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Εσείς έχετε την ιδέα, εµείς έχουµε τα 
κατάλληλα εργαλεία.

Το νέο, καινοτόµο και επαναστατικό SCADA Pro αποτε-
λεί το πρότυπο για την ανάλυση και τον σχεδιασµό των 
κτιριακών κατασκευών. Ενσωµατώνοντας 30 χρόνια 
συνεχoύς έρευνας και ανάπτυξης και µε τη χρήση τε-
χνολογιών αιχµής και σχεδιασµένο µε βάση τις δικές 
σας ανάγκες και απαιτήσεις,  παρέχει όλα τα εργαλεία 
για να δηµιουργήσετε εύκολα και γρήγορα ακριβή και 
εποπτικά µοντέλα των κατασκευών σας. Με αυτοµα-
τοποιηµένες διαδικασίες, τα αρχιτεκτονικά σας σχέδια 
µετατρέπονται, µε ένα κλικ,  σε τρισδιάστατους φορείς 
έτοιµους για ανάλυση και διαστασιολόγηση.

Το SCADA Pro περιλαµβάνει τους πλέον σύγχρονους 
και πανίσχυρους επιλύτες για όλα τα είδη των αναλύ-
σεων (Γραµµικές ή µη γραµµικές) και καλύπτει όλους 
τους κανονισµούς που εφαρµόζονται στην Ελλάδα και 
στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Συνδυάζει 
γραµµικά και επιφανειακά πεπερασµένα στοιχεία στο 
ίδιο χωρικό µοντέλο µε απεριόριστο αριθµό κόµβων 
και ράβδων. ∆οκιµασµένο από χιλιάδες µηχανικούς σε 
όλο τον κόσµο, έχει καθιερωθεί σαν το πλέον αξιόπι-
στο, πλήρες και παραγωγικό λογισµικό υψηλής από-
δοσης για την ανάλυση και τον σχεδιασµό κάθε είδους 
κτιριακών κατασκευών και για όλα τα υλικά  (Οπλισµέ-
νο Σκυρόδεµα, Χάλυβας, Τοιχοποιία, Ξύλο).

SCADA Pro
Η νέα εποχή στη µελέτη 
των κατασκευών

Το SCADA Pro έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί µε 
τον τρόπο που σκέφτεστε. Σας βοηθά να ανακαλύψε-
τε εναλλακτικές λύσεις σχεδιασµού, να παράγετε 
ακριβή αποτελέσµατα αναλύσεων και ελέγχων, 
αξιόπιστα και τεκµηριωµένα, για ένα ευρύ φάσµα 
κατασκευών.

Το SCADA Pro θέτει νέα 
πρότυπα στην παραγωγή 
των στατικών µελετών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες του SCADA Pro – Ευρωκώδικες«

www.scadapro.com

http://www.scadapro.com/
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μοναδικά χαρακτηριστικά«

Το SCADA Pro προσφέρει:

•   Νέο, εύχρηστο περιβάλλον εργασίας µε κατηγοριοποίηση  
των στοιχείων σε µορφή δέντρου.

•   Αυτόµατη διαδικασία αναγνώρισης διατοµών και δηµιουργίας 
του φορέα από αρχείο dxf, dwg.

•   Απεριόριστο αριθµό κόµβων, ράβδων και πεπερασµένων 
στοιχείων.

•   Ενιαία ανάλυση & αντιµετώπιση του φορέα µε ραβδωτά & 
επιφανειακά πεπερασµένα στοιχεία.

•   Πλήρεις βιβλιοθήκες πρότυπων διατοµών από χάλυβα και 
από σκυρόδεµα, καθώς και τυχούσες διατοµές.

•   Αυτόµατη εισαγωγή φορτίων ανέµου και χιονιού σύµφωνα µε 
τον EC1

•   Όλες τις Νέες Αναλύσεις µε βάση τις απαιτήσεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. 
για την αποτίµηση και τον ανασχεδιασµό των κατασκευών

•   Πρωτοποριακό αλγόριθµο βελτιστοποίησης µεταλλικών 
κατασκευών και κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα

•   Υπολογισµό ροπών αντοχής µε βάση τα διαγράµµατα 
αλληλεπίδρασης απλής αλλά και σύνθετης διατοµής µε 
διαφορετικά υλικά (παλαιό – νέο υλικό). Τιµές αντοχών για 
οποιαδήποτε τιµή της αξονικής δύναµης Ν.

•   Πλήθος ολοκληρωµένων εργαλείων µέσα από πανίσχυρους 
editors στύλων, δοκών και πλακών  για επεξεργασία και 
τροποποίηση των οπλισµών µε αυτόµατο επανέλεγχο της 
διατοµής.

•   Κατασκευές από Ξύλο µε βάση τον EC5
•   Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία µε βάση τον EC6

Επιπλέον παρέχει:

•  Πλούσια βιβλιοθήκη έτοιµων τυπικών µεταλλικών και 
σύµµικτων κατασκευών.

•  Γραµµική, στατική ή και δυναµική ανάλυση.
•  Μη γραµµική στατική (Pushover) ανάλυση.
•  Γραµµική και µη γραµµική δυναµική µέθοδο χρονοϊστορί-

ας της απόκρισης της κατασκευής
•  Οπλισµένο σκυρόδεµα (ανάλυση, διαστασιολόγηση, 

σχεδίαση).
•  ∆ιαστασιολόγηση µεταλλικών κατασκευών – Έλεγχος 

συνδέσεων - Κατασκευαστικά σχέδια
•  ∆ιαστασιολόγηση ξύλινων κατασκευών – Έλεγχος 

συνδέσεων - Κατασκευαστικά σχέδια
•  Βελτιστοποίηση κατασκευών από σκυρόδεµα ή χάλυβα
•  Επιφανειακά δισδιάστατα και τρισδιάστατα πεπερασµένα 

στοιχεία (ανάλυση, διαστασιολόγηση, σχεδίαση) (Plane 
Stress, Plane Strain, Axisymmetric, Shell)

•  Τοίχοι αντιστήριξης.
•  Αυτόµατη κατανοµή φορτίου σε επιφάνεια (στα επιφανει-

ακά στοιχεία ή στους κόµβους)
•  Εργαλείο για εύκολη και γρήγορη απόδοση ιδιοτήτων από 

ένα αντικείµενο σε άλλα οµοειδή αντικείµενα 

Το SCADA Pro είναι ένα ισχυρό λογισµικό, στατικής και δυναµικής, γραµµικής και µη 
γραµµικής, ανάλυσης κατασκευών. Υπολογίζει πολύπλοκα µοντέλα από οπλισµένο σκυρό-
δεµα και / ή χάλυβα µε τη χρήση σύγχρονων αλγορίθµων πεπερασµένων στοιχείων και 
περιλαµβάνει όλους τους Ελληνικούς κανονισµούς και τους Ευρωκώδικες µε τα αντίστοι-
χα Εθνικά Προσαρτήµατα (EC0,EC1,EC2,EC3,EC4,EC5,EC6,EC7,EC8)

Το SCADA Pro είναι διαθέσιµο στα Ελληνικά , 
Αγγλικά, Ιταλικά και Γερµανικά και περιλαµβάνει 
τα εθνικά παραρτήµατα της Ελλάδας, της Ιταλίας, 
της Αυστρίας, της Γερµανίας και της Κύπρου. 
Επιπλέον στο  SCADA Pro  αναπτύσσονται και οι 
Αραβικοί κανονισµοί που αφορούν τα φορτία και 
το σχεδιασµό κτηρίων από σκυρόδεµα, µεταλλι-
κών και από φέρουσα τοιχοποιία (SBC). 
Χρησιµοποιεί µία ανοικτή και σύγχρονη δοµή που 
του επιτρέπει να επεκτείνεται γρήγορα προκειµέ-
νου  να συµπεριλάβει και άλλους εθνικούς 
κανονισµούς.

www.scadapro.com

http://www.scadapro.com/
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

BIM  Τεχνολογία 
Αµφίδροµη επικοινωνία µε αρχιτεκτονικές εφαρµογές (Autodesk Revit Structure, AutoCAD, κλπ)

«

Αυτόµατη διαδικασία αναγνώρισης διατοµών και 
δηµιουργίας του φορέα από αρχείο dxf, dwg
Στο νέο περιβάλλον του SCADA Pro υπάρχει η δυνατότητα 
αναγνώρισης των φυσικών διατοµών του SCADA Pro σε 
οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό σχέδιο µορφής dxf ή dwg. Η 
αναγνώριση και η προσοµοίωση µε τις διατοµές της βιβλι-
οθήκης του SCADA Pro γίνεται επιλεκτικά ή αυτόµατα ανά 
στάθµη, ανά δοµικό στοιχείο (Υποστυλώµατα, ∆οκοί, 
∆οκοί θεµελίωσης, Πέδιλα) και συνολικά για όλο το κτίριο. 
Αυτόµατα δηµιουργείται και το τρισδιάστατο φυσικό και 
µαθηµατικό µοντέλο του φορέα. Γίνεται επίσης αυτόµατα 
η αναγνώριση των πλακών του φορέα και των προβόλων 
που έχουν σχεδιαστεί µε απλές γραµµές, καθώς και η 
προδιαστασιολόγηση της  θεµελίωσης.

Αυτόµατη διαδικασία αναγνώρισης γραµµών και 
τόξων από αρχείο dxf, dwg
Το νέο SCADA Pro προσφέρει τη δυνατότητα αναγνώρι-
σης γραµµών, κύκλων και τόξων αρχείου dxf, dwg και µε-
τατροπής τους στα αντίστοιχα αντικείµενα του Scada. Επι-

πλέον µέσω της αυτόµατης αναγνώρισης όψεων επιτρέ-
πει την αυτόµατη δηµιουργία µεγάλων κατασκευών µε 
πεπερασµένα επιφανειακά στοιχεία.

Τέλειος συνδυασµός AutoCAD Revit Structure Suite 
και SCADA Pro 
To AutoCAD Revit Structure Suite περιλαµβάνει ένα 
πλήρες σύνολο εφαρµογών, για τη δηµιουργία κατασκευ-
αστικών µοντέλων. Η αµφίδροµη σύνδεση µε το SCADA 
Pro προσφέρει έναν εύκολο τρόπο εισαγωγής 3D αρχιτε-
κτονικών µοντέλων έτοιµων για ανάλυση. Όλα τα δοµικά 
στοιχεία, στύλοι, δοκοί κλπ, καθώς και τα φορτία και οι µε-
ταλλικές συνδέσεις, µεταφέρονται αυτόµατα και µε ακρί-
βεια στο µαθηµατικό µοντέλο του SCADA Pro. Η αµφίδρο-
µη επικοινωνία µεταξύ αρχιτεκτονικών και κατασκευαστι-
κών µοντέλων εξασφαλίζει εξοικονόµηση χρόνου και 
µείωση του κόστους. To SCADA Pro έχει πιστοποιηθεί από 
την Autodesk για την αυτόµατη, αµφίδροµη επικοινωνία 
µε το Revit Structure.

Σχεδίαση µε τεχνολογία αιχµής BIM 
(Building Information Technology) 
Το SCADA Pro όσο και το Revit Structure βασίζονται στην τεχνολογία 
BIM,  που αφενός επιτρέπει την εύκολη αµφίδροµη επικοινωνία των 
δύο εφαρµογών και αφετέρου βοηθάει  τον µηχανικό να εισάγει, να 
απεικονίσει, και  να αξιολογήσει τη µελέτη πιο γρήγορα και πιο αποτε-
λεσµατικά. Το  SCADA Pro στα πλαίσια της βελτίωσης και εξέλιξης της 
Τεχνολογίας  BIM που ενσωµατώνει, προσφέρει πλέον και τη δυνα-
τότητα  εισαγωγής αρχείων ifc από το πρόγραµµα Revit της 
Autodesk. Με τη χρήση κατάλληλων βιβλιοθηκών, αναγνωρίζει αυ-
τόµατα όλα τα δοµικά στοιχεία, (στύλοι, δοκοί, πλάκες  κλπ) µε τις 
αντίστοιχες ιδιότητές τους έτσι ώστε ο φορέας να είναι έτοιµος για 
ανάλυση.

Αλληλεπίδραση SCADA Pro µε το SAP και ETABS
Στις νέες δυνατότητες του SCADA Pro προστίθεται και η αλληλεπί-
δραση του µε τα προγράµµατα της CSI America, SAP και ETABS, 
επιτρέποντας την εισαγωγή και εξαγωγή µοντέλων από οπλισµέ-
νο σκυρόδεµα, χάλυβα, ξύλο και φέρουσα τοιχοποιία, που πραγ-
µατοποιήθηκαν στο SAP και το ETABS ή στο SCADA αντίστοιχα. 
Έτσι, ένα έργο που υλοποιείται στο SCADA Pro µπορεί αργότερα 
να αναλυθεί και να ελεγχθεί στο ETABS και SAP ή το αντίστροφο, 
αξιοποιώντας τις δυνατότητες και των δύο προγραµµάτων και 
αποφεύγοντας περιορισµούς, όπως για παράδειγµα, η έλλειψη 
των προσαρτηµάτων των Ευρωκωδίκων στα αµερικάνικα προ-
γράµµατα. 

Ανάλυση σε επεξεργαστές µε πολλούς πυρήνες ή 
κάρτες γραφικών
Στους επεξεργαστές µε πολλούς πυρήνες ο αλγόριθµος χωρίζει το 
πρόβληµα σε τµήµατα και κάθε πυρήνας αναλαµβάνει µόνο ένα 
τµήµα, επιλύοντας το συνολικό πρόβληµα παράλληλα και συνε-
πώς ταχύτερα. Για ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα, µπορεί να χρη-
σιµοποιηθεί για την επίλυση και ο επεξεργαστής της κάρτας γραφι-
κών. Οι επεξεργαστές αυτοί έχουν την ιδιαιτερότητα να ενσωµα-
τώνουν πολύ µεγάλο αριθµό πυρήνων επεξεργασίας ο οποίος 
µπορεί να φτάσει τις αρκετές εκατοντάδες ή ακόµα και χιλιάδες, σε 
αντίθεση µε τις CPU οι οποίες έχουν τυπικά 2-8 πυρήνες. Αυτή η 
υψηλή δυνατότητα παραλληλισµού µειώνει περαιτέρω το υπολο-
γιστικό κόστος επίλυσης µεγάλων µοντέλων.

www.scadapro.com

http://?es�at???.??/
http://www.scadapro.com/


Βάσεις Σχεδιασµού των Φερουσών Κατασκευών (ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑΣ 0)«
Ο Ευρωκώδικας ΕΝ1990 θέτει και καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αντοχή των κατασκευών, ενώ 
ταυτόχρονα παρατίθενται προτεινόµενες τιµές σχεδιασµού των µόνιµων, µεταβλητών και τυχηµατικών δράσεων.

Το SCADA Pro προσφέρει έναν εύκολο τρόπο για τον 
καθορισµό όλων των σχετικών µεταβλητών του Ευρωκώ-
δικα 0, απαραίτητες για την ανάλυση και τον καθορισµό του 
µοντέλου.

Το SCADA Pro περιλαµβάνει τον Ευρωκώδικα 0 και 
παρέχει:

•  Απεριόριστο πλήθος φορτίσεων: χιόνι, άνεµος, θερµοκρα-
σιακή µεταβολή, πρόσκρουση, πυρκαγιά κλπ.

• Αυτόµατη παραγωγή συνδυασµών όλων των φορτίσεων, 
σεισµικών ή/και µη σεισµικών.

• Τυχηµατικές καταστάσεις σχεδιασµού – Σεισµικές 
καταστάσεις σχεδιασµού.

• Πίνακες προκαθορισµένων τιµών για ψο, ψ1, ψ2 και για 
κάθε κατηγορία Α, Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ, Ζ, Η.

∆ράσεις στις φέρουσες κατασκευές (ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑΣ 1)«
Ο Ευρωκώδικας ΕΝ1991 παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες σχεδιασµού και δράσεων για το δοµοστατικό σχεδιασµό κτιρίων και τεχνικών έργων. 
Στο SCADA Pro περιλαµβάνονται όλες οι παράµετροι για τους υπολογισµούς των φορτίων χιονιού και ανέµου (κεφάλαιο ΕΝ1991-1-3 και  ΕΝ1991-1-4):

•  Αυτόµατος υπολογισµός των χαρακτηριστικών τιµών 
του φορτίου χιονιού στο έδαφος και τις στέγες που 
καθορίζεται σύµφωνα µε τον EN 1990 για όλους τους 
τύπους στέγης: επίπεδη, µονοκλινής, δικλινής, 
τετρακλινής, θολωτή, µε γειτνίαση στέγης µε ψηλότερο 
κτήριο.

•  Παρασυρόµενο σε προεξοχές και εµπόδια.
•  Αυτόµατος υπολογισµός των συντελεστών σχήµατος 

στέγης.
•  2D και 3D απεικόνιση της κατανοµής φορτίου χιονιού.
•  Βασική ταχύτητα του ανέµου.
•  Μέση ταχύτητα ανέµου VM (z) σε ύψος z (σύµφωνα µε 

την τραχύτητα εδάφους και την ορογραφία).

•  Κατηγορίες και παραµέτρους εδάφους.
•  Αναταράξεις ανέµου.
•  Μέγιστη ταχύτητα.
•  Κατανοµή πίεσης του ανέµου πάνω σε επιφάνειες.
•  ∆υνάµεις ανέµου.
•  Συντελεστές πίεσης για κτίρια (κάθετοι τοίχοι ή στέγες).

Σε όλες τις παραπάνω παραµέτρους των φορτίων ανέµου και 
χιονιού έχουν ενσωµατωθεί οι αντίστοιχες διατάξεις και οι χάρτες 
των χωρών που περιλαµβάνονται.

∆οµοστατικός σχεδιασµός κτιρίων και τεχνικών έργων µε το 
SCADA Pro, σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα ΕΝ 1991.
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σχεδιασµός κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα - Ξυλότυποι και Αναπτύγµατα (ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑΣ 2)«

To SCADA Pro παράγει αυτόµατα 
τεύχος µελέτης, σχέδια 
λεπτοµερειών, ξυλοτύπους, 
αναπτύγµατα, σε αρχεία µορφής 
dwg και dxf.

Το SCADA Pro είναι το πιο αξιόπιστο και εύχρηστο πρόγραµµα για κατασκευές από οπλισµένο 
σκυρόδεµα. Με παρουσία άνω των  30 χρόνων στην αγορά, προσφέρει ένα ενιαίο ολοκληρω-
µένο περιβάλλον για την ανάλυση και το σχεδιασµό. Συνδυάζοντας γραµµικά και επιφανειακά 
πεπερασµένα στοιχεία, οι αλγόριθµοι του Scada Pro παράγουν, ακριβή αποτελέσµατα ανάλυ-
σης, υψηλής ποιότητας, για ένα ευρύ φάσµα κατασκευών.

•  Απεριόριστος αριθµός κόµβων/ράβδων/ πεπερασµένων 
επιφανειακών στοιχείων.

•  Άπειρες δυνατότητες προσοµοίωσης για κεκλιµένα δοκάρια, 
υποστυλώµατα τυχαίας διατοµής, πλάκες µε οπές, κελύφη, 
σιλό, πατάρια, πισίνες, ενισχύσεις µε µανδύες και ελάσµατα 
κλπ.

•  Αυτόµατη ανάλυση και διαστασιολόγηση όλου του φορέα µε 
µία εντολή.

•  Στατική και δυναµική ανάλυση, µε οποιοδήποτε φάσµα 
σχεδιασµού.

•  ∆υνατότητα χρήσης περισσότερων του ενός διαφραγµάτων 
ανά στάθµη.

•  ∆ισδιάστατη και Τρισδιάστατη απεικόνιση φορτίων, διαγραµ-
µάτων και παραµορφώσεων.

•  ∆ηµιουργία πλέγµατος επιφανειακών στοιχείων µε ένα κλικ 
µε αυτόµατη πύκνωση στα σηµεία συγκέντρωσης τάσεων. 
Απευθείας ταύτιση των κόµβων ραβδωτών και επιφανεια-
κών στοιχείων.

•  Αυτόµατος υπολογισµός των επικαλύψεων οπλισµών βάση 
του Ευρωκώδικα 2.

•  Υπολογισµός ροπών αντοχής µε βάση τα διαγράµµατα 
αλληλεπίδρασης Μ-Ν. Τρισδιάστατη, έγχρωµη απεικόνιση 
των διαγραµµάτων. Τιµές αντοχών για οποιαδήποτε τιµή της 
αξονικής δύναµης Ν.

•  Νέοι πανίσχυροι editors για τροποποίηση και επεξεργασία 
των οπλισµών. Τρισδιάστατη απεικόνιση της διάταξης του 
οπλισµού. Αυτόµατος επανέλεγχος σε κάµψη – διάτµηση  και 
επανυπολογισµό των ροπών αντοχής από τα διαγράµµατα 
αλληλεπίδρασης Μ-Ν.
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Αποτίµηση και ανασχεδιασµός κατασκευών µε βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.«

Νέες Αναλύσεις µε βάση τις απαιτήσεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. 
Περιλαµβάνονται όλες  οι αναλύσεις για την αποτίµηση υπάρχοντος κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. (Ανελαστική - Pushover, Γραµµική δυναµική µέθοδος χρονοϊστορίας 
της απόκρισης της κατασκευής, Ελαστικές µε τη µέθοδο των συντελεστών q και m). Πλήρης εκτύπωση των λόγων αντοχής ανά στοιχείο. Έλεγχος πλάστιµης ή 
ψαθυρής αστοχίας. Υπολογισµός λόγου διάτµησης µε βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και αναλυτικά µε βάση τα εντατικά µεγέθη.

∆υνατότητα εισαγωγής και έλεγχος τοιχοπληρώσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ
Σας δίνεται η δυνατότητα αυτόµατης εισαγωγής των τοιχοπληρώσεων, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. Η προσοµοίωση του κάθε φατνώµατος γίνεται 
αυτόµατα µε δύο διαγώνιες ράβδους (εφελκυόµενη – θλιβόµενη) και η επιλογή του υλικού γίνεται µέσα από µια πλούσια βιβλιοθήκη έτοιµων τοιχοποοιιών. Σας 
δίνεται επίσης η δυνατότητα διαµόρφωσης και σύνθεσης της δικής σας τοιχοποιίας από τα επιµέρους υλικά της. Κατά την ανάλυση, οι τοιχοπλήρώσεις µπορούν 
συνολικά να συµπεριληφθούν ή όχι στο µοντέλο και µετά την εισαγωγή τους. 
Εκτελούνται όλοι οι απαιτούµενοι  έλεγχοι σε όρους παραµορφώσεων µε αντίστοιχη αυτόµατη αφαίρεση από το µοντέλο των εφελκυόµενων στοιχείων.

Αποκατάσταση διατοµής και ενισχύσεις κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. µε όλα τα υλικά που προβλέπονται:
•  Υποστυλώµατα: µανδύες από έγχυτο και εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, ινοπλισµένα πολυµερή, χαλύβδινα ελάσµατα, διαδικασία περίσφιξης.
•  ∆οκοί: Στρώσεις έγχυτου ή εκτοξευόµενου οπλισµένου σκυροδέµατος, χαλύβδινα ελάσµατα, ινοπλισµένα πολυµερή. 

Η εισαγωγή των ενισχύσεων γίνεται µέσα από τους editors γρήγορα, εύκολα και εποπτικά. Το πρόγραµµα υπολογίζει αυτόµατα τις νέες ροπές αντοχής µε βάση τα 
διαγράµµατα αλληλεπίδρασης της σύνθετης διατοµής για  διαφορετικά υλικά (παλαιό – νέο υλικό). Υπολογίζονται τιµές αντοχών για οποιαδήποτε τιµή της αξονικής 
δύναµης Ν. Εκτελείται επίσης αυτόµατος υπολογισµός του αριθµού των βλήτρων µε τους αντίστοιχους κατασκευαστικούς ελέγχους.  

•  Πλήρης βιβλιοθήκη υλικών αποκατάστασης και ενίσχυσης της εταιρείας Sika.
•  Ενσωµάτωση του προγράµµατος υπολογισµού χηµικών και µηχανικών αγκυρίων της εταιρείας fischer. 
•  Σχεδιαστικές λεπτοµέρειες και πλήρης εκτύπωση όλων των ελέγχων που προβλέπονται από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. µε πινακοποίηση των αποτελεσµάτων και εποπτικά 

σκαριφήµατα των διατοµών.

www.scadapro.com
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Σχεδιασµός κατασκευών από Χάλυβα - Κατασκευαστικά Σχέδια (ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑΣ 3)«

Το SCADA Pro καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της µελέτης για ανάλυση (στατική και δυναµική) 
και διαστασιολόγηση οποιασδήποτε µικτής ή/και µεταλλικής κατασκευής, όπως βιοµηχανικά 
κτίρια, πολυώροφα µεταλλικά, δικτυώµατα και στέγαστρα, σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 3.

Το SCADA Pro προσφέρει:

•   Πλήρεις βιβλιοθήκες πρότυπων διατοµών εµπορίου & 
συγκολλητών διατοµών.

•   Βιβλιοθήκες παραµετρικών κατασκευών µε 3D-δικτυώ-
µατα, πλαίσια, επιφάνειες.

•   Αναλυτική και περιληπτική παρουσίαση αποτελεσµάτων 
ανά µέλος και φόρτιση, αυτόµατη παραγωγή κειµένου σε 
µορφή Word, Ecxel, PDF.

•   Κατάταξη ∆ιατοµή (1, 2, 3, 4) - αντοχή των διατοµών 
(εφελκυσµός, θλίψη, κάµψη, διάτµηση, στρέψη, κάµψη 
και διάτµηση, κάµψη και αξονική δύναµη, κάµψη και 
διάτµηση και αξονική δύναµη)

•   Έλεγχος του κατασκευαστικού µέλους σε καµπτικό και 
στρεπτοκαµπτικό λυγισµό.

•   Έλεγχος σε οριακή κατάσταση αστοχίας/λειτουργικότητας

•   Ανάλυση και διαστασιολόγηση σύµµικτων κτιρίων 
(χάλυβα και οπλισµένο σκυρόδεµα)

•   Έλεγχος συνδέσεων (όλοι οι τύποι) και τρισδιάστατη 
απεικόνιση των λεπτοµερειών της σύνδεσης στην οθόνη 
υπό κλίµακα, καθώς και παραγωγή αρχείου DWG.

•   Σύνδεση µε Autodesk Structural Detailing.
•   ∆ιαστασιολόγηση και σχεδίαση πάνω από 120 τύπων 

συνδέσεων (συγκολλητές ή κοχλιωτές) µε τρισδιάστατη 
απεικόνιση των λεπτοµερειών στο χώρο.

•   Πλήρης και αναλυτική προµέτρηση όλης της κατασκευής, 
ανά όροφο, διατοµή ή τύπο δοµικού στοιχείου (υποστυ-
λώµατα, δοκοί, τεγίδες, µηκίδες, αντιανέµεια κλπ) σε 
µορφή πινάκων.

•   Θεµελιώσεις µε πέδιλα, πεδιλοδοκούς µε αυτόµατη 
διαστασιολόγηση τους και έλεγχο της έδρασης των 
µεταλλικών στοιχείων

To SCADA Pro παράγει αυτόµατα 
κατόψεις, όψεις , τοµές κάθε σύνδεσης 
σε σχέδια µορφής dwg. ∆υνατότητα 
σύνδεσης και µε το πρόγραµµα 
Autodesk Structural Detailing.
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Σχεδιασµός κατασκευών από Ξύλο (ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑΣ 5)«

Ξύλινες κατασκευές µε βάση τον EC5
Προσοµοίωση κατασκευών από ξύλο, µέσα από πλούσια 
βιβλιοθήκη τυπικών διατοµών. Ελαστική ανάλυση (γραµµική 
προσοµοίωση του υλικού), γραµµική ελαστική ανάλυση µε 
περιορισµένη ανακατανοµή, επιρροή της παραµόρφωσης 
των συνδέσεων. Εκτελούνται όλοι οι προβλεπόµενοι έλεγχοι:

i. Σχεδιασµός διατοµής στην οριακή κατάσταση αστοχίας 
Έλεγχος διατοµής υπό εφελκυσµό/θλίψη παράλληλα/κάθετα 
προς τις ίνες, έλεγχος διατοµής υπό κάµψη/διάτµηση/στρέψη, 
έλεγχος διατοµής υπό συνδυασµό τάσεων (θλιπτικές τάσεις 
υπό γωνία προς τις ίνες, συνδυασµός κάµψης και αξονικού 
εφελκυσµού/θλίψης).

ii. Σχεδιασµός µέλους στην οριακή κατάσταση αστοχίας 
(ευστάθεια µέλους)
Έλεγχος υποστυλώµατος σε θλίψη ή συνδυασµό θλίψης και 
κάµψης (τοπικός λυγισµός), έλεγχος δοκού σε κάµψη ή 
συνδυασµό κάµψης και θλίψης (στρεπτοκαµπτικός λυγισµός).

iii. Σχεδιασµός στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας
Οριακές τιµές βέλους δοκών, έλεγχος έναντι ταλαντώσεων.

iv. Σχεδιασµός έναντι πυρκαγιάς

Σχεδιασµός συνδέσεων ξύλινων µελών
Συνδέσεις µε µεταλλικούς συνδέσµους τύπου βλήτρου (ήλοι, 
κοχλίες, βίδες, βλήτρα, δίκαρφα).

Στις συνδέσεις µε µεταλλικούς συνδέσµους µπορούν να 
µελετηθούν τόσο µονότµητες όσο και πολύτµητες συνδέσεις, 
όπου τα µέλη που ενώνονται µπορεί να είναι:

•  Ξύλινο µέλος µε ξύλινο µέλος,
•  Ξύλινο µέλος µε ξυπόπλακα, ή
•  Ξύλινο µέλος µε χαλύβδινο έλασµα (έλεγχος ελάσµατος 

σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 1993-1-1 και ΕΝ 1993-1-8).

Οι τύποι φόρτισης που µπορούν να προσοµοιωθούν και 
καλείται η σύνδεση να αντέξει είναι:

•  Φόρτιση εγκάρσια στον κορµό του συνδέσµου,
•  Φόρτιση αξονικά στον κορµό του συνδέσµου,
•  Συνδυασµός εγκάρσια και αξονικής φόρτισης.

Επίσης έχει υλοποιηθεί η προσοµοίωση έκκεντρης εγκάρσιας 
φόρτισης της σύνδεσης (σύνδεση ροπής).

Όλες οι διατάξεις του EC5 σχετικά µε τις κρίσιµες αποστά-
σεις των συνδέσµων µεταξύ τους αλλά και µεταξύ αυτών 
και των πλευρών του ξύλινου µέλους λαµβάνονται υπόψη 
στο SCADA Pro.

•  Συνδέσεις µε ηλοφόρες πλάκες
•  Συνδέσεις µε διατµητικά ενθέµατα
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Σχεδιασµός κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία (ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑΣ 6)«

Γεωτεχνικός Σχεδιασµός (ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑΣ 7)«
Ο Ευρωκώδικας 7-1 χρησιµοποιείται ως γενική βάση για τα γεωτεχνικά θέµατα στο σχεδιασµό
των κτιρίων και της µελέτες των πολιτικών µηχανικών. EN 1997-1 περιλαµβάνει τις απαιτήσεις
για την αντοχή, τη σταθερότητα, τη λειτουργικότητα και την αντοχή των κατασκευών.

Φέρουσα Τοιχοποιία µε βάση τον EC6. Στο SCADA Pro µπορείτε να εισάγετε οποιαδήποτε κατασκευή από φέρουσα τοιχοποιία ορίζοντας µε απλές γραµµές 
το περίγραµµα της κάτοψης, είτε σχεδιάζοντας το στο γραφικό του περιβάλλον, είτε εισάγοντας αρχείο µορφής dwg, dxf. Η προσοµοίωση γίνεται αυτόµατα µε 
3d πεπερασµένα επιφανειακά στοιχεία, την πλέον σύγχρονη µέθοδο ανάλυσης και σχεδιασµού τέτοιου είδους κατασκευών.

•   Εφαρµογή µεθόδων σχεδιασµού 1, 2 και 3
•   Έλεγχοι σε οριακή κατάσταση αστοχίας – διατµητική αντοχή υπό αστράγγιστες συνθήκες.
•   Έλεγχοι σε οριακή κατάσταση λειτουργικότητας.
•   Αυτόµατος έλεγχος φορτίσεων µε µεγάλες εκκεντρότητες.
•   Μοντελοποίηση γενικής κοιτόστρωσης µε πεπερασµένα στοιχεία.
•   Παραµετρικός καθορισµός των τιµών της συνοχής του εδάφους, της διατµητικής αντοχής υπό αστράγγιστες συνθήκες.
•   Υπολογισµός µετακινήσεων - 3d απεικόνιση.

Στη συνέχεια και µέσα από την πλούσια βιβλιοθήκη τοίχων, λιθο-
σωµάτων και κονιαµάτων, έχετε τη δυνατότητα να αποδώσετε στις 
επιφάνειες του κτιρίου σας, επιλεκτικά ή συνολικά, τον τύπο του 
τοίχου που επιθυµείτε. Στο µοντέλο της κατασκευής σας µπορείτε 
ακόµα να εισάγετε και γραµµικά στοιχεία προκειµένου να προσο-
µοιώσετε τον τύπο της διαζωµατικής τοιχοποιίας. Για την ανάλυση 
του φορέα, περιλαµβάνονται όλοι οι τύποι της τοιχοποιίας µε βάση 
τον EC8 κεφάλαιο 9: “Σχεδιασµός αντισεισµικών κατασκευών από 
φέρουσα τοιχοποιία”:
•   Άοπλη Τοιχοποιία
•   ∆ιαζωµατική Τοιχοποιία
•   Οπλισµένη Τοιχοποιία

Όσον αφορά το σχεδιασµό και τους ελέγχους που προβλέπει ο EC6: 
“Σχεδιασµός κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία” η εφαρµογή σας 
παρέχει την ευελιξία να ελέγξετε τον τοίχο συνολικά σαν ενιαία επι-
φάνεια ή επιλεκτικά ορίζοντας τους πεσσούς που εσείς επιθυµείτε.

Οι έλεγχοι που εκτελούνται είναι:
•   Έλεγχος σε κάµψη εντός επιπέδου
•   Έλεγχος σε κάµψη εκτός επίπεδου παράλληλα στον οριζόντιο 

αρµό
•   Έλεγχος σε κάµψη εκτός επίπεδου κάθετα στον οριζόντιο αρµό
•   Έλεγχος σε διάτµηση
•   Έλεγχος σε κατακόρυφα φορτία στην κορυφή, στο µέσον, και στη 

βάση του τοίχου.

Στο SCADA Pro έχουν υλοποιηθεί οι διατάξεις του EC8-3 για την 
αποτίµηση κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία υπό σεισµική φόρτιση

Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης τοίχου µέσω 
µανδύα σκυροδέµατος – υπολογισµός ισοδύναµου τοίχου και 
ιδιοτήτων του:

Ενίσχυση τοιχοποιίας:
•   Απλός ή διπλός µανδύας
•   Επιλογή πάχους ενίσχυσης και ποιότητας σκυροδέµατος καθώς 

και ποσότητας και ποιότητας χάλυβα οπλισµού.
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Interface ευέλικτο και φιλικό προς το 
χρήστη (Τεχνολογία Ribbon της Microsost).

Κατηγοριοποίηση των στοιχείων του 
µοντέλου σε δενδροειδή µορφή για εύκολη 
ανεύρεση, αναφορά και επεξεργασία.

Εµφάνιση των ιδιοτήτων του µέλους 
για άµεση τροποποίηση.

∆ηµιουργία του τρισδιάστατου φορέα 
από αρχείο dwg, dxf µε ένα µόνο κλικ.

Αντιγραφή του συνόλου ή τµήµατος ενός 
φορέα και επικόλληση επιλεκτικά σε στάθµη ή περιοχή 
της επιφάνειας εργασίας σε, 2 ή 3 διαστάσεις.

3D ∆ηµιουργία και απεικόνιση των φυσικών 

διατοµών ενός φορέα στο χώρο µε φωτορεαλισµό ή 
στερεοσκοπικά (µεταλλικά στοιχεία ή/και στοιχεία από 
σκυρόδεµα).

∆ηµιουργία και επεξεργασία στρώσεων 
(layers) οµοειδών οντοτήτων και οµάδων (Groups) 
οµοειδών ή µη οντοτήτων µιας µελέτης.

Βιβλιοθήκη παραµετρικών κατασκευών 
(πλαίσια, µεταλλικά δικτυώµατα, επιφάνειες, ξύλινα, 
τοιχοποιία).

Έξυπνα εργαλεία επεξεργασίας ή εµφάνισης 
ιδιοτήτων ενός ή περισσοτέρων στοιχείων ενός φορέα 
µέσω επιλογής, layer, group, χρώµατος ή άλλου χαρακτη-
ριστικού τους.

Απόδοση ιδιοτήτων -  λειτουργία για την εύκολη και 

γρήγορη απόδοση ιδιοτήτων από ένα αντικείµενο σε άλλα 
οµοειδή αντικείµενα

Undo-Redo σε κάθε λειτουργία.

Αυτόµατος έλεγχος σφαλµάτων γεωµετρίας 
φορέα.

Αµφίδροµη επικοινωνία µε AutoCAD και 
εξαγωγή του τεύχους των αποτελεσµάτων σε αρχεία 
µορφής PDF, Word και Excel

Βελτιστοποίηση µεταλλικών κατασκευών και 
κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα.

Αυτόµατος υπολογισµός των φορτίων (µόνιµα, 
χιόνι, άνεµος κτλ.) και γεννήτρια δηµιουργίας συνδυασµών 
φορτίσεων.

Βιβλιοθήκη πεπερασµένων στοιχείων 
ραβδωτών (Beam-3d, Truss-3d, linear springs, Beam on 
elastic Foundation µε ή όχι rigid offsets) και επιφανειακών 
µελών (plane stress, 4 node plate, isotropic/orthotropic).

Γεννήτρια δηµιουργίας επιφανειακών  
πεπερασµένων στοιχείων σε ακανόνιστης 
γεωµετρίας επιφάνεια µε οπές και σηµεία συγκέντρωσης 
τάσεων (πυκνώσεις πλέγµατος στοιχείων).

Στατική - ∆υναµική Φασµατική Ανάλυση µε 
δυνατότητα εισαγωγής φάσµατος σχεδιασµού από το 
µελετητή.

Μη γραµµική στατική (Pushover) ανάλυση.

Γραµµική δυναµική µέθοδος χρονοϊστορίας 
της απόκρισης της κατασκευής

Αλληλεπίδραση ανωδοµής – θεµελίωσης 
(πέδιλα, συνδετήριοι δοκοί, πεδιλοδοκοί, πάσσαλοι, γενικές 
κοιτοστρώσεις).

∆ηµιουργία τυποποιηµένων ή ελεύθερων 
σεναρίων εκτυπώσεων συµβατών µε MS Office 
(διαµόρφωση σελίδας, χαρακτηριστικά στοιχεία µελετητι-
κού γραφείου, προεπισκόπηση τευχών).

Αναλυτικός ή συγκεντρωτικός πίνακας 
προµέτρησης υλικών.

Αυτόνοµο σχεδιαστικό περιβάλλον παραγω-
γής των κατασκευαστικών σχεδίων µιας 
µελέτης, λεπτοµέρειες, παραµετρική σχεδίαση επιµέρους 
σχεδιαστικών οντοτήτων σε µεταλλικές κατασκευές και 
κατασκευές από σκυρόδεµα.

Αυτόµατη διαστασιολόγηση όλης της κατασκευής 
µε ένα µόνο κλικ

Τρισδιάστατη απεικόνιση και επεξεργασία 
των φορτίων ενός φορέα υπό µορφή ανυσµάτων, 
µετά από επιβολή τους στο γενικό ή τοπικό σύστηµα 
συντεταγµένων των µαθηµατικών µελών.

Αυτόµατη κατανοµή φορτίου σε επιφάνεια 
(στα επιφανειακά στοιχεία ή στους κόµβους)

Αυτόµατη δηµιουργία ολόκληρου του 
µοντέλου απο dwg, dxf και ifc αρχεία.

Οδηγίες µε on-line παραποµπές 
στο εγχειρίδιο χρήσης.

Έξυπνες συντοµεύσεις ενσωµατωµένες στο δεξί 
κλικ για αµεσότητα και ευκολία στη χρήση των κατάλληλων 
εντολών.

Εργαλείο για εύκολη και γρήγορη απόδοση 
ιδιοτήτων από ένα αντικείµενο σε άλλα οµοειδή 
αντικείµενα

Σχεδιασµός αντισεισµικών κατασκευών (ΕΑΚ & ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑΣ 8)«
•  Σχεδιασµός βάση της κατηγορίας πλαστιµότητας (DCL, DCM, 

DCH)
•  Σεισµική ανάλυση µε, οριζόντια και κατακόρυφα, φάσµατα 

απόκρισης
•  Χειροκίνητη τροποποίηση των φασµάτων απόκρισης, SRSS, 

CQC-µέθοδος
•  Ανάλυση όλων των τύπων κατασκευής: µικτό µε ισοδύναµα 

πλαίσια ή τοιχεία, πλάστιµο συζευγµένων ή µη τοιχείων, 
µονοβάθµιου ταλαντωτή, εύστρεπτο, µεγάλων ελαφρώς 
οπλισµένων τοιχείων.

•  Αυτόµατος υπολογισµός του συντελεστή σεισµικής συµπεριφο-
ράς q και au/a1.

•  Έλεγχος κριτηρίων κανονικότητας για κτίρια µε εσοχές, καθύψος 
και σε κάτοψη. Έλεγχοι φαινοµένων 2ας τάξεως.

•  Γεωµετρικοί περιορισµοί και σχετική µετακίνηση ορόφων.
•  Αυτόµατη δηµιουργία σεισµικών συνδυασµών.

•  Έλεγχος κόµβων δοκών - υποστυλωµάτων.
•  Γραµµικά µέλη, στοιχεία δικτυώµατος, 2d – 3d πεπερασµένα 

στοιχεία.
•  Ανάλυση για σύµµεικτες κατασκευές (σκυρόδεµα και χάλυβα).
•  Παραµετρικός ορισµός του αθροίσµατος των µαζών απόκρισης 

για τις ιδιοτιµές που λαµβάνονται υπόψη
•  Αυτόµατη δηµιουργία διαφορετικών σεναρίων ανάλυσης , βάση 

των προκαθορισµένων µεθόδων (EC8, NTC2008, GER κλπ)
•  Περιλαµβάνονται όλες  οι αναλύσεις για την αποτίµηση υπάρχο-

ντος κτιρίου κατά ΚΑΝΕΠΕ. (Ανελαστική-Pushover,  Ελαστικές 
µε τις µεθόδους q και m). Πλήρης εκτύπωση των λόγων 
αντοχής ανά στοιχείο. Έλεγχος πλάστιµης ή ψαθυρής αστοχίας. 
Υπολογισµός λόγου διάτµησης µε βάση τον ΚΑΝΕΠΕ και 
αναλυτικά µε βάση τα εντατικά µεγέθη

•  Γραµµική και µη γραµµική δυναµική µέθοδος  χρονοϊστορίας της 
απόκρισης της κατασκευής βάσει επιταχυνσιογραφηµάτων και 

δυναµικών φορτίων, µε απευθείας ολοκλήρωση των εξισώσε-
ων κίνησης. Γραφική απεικόνιση, σε πραγµατικό χρόνο, της 
κίνησης  του παραµορφωµένου φορέα.
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ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Προηγµένα εργαλεία και δυνατότητες που δουλεύουν για εσάς«

To SCADA Pro έρχεται µε ένα πλούσιο σύνολο εργαλείων για να σας προσφέρει ευελιξία, ταχύτητα, αξιοπιστία, µε ένα απλό και λειτουρ-
γικό interface που ακολουθεί τη ροή της µελέτης και σας παρέχει όλα τα εργαλεία και τις πληροφορίες που χρειάζεστε:

Interface ευέλικτο και φιλικό προς το 
χρήστη (Τεχνολογία Ribbon της Microsost).

Κατηγοριοποίηση των στοιχείων του 
µοντέλου σε δενδροειδή µορφή για εύκολη 
ανεύρεση, αναφορά και επεξεργασία.

Εµφάνιση των ιδιοτήτων του µέλους 
για άµεση τροποποίηση.

∆ηµιουργία του τρισδιάστατου φορέα 
από αρχείο dwg, dxf µε ένα µόνο κλικ.

Αντιγραφή του συνόλου ή τµήµατος ενός 
φορέα και επικόλληση επιλεκτικά σε στάθµη ή περιοχή 
της επιφάνειας εργασίας σε, 2 ή 3 διαστάσεις.

3D ∆ηµιουργία και απεικόνιση των φυσικών 

διατοµών ενός φορέα στο χώρο µε φωτορεαλισµό ή 
στερεοσκοπικά (µεταλλικά στοιχεία ή/και στοιχεία από 
σκυρόδεµα).

∆ηµιουργία και επεξεργασία στρώσεων 
(layers) οµοειδών οντοτήτων και οµάδων (Groups) 
οµοειδών ή µη οντοτήτων µιας µελέτης.

Βιβλιοθήκη παραµετρικών κατασκευών 
(πλαίσια, µεταλλικά δικτυώµατα, επιφάνειες, ξύλινα, 
τοιχοποιία).

Έξυπνα εργαλεία επεξεργασίας ή εµφάνισης 
ιδιοτήτων ενός ή περισσοτέρων στοιχείων ενός φορέα 
µέσω επιλογής, layer, group, χρώµατος ή άλλου χαρακτη-
ριστικού τους.

Απόδοση ιδιοτήτων -  λειτουργία για την εύκολη και 

γρήγορη απόδοση ιδιοτήτων από ένα αντικείµενο σε άλλα 
οµοειδή αντικείµενα

Undo-Redo σε κάθε λειτουργία.

Αυτόµατος έλεγχος σφαλµάτων γεωµετρίας 
φορέα.

Αµφίδροµη επικοινωνία µε AutoCAD και 
εξαγωγή του τεύχους των αποτελεσµάτων σε αρχεία 
µορφής PDF, Word και Excel

Βελτιστοποίηση µεταλλικών κατασκευών και 
κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα.

Αυτόµατος υπολογισµός των φορτίων (µόνιµα, 
χιόνι, άνεµος κτλ.) και γεννήτρια δηµιουργίας συνδυασµών 
φορτίσεων.

Βιβλιοθήκη πεπερασµένων στοιχείων 
ραβδωτών (Beam-3d, Truss-3d, linear springs, Beam on 
elastic Foundation µε ή όχι rigid offsets) και επιφανειακών 
µελών (plane stress, 4 node plate, isotropic/orthotropic).

Γεννήτρια δηµιουργίας επιφανειακών  
πεπερασµένων στοιχείων σε ακανόνιστης 
γεωµετρίας επιφάνεια µε οπές και σηµεία συγκέντρωσης 
τάσεων (πυκνώσεις πλέγµατος στοιχείων).

Στατική - ∆υναµική Φασµατική Ανάλυση µε 
δυνατότητα εισαγωγής φάσµατος σχεδιασµού από το 
µελετητή.

Μη γραµµική στατική (Pushover) ανάλυση.

Γραµµική δυναµική µέθοδος χρονοϊστορίας 
της απόκρισης της κατασκευής

Αλληλεπίδραση ανωδοµής – θεµελίωσης 
(πέδιλα, συνδετήριοι δοκοί, πεδιλοδοκοί, πάσσαλοι, γενικές 
κοιτοστρώσεις).

∆ηµιουργία τυποποιηµένων ή ελεύθερων 
σεναρίων εκτυπώσεων συµβατών µε MS Office 
(διαµόρφωση σελίδας, χαρακτηριστικά στοιχεία µελετητι-
κού γραφείου, προεπισκόπηση τευχών).

Αναλυτικός ή συγκεντρωτικός πίνακας 
προµέτρησης υλικών.

Αυτόνοµο σχεδιαστικό περιβάλλον παραγω-
γής των κατασκευαστικών σχεδίων µιας 
µελέτης, λεπτοµέρειες, παραµετρική σχεδίαση επιµέρους 
σχεδιαστικών οντοτήτων σε µεταλλικές κατασκευές και 
κατασκευές από σκυρόδεµα.

Αυτόµατη διαστασιολόγηση όλης της κατασκευής 
µε ένα µόνο κλικ

Τρισδιάστατη απεικόνιση και επεξεργασία 
των φορτίων ενός φορέα υπό µορφή ανυσµάτων, 
µετά από επιβολή τους στο γενικό ή τοπικό σύστηµα 
συντεταγµένων των µαθηµατικών µελών.

Αυτόµατη κατανοµή φορτίου σε επιφάνεια 
(στα επιφανειακά στοιχεία ή στους κόµβους)

Αυτόµατη δηµιουργία ολόκληρου του 
µοντέλου απο dwg, dxf και ifc αρχεία.

Οδηγίες µε on-line παραποµπές 
στο εγχειρίδιο χρήσης.

Έξυπνες συντοµεύσεις ενσωµατωµένες στο δεξί 
κλικ για αµεσότητα και ευκολία στη χρήση των κατάλληλων 
εντολών.

Εργαλείο για εύκολη και γρήγορη απόδοση 
ιδιοτήτων από ένα αντικείµενο σε άλλα οµοειδή 
αντικείµενα



Interface ευέλικτο και φιλικό προς το 
χρήστη (Τεχνολογία Ribbon της Microsost).

Κατηγοριοποίηση των στοιχείων του 
µοντέλου σε δενδροειδή µορφή για εύκολη 
ανεύρεση, αναφορά και επεξεργασία.

Εµφάνιση των ιδιοτήτων του µέλους 
για άµεση τροποποίηση.

∆ηµιουργία του τρισδιάστατου φορέα 
από αρχείο dwg, dxf µε ένα µόνο κλικ.

Αντιγραφή του συνόλου ή τµήµατος ενός 
φορέα και επικόλληση επιλεκτικά σε στάθµη ή περιοχή 
της επιφάνειας εργασίας σε, 2 ή 3 διαστάσεις.

3D ∆ηµιουργία και απεικόνιση των φυσικών 

διατοµών ενός φορέα στο χώρο µε φωτορεαλισµό ή 
στερεοσκοπικά (µεταλλικά στοιχεία ή/και στοιχεία από 
σκυρόδεµα).

∆ηµιουργία και επεξεργασία στρώσεων 
(layers) οµοειδών οντοτήτων και οµάδων (Groups) 
οµοειδών ή µη οντοτήτων µιας µελέτης.

Βιβλιοθήκη παραµετρικών κατασκευών 
(πλαίσια, µεταλλικά δικτυώµατα, επιφάνειες, ξύλινα, 
τοιχοποιία).

Έξυπνα εργαλεία επεξεργασίας ή εµφάνισης 
ιδιοτήτων ενός ή περισσοτέρων στοιχείων ενός φορέα 
µέσω επιλογής, layer, group, χρώµατος ή άλλου χαρακτη-
ριστικού τους.

Απόδοση ιδιοτήτων -  λειτουργία για την εύκολη και 

γρήγορη απόδοση ιδιοτήτων από ένα αντικείµενο σε άλλα 
οµοειδή αντικείµενα

Undo-Redo σε κάθε λειτουργία.

Αυτόµατος έλεγχος σφαλµάτων γεωµετρίας 
φορέα.

Αµφίδροµη επικοινωνία µε AutoCAD και 
εξαγωγή του τεύχους των αποτελεσµάτων σε αρχεία 
µορφής PDF, Word και Excel

Βελτιστοποίηση µεταλλικών κατασκευών και 
κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα.

Αυτόµατος υπολογισµός των φορτίων (µόνιµα, 
χιόνι, άνεµος κτλ.) και γεννήτρια δηµιουργίας συνδυασµών 
φορτίσεων.

Βιβλιοθήκη πεπερασµένων στοιχείων 
ραβδωτών (Beam-3d, Truss-3d, linear springs, Beam on 
elastic Foundation µε ή όχι rigid offsets) και επιφανειακών 
µελών (plane stress, 4 node plate, isotropic/orthotropic).

Γεννήτρια δηµιουργίας επιφανειακών  
πεπερασµένων στοιχείων σε ακανόνιστης 
γεωµετρίας επιφάνεια µε οπές και σηµεία συγκέντρωσης 
τάσεων (πυκνώσεις πλέγµατος στοιχείων).

Στατική - ∆υναµική Φασµατική Ανάλυση µε 
δυνατότητα εισαγωγής φάσµατος σχεδιασµού από το 
µελετητή.

Μη γραµµική στατική (Pushover) ανάλυση.

Γραµµική δυναµική µέθοδος χρονοϊστορίας 
της απόκρισης της κατασκευής

Αλληλεπίδραση ανωδοµής – θεµελίωσης 
(πέδιλα, συνδετήριοι δοκοί, πεδιλοδοκοί, πάσσαλοι, γενικές 
κοιτοστρώσεις).

∆ηµιουργία τυποποιηµένων ή ελεύθερων 
σεναρίων εκτυπώσεων συµβατών µε MS Office 
(διαµόρφωση σελίδας, χαρακτηριστικά στοιχεία µελετητι-
κού γραφείου, προεπισκόπηση τευχών).

Αναλυτικός ή συγκεντρωτικός πίνακας 
προµέτρησης υλικών.

Αυτόνοµο σχεδιαστικό περιβάλλον παραγω-
γής των κατασκευαστικών σχεδίων µιας 
µελέτης, λεπτοµέρειες, παραµετρική σχεδίαση επιµέρους 
σχεδιαστικών οντοτήτων σε µεταλλικές κατασκευές και 
κατασκευές από σκυρόδεµα.

Αυτόµατη διαστασιολόγηση όλης της κατασκευής 
µε ένα µόνο κλικ

Τρισδιάστατη απεικόνιση και επεξεργασία 
των φορτίων ενός φορέα υπό µορφή ανυσµάτων, 
µετά από επιβολή τους στο γενικό ή τοπικό σύστηµα 
συντεταγµένων των µαθηµατικών µελών.

Αυτόµατη κατανοµή φορτίου σε επιφάνεια 
(στα επιφανειακά στοιχεία ή στους κόµβους)

Αυτόµατη δηµιουργία ολόκληρου του 
µοντέλου απο dwg, dxf και ifc αρχεία.

Οδηγίες µε on-line παραποµπές 
στο εγχειρίδιο χρήσης.

Έξυπνες συντοµεύσεις ενσωµατωµένες στο δεξί 
κλικ για αµεσότητα και ευκολία στη χρήση των κατάλληλων 
εντολών.

Εργαλείο για εύκολη και γρήγορη απόδοση 
ιδιοτήτων από ένα αντικείµενο σε άλλα οµοειδή 
αντικείµενα



Interface ευέλικτο και φιλικό προς το 
χρήστη (Τεχνολογία Ribbon της Microsost).

Κατηγοριοποίηση των στοιχείων του 
µοντέλου σε δενδροειδή µορφή για εύκολη 
ανεύρεση, αναφορά και επεξεργασία.

Εµφάνιση των ιδιοτήτων του µέλους 
για άµεση τροποποίηση.

∆ηµιουργία του τρισδιάστατου φορέα 
από αρχείο dwg, dxf µε ένα µόνο κλικ.

Αντιγραφή του συνόλου ή τµήµατος ενός 
φορέα και επικόλληση επιλεκτικά σε στάθµη ή περιοχή 
της επιφάνειας εργασίας σε, 2 ή 3 διαστάσεις.

3D ∆ηµιουργία και απεικόνιση των φυσικών 

διατοµών ενός φορέα στο χώρο µε φωτορεαλισµό ή 
στερεοσκοπικά (µεταλλικά στοιχεία ή/και στοιχεία από 
σκυρόδεµα).

∆ηµιουργία και επεξεργασία στρώσεων 
(layers) οµοειδών οντοτήτων και οµάδων (Groups) 
οµοειδών ή µη οντοτήτων µιας µελέτης.

Βιβλιοθήκη παραµετρικών κατασκευών 
(πλαίσια, µεταλλικά δικτυώµατα, επιφάνειες, ξύλινα, 
τοιχοποιία).

Έξυπνα εργαλεία επεξεργασίας ή εµφάνισης 
ιδιοτήτων ενός ή περισσοτέρων στοιχείων ενός φορέα 
µέσω επιλογής, layer, group, χρώµατος ή άλλου χαρακτη-
ριστικού τους.

Απόδοση ιδιοτήτων -  λειτουργία για την εύκολη και 

γρήγορη απόδοση ιδιοτήτων από ένα αντικείµενο σε άλλα 
οµοειδή αντικείµενα

Undo-Redo σε κάθε λειτουργία.

Αυτόµατος έλεγχος σφαλµάτων γεωµετρίας 
φορέα.

Αµφίδροµη επικοινωνία µε AutoCAD και 
εξαγωγή του τεύχους των αποτελεσµάτων σε αρχεία 
µορφής PDF, Word και Excel

Βελτιστοποίηση µεταλλικών κατασκευών και 
κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα.

Αυτόµατος υπολογισµός των φορτίων (µόνιµα, 
χιόνι, άνεµος κτλ.) και γεννήτρια δηµιουργίας συνδυασµών 
φορτίσεων.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

Το SCADA Pro στην πράξη«

Holiday Inn Κτίριο τηλεοπτικού σταθµού ALPHA  

SATO Λ.Κηφισίας Star City Λ.Συγγρού

Ενδεικτικό Πελατολόγιο

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
ΕΘΕΛ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
ΕΡΓΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΤΕ
ERGOCAD
ΓΑΝΤΕΣ Χ.
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ /∆ΥΠΟ
∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
∆ΙΑΡΧΩΝ ΑΤΕ
∆ΕΗ ΑΕ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
∆ΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ
∆ΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ
ΚΟΛΟΒΕΑΣ & ΣΥΝ. ΕΠΕ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΕ
ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝ & ΣΥΝ ΕΠΕ
ΜΕΤΕΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΕ
ΜΟΝΑ∆Α ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ∆ & ΣΥΝ ΕΠΕ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.
ΟΤΜΕ ΑΤΕ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΥΜ. & ΣΥΝ ΑΕΜ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΤΡΩΝ
ΣΕΙΣΜΟΜΟΝΩΣΙΣ ΑΕ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΜΝΟΥΣΑ ΕΠΕ
ΤΣΟΥΚΑΝΤΑΣ Σ.- ΣΚΟΥΡΑΣ Γ. – ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ Τ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Βιβλιοθήκη πεπερασµένων στοιχείων 
ραβδωτών (Beam-3d, Truss-3d, linear springs, Beam on 
elastic Foundation µε ή όχι rigid offsets) και επιφανειακών 
µελών (plane stress, 4 node plate, isotropic/orthotropic).

Γεννήτρια δηµιουργίας επιφανειακών  
πεπερασµένων στοιχείων σε ακανόνιστης 
γεωµετρίας επιφάνεια µε οπές και σηµεία συγκέντρωσης 
τάσεων (πυκνώσεις πλέγµατος στοιχείων).

Στατική - ∆υναµική Φασµατική Ανάλυση µε 
δυνατότητα εισαγωγής φάσµατος σχεδιασµού από το 
µελετητή.

Μη γραµµική στατική (Pushover) ανάλυση.

Γραµµική δυναµική µέθοδος χρονοϊστορίας 
της απόκρισης της κατασκευής

Αλληλεπίδραση ανωδοµής – θεµελίωσης 
(πέδιλα, συνδετήριοι δοκοί, πεδιλοδοκοί, πάσσαλοι, γενικές 
κοιτοστρώσεις).

∆ηµιουργία τυποποιηµένων ή ελεύθερων 
σεναρίων εκτυπώσεων συµβατών µε MS Office 
(διαµόρφωση σελίδας, χαρακτηριστικά στοιχεία µελετητι-
κού γραφείου, προεπισκόπηση τευχών).

Αναλυτικός ή συγκεντρωτικός πίνακας 
προµέτρησης υλικών.

Αυτόνοµο σχεδιαστικό περιβάλλον παραγω-
γής των κατασκευαστικών σχεδίων µιας 
µελέτης, λεπτοµέρειες, παραµετρική σχεδίαση επιµέρους 
σχεδιαστικών οντοτήτων σε µεταλλικές κατασκευές και 
κατασκευές από σκυρόδεµα.

Αυτόµατη διαστασιολόγηση όλης της κατασκευής 
µε ένα µόνο κλικ

Τρισδιάστατη απεικόνιση και επεξεργασία 
των φορτίων ενός φορέα υπό µορφή ανυσµάτων, 
µετά από επιβολή τους στο γενικό ή τοπικό σύστηµα 
συντεταγµένων των µαθηµατικών µελών.

Αυτόµατη κατανοµή φορτίου σε επιφάνεια 
(στα επιφανειακά στοιχεία ή στους κόµβους)

Αυτόµατη δηµιουργία ολόκληρου του 
µοντέλου απο dwg, dxf και ifc αρχεία.

Οδηγίες µε on-line παραποµπές 
στο εγχειρίδιο χρήσης.

Έξυπνες συντοµεύσεις ενσωµατωµένες στο δεξί 
κλικ για αµεσότητα και ευκολία στη χρήση των κατάλληλων 
εντολών.

Εργαλείο για εύκολη και γρήγορη απόδοση 
ιδιοτήτων από ένα αντικείµενο σε άλλα οµοειδή 
αντικείµενα
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ΑCE-Hellas

Η ΑCE-Hellas, µέλος του οµίλου Quest, 
ιδρύθηκε το 1979 και αποτελεί µια από 
τις µεγαλύτερες εταιρείες παροχής 
ολοκληρωµένων λύσεων στον τοµέα 
της πληροφορικής και των εφαρµογών 
τεχνικού λογισµικού. Στρατηγικός 
στόχος της ACE-Hellas είναι να 
προσφέρει στους πελάτες της 
ολοκληρωµένες επιχειρηµατικές 
λύσεις, σχεδιασµένες µε τέτοιο τρόπο, 
ώστε να παρέχουν λειτουργικές και 
αποτελεσµατικές λύσεις σε όλες τις 
τεχνολογικές και επικοινωνιακές τους 
ανάγκες. Συνεχής ανάπτυξη και 
επέκταση σε νέες δραστηριότητες, 
σχέσεις εµπιστοσύνης µε πελάτες και 
συνεργάτες, στρατηγικές συνεργασίες, 
επένδυση στην καινοτοµία, υπηρεσίες 
προστιθέµενης αξίας που χαρακτηρίζο-
νται από υψηλή ποιότητα και αξιοπι-
στία: αυτές οι παράµετροι χαρακτηρί-
ζουν την επιτυχηµένη πορεία της 
ACE-Hellas στην ελληνική αγορά. Για 
την καλύτερη οργάνωση των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας και την 
πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των 
πελατών της, η ΑCE-Hellas έχει 
αναπτύξει τέσσερα business units: CAD 
Solutions, ERP Solutions, Mobile 
Solutions, Hardware Solutions.
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