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1. Εισαγωγή Δεδομένων-Μοντελοποίηση
Το παρόν παράδειγμα αφορά έναν απλό φορέα από φέρουσα τοιχοποιία με οριζόντια και
κατακόρυφα διαζώματα. Το SCADA Pro περιλαμβάνει μία βιβλιοθήκη τοιχοποιίας ενώ
ταυτόχρονα προσφέρει τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας φορέων από φέρουσα
τοιχοποιία, από το περίγραμμα της κάτοψης και την επεξεργασία των όψεων μέσω των τυπικών
κατασκευών.

Επιλέξτε από το αρχικό παράθυρο το εικονίδιο
ή την εντολή ”Νέο”
στο
περιβάλλον εργασίας, για τη δημιουργία νέου αρχείου. Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται
ορίζετε τα στοιχεία της νέας σας μελέτης με λατινικούς χαρακτήρες και αριθμούς χωρίς όμως
σύμβολα .

1.1 Διαδικασία Μοντελοποίησης
1. Εισάγετε μία κάτοψη από ένα αρχείο .dxf ή .dwg
2. Κάνοντας χρήση των εντολών της “Σχεδίασης”, μέσα από την Ενότητα “Βασικό”, σχεδιάζετε

την περίμετρο της κάτοψης.
“Σχεδίαση”>>”Γραμμή”>>”Πολυγραμμή” δημιουργία επιφάνειας δεξί κλικ.
Σε περίπτωση που δεν έχετε αρχείο .dxf ή .dwg μπορείτε να σχεδιάσετε την κάτοψη απευθείας
στο επίπεδο ΧΖ της επιφάνειας εργασίας, κάνοντας χρήση των εντολών της σχεδίασης με τη
βοήθεια των έλξεων και των σχετικών ή απόλυτων συντεταγμένων. Στο συγκεκριμένο
παράδειγμα η κάτοψη ορίζεται από ένα κλειστό περίγραμμα τεσσάρων (4) γραμμών.
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3. Επιλέγετε την εντολή την Ενότητα “Μοντελοποίηση”>> “Επιφανειακά 3D”>>“Αναγνώριση
Όψεων” και με Παράθυρο

επιλέγετε όλη την κάτοψη. Δεξί κλικ και ανοίγει το πλαίσιο των

τυπικών κατασκευών.
Το πρόγραμμα αναγνωρίζει αυτόματα τη γεωμετρία της κάτοψης. Προτείνει από default ένα
ύψος και δημιουργεί τις όψεις ως προς τους καθολικούς άξονες.
Δημιουργήστε τη γεωμετρία, ορίζοντας τον αριθμό όψεων, τις κατά y επαναλήψεις (νούμερο
ορόφων) και την απόσταση y (ύψος ορόφων). Το πλάτος και το πάχος αφορά τους τοίχους και
η γωνία τοποθέτησης, τη γωνία εισαγωγής στην επιφάνεια εργασίας στο επίπεδο ΧΖ.

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία για κάθε όψη και κάθε άνοιγμα, εισάγετε τον φορέα στην
επιφάνεια εργασίας επιλέγοντας το πλήκτρο ΟΚ.
Μπορείτε να καταχωρήσετε τον διαμορφωμένο φορέα ως .stp αρχείο, με την επιλογή του
πλήκτρου Καταχώρηση, δημιουργώντας τη δική σας βιβλιοθήκη τυπικών κατασκευών. Με την
εντολή Άνοιγμα μπορείτε να καλέσετε ένα καταχωρημένο πλαίσιο ανά πάσα στιγμή.
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Μέσα στο περιβάλλον του SCADA εμφανίζονται τα περιγράμματα των όψεων με τα ανοίγματα
σε τρισδιάστατη απεικόνιση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φροντίστε ώστε το Πάχος του τοίχου που ορίσατε στη βιβλιοθήκη, να έχει την ίδια
τιμή με το πάχος των τοίχων που ορίζετε μέσα στις τυπικές κατασκευές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέσα στο πεδίο των τυπικών κατασκευών μπορείτε να ορίσετε ένα μόνο πάχος για
όλους τους τοίχους. Σε περίπτωση που στη μελέτη υπάρχουν τοίχοι με διαφορετικό πάχος, η
τροποποίηση θα γίνει αργότερα μέσα στο πεδίο των πλεγμάτων.

1.2 ΚαΘορισμός Ομάδων Πλεγμάτων
Μετά την εισαγωγή του φορέα στο περιβάλλον εργασίας του SCADA, ανοίξτε την Ενότητα
“Μοντελοποίηση” και επιλέξτε την εντολή “ 3Δ Πλέγμα ”.

Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, μέσα στη λίστα “Περιγραφές Ομάδων Πλεγμάτων” έχει
δημιουργηθεί αυτόματα το πλέγμα 1 PLATE με τις αντίστοιχες υποομάδες (μία για κάθε όψη).
Επιλέγοντας το 1 PLATE συμπληρώνονται αυτόματα τα πεδία Πυκνότητα, Πλάτος, Πάχος (όπως
ορίστηκαν προηγούμενα στις παραμέτρους των τυπικών κατασκευών).
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Στην Ποιότητα επιλέγετε από τη λίστα τον τοίχο που ορίσατε προηγουμένως στη Βιβλιοθήκη της
τοιχοποιίας και αυτόματα ενημερώνονται τα αντίστοιχα πεδία Εxx, Gxy και το ειδικό βάρος ε.
Πιέστε το πλήκτρο Ενημέρωση για να ενημερωθεί το πλέγμα και να καταχωρηθούν οι
τροποποιήσεις.

1.3 Καθορισμός του εξωτερικού ορίου της πλάκας οροφής και του
αντίστοιχου πλέγματος
Επιστρέψτε στην Ενότητα Μοντελοποίηση, επιλέξτε την εντολή “3Δ Εξωτερικό Όριο” και με το
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού δείξτε διαδοχικά όλες τις γραμμές του περιγράμματος.
Ολοκληρώστε τη διαδικασία πιέζοντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού.

Επιστρέφοντας στο
βλέπετε ότι στις υποομάδες τις ομάδας plate περιλαμβάνεται
και το πλέγμα “ΠΛΑΚΑ ΟΡΟΦΗΣ”.
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Τροποποιείστε το υλικό και το πάχος της πλάκας οροφής ενεργοποιώντας το αντίστοιχο
checkbox Επιφάν.Πλέγματος, επιλέγοντας την υποομάδα, αλλάζοντας τις επιλογές και κατόπιν
πιέζοντας το πλήκτρο Ενημέρωση.

1.4 Υπολογισμός Πλεγμάτων
Επιστρέψτε στην Ενότητα Μοντελοποίηση, επιλέξτε την εντολή “3D Υπολογισμός”. Στο
παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, στη λίστα των πλεγμάτων εμφανίζεται η ομάδα 1PLATE και οι
αντίστοιχες υποομάδες.

Με την εντολή Υπολογισμός δημιουργούνται αυτόματα τα πλέγματα στις αντίστοιχες όψεις.
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Για να δημιουργηθεί και το μαθηματικό μοντέλο του φορέα, από την Ενότητα “Εργαλεία”
επιλέξτε την εντολή “ Υπολογισμός” και πιέζετε το πλήκτρο ΟΚ στο παράθυρο διαλόγου που

ανοίγει.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μετά τη δημιουργία του μαθηματικού μοντέλου του φορέα είναι απαραίτητο να
επαναπροσδιοριστούν τόσο οι τοπικοί άξονες των όψεων, όσο και οι κατευθύνσεις τους ως προς
τους καθολικούς

1. Μέσα από την Ενότητα

ενεργοποιήστε μέσα από τους

τους τοπικούς

άξονες
2. Επιστρέψτε στην εντολή “3Δ Πλέγμα >> Υπολογισμός” και στο παράθυρο διαλόγου , επιλέξτε
τα πλέγματα με την εντολή
και πιέστε το πλήκτρο
που
επαναπροσδιορίζει τους τοπικούς άξονες, έτσι ώστε όλα τα στοιχεία της ίδιας όψης να έχουν
την ίδια κατεύθυνση.
Πιέστε το πλήκτρο Έξοδος για να καταχωρηθούν οι αλλαγές και να κλείσει το παράθυρο.
Τέλος, για το συγκεκριμένο παράδειγμα, και εφόσον θέλουμε να το θεωρήσουμε πακτωμένο

στη βάση του, μέσα από την Εμφάνιση-> ΧΥ, μέσω την εντολής
παράθυρο

και της επιλογής με

επιλέξτε όλους τους κόμβους τις στάθμης θεμελίωσης και πακτώστε τους
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1.5 Διαζωματική Τοιχοποιία
1.5.1 Οριζόντιο Διάζωμα
Από Μοντελοποίηση -> Μέλος ->Μαθηματικό επιλέγετε Δοκός και ορίζετε τη διατομή της.

Η εισαγωγή του μέλους μπορεί να γίνει από κόμβο σε κόμβο επιφανειακού, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η σύνδεση του γραμμικού μέλους με όλους τους κόμβους του επιφανειακού
9

‘Η για μεγαλύτερη ευκολία, από τον αρχικό μέχρι τον τελικό κόμβο του τοίχου:

10

Σε αυτή την περίπτωση όμως, θα πρέπει σε 2ο βήμα, να σπάσει το μέλος προκειμένου να
συνδεθεί με όλους τους κόμβους του επιφανειακού.
Αυτό γίνεται με την χρήση της εντολής Ένωση Ράβδου Επιφανειακού (Μέλος) και αριστερό κλικ
στο μέλος.
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1.5.2 Κατακόρυφο Διάζωμα
Αντίστοιχα και για τα κατακόρυφα διαζώματα, από Μοντελοποίηση -> Μέλος ->Μαθηματικό
επιλέγετε Υποστύλωμα και ορίζετε τη διατομή του. Ακολουθείτε την ίδια διαδικασία όπως και
στο οριζόντιο διάζωμα.
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2. Φορτία
2.1 Εισαγωγή Φορτίων

Μέσα από την Ενότητα “Φορτία” και την ομάδα εντολών “Φορτία Μελών” με την επιλογή της
εντολής “Εισαγωγή”, δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής φορτίων στα επιφανειακά ή και στους
κόμβους
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, θέλοντας να αποδώσουμε των φορτία της πλάκας που στεγάζει
τον φορέα, ακολουθείτε την εξής διαδικασία

1. Επιλέξτε την εντολή
2. Με παράθυρο

επιλέξτε όλους τους κόμβους τις πάνω στάθμης

3. Πιέστε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και στο παράθυρο διαλόγου,
Επιλέξτε: Μόνιμα - Plate, Πίεση,
Πληκτρολογήστε: 1.5 ΚΝ/Μ2
Πιέστε: Εισαγωγή
κατόπιν
Επιλέξτε: Κινητά - Κόμβος, Δυνάμεις,
Πληκτρολογήστε: 2 ΚΝ/Μ2
Πιέστε: Εισαγωγή
Πιέστε: OK για να εισάγετε τα φορτία στους κόμβους
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4. Επιλέξτε

για να εμφανίσετε τα φορτία:

2.2 Αυτόματη Κατανομή Φορτίων

Η νέα έκδοση του SCADA Pro περιλαμβάνει ένα νέο εργαλείο αυτόματης κατανομής
και
απόδοσης φορτίων σε επιφάνειες που έχουν προσομοιωθεί με πεπερασμένα
επιφανειακά στοιχεία.
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3. Ανάλυση
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της μοντελοποίησης του φορέα και η εισαγωγή των φορτίων
του, προχωρήστε στην Ανάλυση. Για την ανάλυση φορέων από φέρουσα τοιχοποιία το SCADA
Pro ενσωματώνει τις παραμέτρους του Ευρωκώδικα. Απαιτείται λοιπόν η δημιουργία ενός
σεναρίου ανάλυσης βάσει Ευρωκώδικα για να πραγματοποιηθεί η ανάλυση.
Μεταβείτε στην Ενότητα “Ανάλυση” και από την ομάδα εντολών “Σενάρια”, επιλέξτε την εντολή
“Νέο” για να δημιουργήσετε ένα σενάριο Ευρωκώδικα για την ανάλυση του φορέα από
φέρουσα τοιχοποιία.
Επιλέξτε την εντολή “Νέο” και στο παράθυρο διαλόγου:
-επιλέξτε την Επαναρίθμηση Κόμβων με τη μέθοδο Cuthill-McKee(II)
-επιλέξτε από τα προκαθορισμένα ή δημιουργήστε ένα νέο σενάριο επιλέγοντας EC-8_Greek
Dynamic
-επιλέξτε από τη λίστα το σενάριο του Ευρωκώδικα και κατόπιν την εντολή
Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, αφού πρώτα αποδεχτείτε την προειδοποίηση για την
απουσία διαφράγματος, πιέζετε με τη σειρά
1.

για να ενημερωθούν οι παράμετροι του ενεργού σεναρίου

2.

για να ορίσετε τις παραμέτρους της ανάλυσης:

-Ορίστε “Ζώνη”, “Σπουδαιότητα” και “Έδαφος”.
-επιλέξτε το Φάσμα “Σχεδιασμού” και πιέστε Ενημέρωση Φάσματος
-στο Είδος Κατασκευής επιλέξτε από τη λίστα τη “Διαζωματική Τοιχοποιία” (για τον αυτόματο
υπολογισμό του q)
-Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για να ενημερωθούν οι παράμετροι και να κλείσει το παράθυρο.
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3.

για να εκτελέσετε την ανάλυση.

Με ενεργό το σενάριο
επιλέξτε την εντολή “Συνδυασμοί” και αυτόματα
συμπληρώνονται οι συντελεστές της δυναμικής σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα :

4. Αποτελέσματα
4.1 Εμφάνιση παραμορφώσεων φορέα με επιφανειακά στοιχεία:
Μεταβείτε την Ενότητα “Αποτελέσματα” για να ελέγξετε τις παραμορφώσεις του φορέα.
Επιλέξτε την εντολή

και υπολογίστε (Υπολογισμός) τους συνδυασμούς από τη λίστα.
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Επιλέξτε από τη λίστα
και στο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε για
παράδειγμα να δείτε στα “Επιφανειακά” τις “DΥ Παραμορφώσεις” από την περιβάλλουσα των
συνδυασμών σε όλο τον φορέα (Select All):

5. Διαστασιολόγηση
Για τον έλεγχο φορέων από φέρουσα τοιχοποιία το SCADA Pro ενσωματώνει τους ελέγχους του
Ευρωκώδικα 6. Απαιτείται λοιπόν η δημιουργία ενός σεναρίου διαστασιολόγησης βάσει του
Ευρωκώδικα για να πραγματοποιηθούν οι σχετικοί έλεγχοι μέσω της εντολής “Έλεγχος
Τοιχοποιίας”.
Στην Ενότητα “Διαστασιολόγηση” και στην ομάδα εντολών “Σενάρια” επιλέξτε την εντολή

για να δημιουργήσετε ένα σενάριο του Ευρωκώδικα.
Επιλέξτε τον Τύπο EC6-EC8(3), δώστε ένα όνομα και πιέστε το πλήκτρο Νέο.

με “Ενεργό” το νέο σενάριο, επιλέξτε την εντολή
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.

Στο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε από τη λίστα το αρχείο των συνδυασμών που σώσατε
προηγουμένως και
. Το πρόγραμμα υπολογίζει του
συνδυασμούς και πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ κλείνει το παράθυρο.

5.1 Διαστασιολόγηση Διαζωμάτων
Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η διαστασιολόγηση των γραμμικών μελών που
χρησιμοποιήθηκαν για να προσομοιώσουν τα οριζόντια και κάθετα διαζώματα, θα πρέπει
πρώτα να ενοποιηθούν και κατόπιν να διαστασιολογηθούν ως ενιαία μέλη.
Για την ενοποίηση των Οριζόντιων μελών, επιλέξτε μέσα από την καρτέλα της Διαστασιολόγησης
την εντολή Ενοποίηση Δοκών και κατόπιν:
- Είτε δείχνετε ένα ένα διαδοχικά τα τμήματα του οριζόντιου διαζώματος.
- Είτε δείχνετε το πρώτο μέλος και κατόπιν με την επιλογή με παράθυρο, όλα τα υπόλοιπα.
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Για την ενοποίηση των Κάθετων μελών, επιλέξτε την εντολή Ενοποίηση Μελών - Χρήστη
Επιλέγετε την εντολή και στη συνέχεια δείχνετε το σημείο αρχής και το σημείο τέλους των μελών
που θέλετε να ενοποιήσετε.
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