτωση βρίσκονται οι τέμνουσες, στη
δε δεύτερη βρίσκονται με κατανομή κατά DIN 1045.
ΣΤΑΤΙΚΆ ΙΙ: Ανάλυση για διαστασιολόγηση Marcus ή Czerny /Φορτία δοκών Czerny.
ANALYSJS 1+11: Τόσο για την ανάλυση και διαστασιολόγηση, όσο και για τον υπολογισμό των αντιδράσεων
χρησιμοποιείται η μέθοδος Marcus με δυσμενείς φορτίσεις.
Τ.Ε.Σ.Σ.Α.Κ-Σ.Ο.Σ: Για την ανάλυση τετραερίστων ορθογωνικών πλακών χρησιμοποιείται η προσεγγιστική

μέθοδος

Eichstaed (βλέπε Τάσιος,

" Κατασκευές και θεμελιώσεις από Ω\Σ".) Η διανομή των δράσεων των τε

τραερίστων πλακών στις δοκούς γίνετα ι είτε γεωμετρικά με τις επιφάνειες επιρροής είτε με ομοιομορφο
ποίηση των βάσει των πινάκων

Czerny.

SOFISTIK: Οι πλάκες προσομοιώνονται με πε.-ιερασμένα στοιχεία. Υπάρχει επομένως η δυνατότητα προσο
μοίωσης οποιωνδήποτε μορqχ.Ον πλακών.

SPVAK-III CSTRAD): Hahn ή Marcus και Cross στο ε.πίπεδο.
Mac-XΩPO: Επίλυση τετραερείστων πλακών, δίρριχτων ή μονόριχτων, κατά

Marcus. Διαστασιολόγηση κατά

DIN 1045.
ΚΤΙΡΙΟ; Κaτά Marcus.
ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ : Για την διαστασιολόγηση οι ;τλάκες ε.πιλύονται κατά
ων στις δοκούς γίνεται σύμφιοονα με το νέο DIN 1045.

ΟΛΟΣΤ ΑΤΙΚΑ

PLUS:

Για την διαστασιολόγηση οι. πλάκες επιλύονται κατά

δράσεων στι.ς δοκούς γίνεται σύμφωανα με το νέο

12.3.3

Czerny.

Η μεταφορά των αντιδράσε

Czerny. Η

μεταφορά των αντι

DIN 1045.

Υπάρχει η δυνατότητα προσεγγιστικής αναλύσεως τριέριστων ορθογωvικών πλακών;
Ποιά προσεγγιστική μέθοδος χρησιμοποιείται για την ανάλυσή τοvς με σκοπό τη δια
στασιολόγηση και ποιά προσεγγιστική μέθοδος χρησιμοποιείται για την ανάλυσή τους
με σκοπό τον υπολογισμό των δράσεων στις στηρίζουσες αυτές δοκούς;

PLATEPAK: Πίνακες Bares, ή πίνακες Czerny.
SCADA JUNIOR: Κατά Hhan.
SCADA: Με την χρήση πεπερασμένων στοιχείων.
ΝΕΧΤ: Πίνακες Czerny ή μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων.
ΕΧΩ: Χρησιμοποιείται η μέθοδος ελαστικότητας κατά Czerny.
CRYSTAL: Όπως ακριβώς και στην 12.3.2. Παίρνεται επίσης υπ' όψιν ομοιόμορφο φορτLο άκρου και δίνε
ται και βέλος κάμψης στο ελεύθερο άκρο.
ΣΤ ΑΤΙΚΑ ΙΙ: Ανάλυση για διαστασιολόγηση

Czerny /Φορτία δοκών Czerny.

Τ.Ε. Σ .Σ.Α.Κ-Σ.Ο.Σ; Για την ανάλυση των τριέριστων ορθογωνικών πλακών εφαρμόζεται η θεωρία που

υπCχeχει στο

Beton Kalender 1984. Στις δοκούς μεταβιβάζεται η μεγίστη τιμή των δράσεων.

SOFISTIK: Οι πλάκες προσομοιώνονται με πε.-ιερασμένα στοιχεία. Υπάρχει επομένως η δυνατότητα προσο
μοίωσης οποιωνδήποτε μορφών πλακών.
SPVΑΚ-ΙΙΙ (STRAD): Ha.tm ή Marcus και

Cross στο επίπεδο.

ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ: Για την διαστασιολόγηση οι ;τλάκες ε.πιλύονται κατά

Czerny.

ων στις δοκούς γίνεται. σύμφιοονα με το νέο DIN 1045.
ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ PLUS: Για την διαστασιολόγηση οι πλάκες επιλύονται κατά
δράσεων στις δοκούς γίνεται σύμφωανα με το νέο DIN 1045.
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Η μεταφορά των αντιδράσε-

.
Czerny. Η μεταφορά των αντι

12.3.4

Υπάρχει η δυνατότητα προσεγγιστικής αναλύσεως διέριστων ορθογωvικών πλακών;
Ποιά προσεγγιστικ ή μέθοδος χρησιμοποιεlτα ι για την ανάλυσrί τους με σκοπό τη δια
στασιολόγηση και ποιά προσεγγιστική μέθοδος χρ ησιμοποιείτα ι για την ανάλυσή τους
με σκοπό το ν υπολογισμό των δράσεων στις στηρίζουσες αυτές δοκούς;

PLATEPAK: Πίνακες Bares, ή πίνακες Czerny.
SCADA JUNIOR: Κατά Stiglat-Wiepel.
SCADA: Με την χρήση πεπεeασμένων στοιχείων.
ΝΕΧΤ: Πίνακες Hahn ή μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων.
CR YSTAL: Εναλλακτικά με ορθογωνικά πεπερασμένα στοιχεία, σαν δύο πρόβολοι ή αν εμπίπτουν σε πίνα
κες, με πίνακες. Για τις αντιδράσεις όπως και στην

12.3.1.

SOFISTIK: Ο ι πλάκες προσομοιώνονται με πεπερασμένα στοιχεία. Υπάρχει επομένως η δυνατότητα προσο
μοίιοοης οποιωνδήποτε μορφών πλακών.

SPVΑΚ-ΙΠ CSTRAD): Hahn ή Marcus και Cross στο επίπεδο.
ΟΛΟΣ'ΓΑΤΙΚΑ: Για την διαστασιολόγηση ο ι ;τλάκες επιλύονται κατά Czerny. Η μεταφορά των αντιδράσε
ων στις δοκούς γίνεται σύμφ.οονα με το νέο

DIN 1045.

ΟΛΟΣ'Γ ΑΤΙΚΑ PLUS: Για την διαστασιολόγηση οι πλάκες επιλύονται κατά Czerny. Η μεταφορά των αντι
δράσεων στις δοκούς γίνεται σύμφωανα με το νέο DIN 1045.

,

12.3.5

Υπάρχει η δυνατότητα προσεγγιστικής αναλ ύσεως τριέριστων τρι γω νικών πλακών;
Ποιά προσεγγιστική μέθοδος χρησιμοποιε ίται για την ανάλυσrί τους με σκοπό τη δια
στασιολόγηση και ποιά προσεγγιστική μέθοδος χρησιμοποιείται για την ανάλυσή τους
με σκοπό τον υπολογισμό των δράσεων στις στηρίζο υσες αυτές δοκούς;

PLATEPAK: Πίνακες Bares, ή πίνακες Czerny.
SCADA: Με την χρήση πεπερασμένων στο ιχείων.
ΝΕΧΤ: Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων.

CR YSTAL: Με πεπερασμένα στοιχεία. Για τις αντιδράσεις όπως και στην 12.3.1.
SOFISTIK: Οι πλάκες προσομοιώνονται με πε.-cερασμένα στοιχεία. Υπάρχει επομένως η δυνατότητα προσο
μοίιοοης οποιωνδήποτε μορφών πλακών.

SPVAK-111 (STRAD): Hahn ή Marcus και Cross στο επίπεδο.

12.3.6

Υπάρχει η δυνατότητα προσεγγιστικής αναλύσεως διέριστων τριγωνικών πλακών;
Ποιά προσεγγιστική μέθοδος χρησιμοποιείται για την ανάλυσή τους με σκοπό τη δια

στασιολόγηση και ποιά προσεγγιστική μέθοδος χρησιμοποιείται για τηv ανάλυσή τους
με σκοπό τον υπολογισμό των δράσεων στις στηρίζουσες αυτές δοκούς;

PLATEPAK: Πίνακες Bares, ή πίνακες Czerny.
SCADA: Με την χρήση πεπερασμένων στοιχείων.
ΝΕΧΤ: Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων.

CRYSTAL: Μ ε πεπερασμένα στοιχεία. Για τις αντιδράσεις όπως και στην 12.3.1.
SOFISTIK: Οι πλάκες προσομοιώνονται με πε.-τερασμένα στοιχεία. Υπάρχει επομένως η δυνατότητα προσο
μοίιοοης οποιωνδήποτε μορφών πλακών.

12.3.1

Υπάρχει η δυνατότητα προσεγγιστικής αναλύσεως περιμετρικά στηριζόμενων πλακών;
Ποιά προσεγγιστική μέθοδος χρησιμοποιείται για την ανάλ υσή τους με σκοπό τη δια
στασιολόγηση και ποιά προσεγγιστική μέθοδος χρησιμοποιείται για την ανάλυσή τους
με σκοπό τον υπολογισμό των δράσεων στις στηρίζουσες αυτές δοκούς;

PLATEPAK: Πίνακες Bares.
SCADA: Με την χρήση πεπερασμένων στοιχείων.
ΝΕΧΤ: Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων.
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CRYSTAL: Με πεπερασμένα στοιχεία. Για τις αντιδράσεις όπως και στην 12.3.1.
SOFISTIK: Οι πλάκες προσομοιώνονται με πε.-τερασμένα στοιχεία. Υπάρχει ετομέναχ; η δυνατότητα προσο
μοίωσης οποιωνδήποτε μορφών πλακών.

12.3.8

Υπάρχει η δυvατότητα προσεyyιστικrίς αναλύσεως άλλωv μορφιίJν πλακώv; Ποιά προ
σεyyιστική μtθοδος χρησιμοποιείται yια την αvάλυσή τους με σκοπό τη διαστασιολό

yηση και ποιά προσεyγιστικ1ί μέθοδος χρησιμοποιείται για την αvάλυσή τους με σκοπό
τοv υπολογισμό τωv δράσεων στις στηρίζουσες αυτές δοκούς;

PLAΤΕΡΑΚ:

Επιλύεται οποιαδήποτε μορφή πλάκας εφ' όσον χρησιμοποιούνται πεπερασμένα στοιχεια.

SCADA: Οποιαδήποτε μορφή που

μπορει να αναλυθεί με πεπερασμένα στοιχεια .
ΝΕΧΤ: Πλάκες τυχούσης μορφής με πεπερασμένα στοιχεία.
CRYSTAL: Μπορούν να λυθούν με χρήση πεπερασμένων στοιχείων.

ΣΤΑΤΙΚΑ

11: Το πρόγραμμα προσομοιώνει σε ορθογωνικές τις γενικά ασύμμετρες ή πολυγωνικές πλάκες

και ο χρήστης επεμβαίνει για τη διόρθωση ή έλεγχο των δεδομένων της επίλυσής των.

ANALYSIS

Ι+ΙΙ: Πρόβολοι

Τ. Ε.Σ . Σ.Α . Κ-Σ .0.Σ : Οι.πλάκες άλλης μορφής προσομοιώνονται με ορθογωνικές πλάκες που μορqχί>νονται
ωτό τις μέγιστες διαστάσεις.
SOFISTIK: Οι πλάκες προσομοιώνονται με πε.--τερασμένα στοιχεία. Υπάρχει επομέναχ; η δυνατότητα προσο
μοίωσης οποιωνδήποτε μορφών πλακών.
Οποιουδήποτε σχήματος με επιλογή ωτό τον χρήστη των σημείων ανάλυσης.

SPVAK-111 CSTRAD):

ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ: Γίνεται επίλυση πλακών κατά

ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ

13.3

PLUS:

Zollner.
Zollner.

Γίνεται επίλυση πλακών κατά

Υπάρχει ενδεχομέvως η δυνατότητα άλλων ελέγχωv τωv αποτελεσμάτων της αvάλvσης
yια τοv κiνδυvο αριθμητικής αστάθειας λόγω αποκοπής και στρογγύλευσης ή yια τον
κίvδvvο εσφαλμίvης χρήσεως του Προγράμματος

(Program reliability & robustness);

CGPLATE: Το πρόγραμμα ελέγχει αριθμητικές αστάθειες, και με κατάλληλα μυνήματα προειδοποιεί τον
χρήστη.

CGPLANE: Το πρόγραμμα ελέγχει αριθμητικέ; αστάθειες, και με κατάλληλα μυνήματα προειδοποιεί τον
' χρήστη.
DYNPAK: Το πρόγραμμα ελέγχει αριθμητικές αστάθειες, και με κατάλληλα μυνήματα προειδοποιεί τον
χρήστη.

PLATEPAK: Το πρόγραμμα ελέγχει αριθμητικές αστάθειες, και με κατάλληλα

μυνήματα προειδοποιεί τον

χρήστη.

FOOTPAK: Το πρόγραμμα ελέγχει αριθμητικές αστάθειες, και με κατάλληλα μυνήματα προειδοποιεί τον
χρήστη.

CGFRAME:

Το πρόγραμμα ελέγχει αριθμητικές αστάθειες, και με κατάλληλα μυνήματα προειδοποιεί τον

χρήστη.

DYNFRAME: Το πρόγραμμα ελέγχει αριθμητικές αστάθειες, και με κατάλληλα

μυνήματα προειδοποιεί τον

χρήστη.

CGTRUSS: Το πρόγραμμα ελέγχει αριθμητικές αστάθειες, και με κατάλληλα μυνήματα προειι5οποιεί τον
χρήστη.

SCADA JUNIOR: Μέσω ελέyχ_ου αντιδράσεων και αθροίσματος εξωτερικών φορτίων.
SCADA: Μέσω ελέγχου αντιδράσεων και αθροίσματος εξωτερικών φορτίων.
ΝΕΧΤ: Ελέyχ_εται ωτό το πρόγραμμα ο πίνακας ακαμψίας του φορέα αν έχει την ιδιότητα του 'θετικώς ορι
σμένου', αλλιώς η επίλυση των εξισώσεων διακόπτεται.
CRYSTAL: Στο τέλος της επ(λυσης δίνονται ανά κόμβο οι αντιδράσεις που προκύπτουν από τις εντάσεις
των επιμέρους μελών κι αυτές μπορούν να συγκριθούν με τα εξωτερικά φορτ(α που είχαν οι κόμβοι κατ'
αρχήν.

ANALYSIS XR: Μέσω της διαφοράς συνισταμένης φόρτισης και αντίδρασης.
SOFISTIK: Εκτυπώνεται μία εκτίμηση σφάλματος του υπολογισμού σε κάθε κόμβο καθώς και οι μέγιστες τιμές
του σφάλματος του υπολογισμού.

SPVAK-111 (STRAD):

Έλεγχοι ισοροπίας κόμβων, άθροισμα ψyων εσωτεeικών εξωτεeικών δννάμεων όλου

του ψ)ρέa.
Mac-XΩPO: Προκαταρκτικός fλε:yχος μητρώων δυσκαμψίας προς διαπίστωση τυχόν ανωμαλιών (π.χ. μηδε
νικά/αρνητικά διαγώνια στοιχεία) πριν την επίλυση.
Αυτόματη διενέργεια ισσορο;τιακών iliyχων συμβιβασμού στα σημεία έδρασης. Ενημέ{>ωση του χρήστη σε πε
ρίπτωση πρq3λήματος.

ΟΛΟΣΤ ΑΤΙΚΑ: Το πρόγραμμα ανιχνεύει αυτόματα την αριθμητική αστάθεια και προχωρει σε μαθηματική

βελτ(ωση της επίλυσης. Αν μετά την βελτ(ωση η αστάθεια παραμεLνει, προειδοποιει τον χρήστη και προοδι.ο
ρίζει τους κόμβους του μοντέλου όπου πιθανόν δημιουργείται το πρόβλημα λόγω σύζευξης ράβδων με σημα
ντικές διαφορές ακαμψιών.
ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ PLUS: Το πρόγραμμα ανιχνεύει αυτόματα την αριθμητική αστάθεια και προχωρει σε μαθη
ματική βελτίωση της επίλυσης. Αν μετά την βελτ(ωση η αστάθεια παραμε(νει, προειδοποιε( τον χρήστη και
προσδιορίζει τους κόμβους του μοντέλου όπου πιθανόν δημιουργείται το πρόβλημα λόγω σύζευξης ράβδων
με σημαντικές διαφορές ακαμψιών.
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