
Αντισεισμικός έλεγχος κατασκευών από 

Φέρουσα τοιχοποιία 
Εφαρμογή μεθόδου Pushover Analysis
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Η ERGOCAD αποτελεί μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και διοργάνωσης σεμιναρίων. Με

μοναδικό στόχο την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προϊόντων στους επαγγελματίες μηχανικούς και διακοσμητές, φροντίζουμε να

καλύπτουμε τις ανάγκες κάθε γραφείου δίνοντας έμφαση στην συνεχή υποστήριξη και στην εκπαίδευση. Η ομάδα της ERGOCAD αποτελούμενη από

στελέχη με πολυετή εμπειρία στο χώρο του τεχνικού λογισμικού, μετατρέπει κάθε σας επιλογή σε λογισμικό/σεμινάρια σε επένδυση η οποία αυξάνει

την παραγωγικότητα σας και εγγυάται μαζί σας το τελικό αποτέλεσμα κάθε έργου που αναλαμβάνετε.

Περιεχόμενα

2 ERGOCAD 

3 3Muri – Σύντομη περιγραφή

4 Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων 

5 Μοναδικός αλγόριθμος ανάλυσης

6 Ρεαλιστική απεικόνιση των ρηγματώσεων

7 Προϊόν έρευνας του πανεπιστημίου της Γένοβα

8 Αυτόματη αναγνώριση επιφανειών – 3D απεικόνιση 

9 Πλάκες από διαφορετικά υλικά - στέγες 

10 Έλεγχος τοπικών μηχανισμών - αστοχιών

11 Προσομοίωση σύνθετων τοίχων

12 Ενισχύσεις με 12 διαφορετικούς τρόπους 

13 Έλεγχος σεισμοπλήκτων κατασκευών - ΔΑΕΦΚ

14 Sensitivity analysis – Ανάλυση ευαισθησίας

15 Επιστημονικές δημοσιεύσεις/videos

16 Χαρακτηριστικά εκδόσεων  

2

http://www.ergocad.eu/
http://www.ergocad.eu/


Έλεγχος κατασκευών φέρουσας
τοιχοποιίας
Με έναν από τους πιο εξελιγμένους
σε παγκόσμιο επίπεδο αλγορίθμους
μπορείτε να αναλύσετε και να
ελέγξετε οποιαδήποτε κατασκευή
από φέρουσα τοιχοποιία ακόμα και
αν αυτή περιλαμβάνει στοιχεία από
σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο κλπ.
Η ανελαστική ανάλυση (pushover)
βασισμένη σε μακροστοιχεία δίνει
τη δυνατότητα στο χρήστη να
ολοκληρώσει pushover αναλύσεις
σε μερικά μόλις λεπτά λόγω της
αυτόματης αναγνώρισης και του
ελέγχου των στοιχείων αυτών από
το 3Μuri.

Στατική, δυναμική, pushover 

ανάλυση & ανάλυση 

ευαισθησίας κατασκευών 

από φέρουσα τοιχοποιία 

Το 3Muri αποτελεί ένα πανίσχυρο 

εργαλείο για την ανάλυση και την 

ενίσχυση κατασκευών φέρουσας 

τοιχοποιίας. 

Μέσα από ένα εύκολο και εύχρηστο 

μενού σας δίνει τη δυνατότητα να 

προσομοιώνετε σε 2 ή 3 διαστάσεις 

ακόμα και τις πιο σύνθετες 

κατασκευές για να εκπονήσετε 

ολοκληρωμένες στατικές μελέτες:

 Ανελαστική ανάλυση 

(Pushover)

 Απεικόνιση αστοχιών 

 Αναλυτικός Πίνακας ελέγχων

 Δυνατότητα επεμβάσεων/ 

ενισχύσεων

 Ελληνικό περιβάλλον εργασίας 

- προσαρμοσμένο στις ανάγκες 

κάθε επαγγελματία σε Ελλάδα 

και Κύπρο

 Ενσωματωμένα φάσματα 

ευρωκώδικα 8
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Εγγραφείτε στο επίσημο κανάλι της 

ergocad στο youtube, και σε όλα τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να 

ενημερώνεστε πρώτοι για τις νέες 

εξελίξεις για όλα τα προγράμματα 

και εκπαιδευτείτε δωρεάν από τα 

ηλεκτρονικά μαθήματα

Με το 3muri έχετε τη δυνατότητα να προσομοιώσετε και να ελέγξετε οποιαδήποτε 
κατασκευή με φέροντα οργανισμό από τοιχοποιία

Πολλαπλές pushover αναλύσεις σε μερικά μόλις λεπτά

https://www.youtube.com/channel/UCxkdwrb1bhOUOK4TaAVKqhA
https://www.youtube.com/channel/UCxkdwrb1bhOUOK4TaAVKqhA


Eικονική περιήγηση, 

περιστροφή, τομή στο κτίριο

Με ένα σύγχρονο περιβάλλον και 

απλές εντολές παράγονται 

αυτόματα τομές του φορέα στο 

χώρο, παρουσιάζονται τα δομικά 

στοιχεία του φορέα με 

δυνατότητα απόκρυψης κάθε 

κατηγορίας, χρήση διάφανων 

επιφανειών, προσομοίωση στεγών 

και εργασία με κάθε layer των 

στοιχείων ξεχωριστά. Κάθε όψη, 

κάτοψη, τομή ή τρισδιάστατη 

απεικόνιση του κτιρίου 

αποθηκεύεται στο φάκελο της 

μελέτης και επισυνάπτεται στο 

τεύχος με αποτέλεσμα να έχετε 

μία ολοκληρωμένη περιγραφή του 

φορέα ενώ μπορείτε να 

περιηγηθείτε στο χώρο με την 

εντολή του εικονικού περιπάτου.

Εισαγωγή αρχιτεκτονικών κατόψεων για εύκολη περιγραφή

του φορέα
Στο 3Muri μπορείτε να εισάγετε αρχιτεκτονικά σχέδια, τα οποία

χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση όλων των δομικών στοιχείων

ενός κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία. Παράλληλα μέσα από το

τρισδιάστατο περιβάλλον παράγεται η φωτορεαλιστική απεικόνιση

του φορέα για να έχετε μία πλήρη εικόνα του κτιρίου.

Περιγραφή του μοντέλου προσομοίωσης με χρήση αρχιτεκτονικών σχεδίων  

4

Απλό και φιλικό περιβάλλον εργασίας

Μέσα από ένα πολύ απλό περιβάλλον εργασίας μπορείτε να περιγράψετε

όλους τους τοίχους του κτιρίου εισάγοντας απλές γραμμές.

Το 3Muri έχει συγκεντρωμένες όλες τις εντολές σε μόλις 4 πεδία με 

πολλαπλά οφέλη για το χρήστη αφού χρειάζεται ελάχιστος χρόνος για να 

γνωρίσει/εργαστεί με το πρόγραμμα ενώ παράλληλα με το ολοκληρωμένο 

εγχειρίδιο ενσωματωμένο σε κάθε εντολή του προγράμματος γίνεται 

εύκολα η αναζήτηση των βοηθητικών άρθρων.



Χρήση pushover analysis 

Η χρήση Pushover analysis αποτελεί την πλέον εξελιγμένη

μέθοδο ελέγχου υφιστάμενων κατασκευών σε παγκόσμιο

επίπεδο. Ειδικότερα σε μελέτες κατασκευών από φέρουσα

τοιχοποιία όπου εμφανίζεται το φαινόμενο «μεγάλες

επιφάνειες τοίχων» να διαρρέουν πρώιμα ή να

εμφανίζονται περιοχές με εφελκυστικές τάσεις, είναι

απαραίτητο η ανάλυση να είναι μη γραμμική αφού τα

αποτελέσματα απέχουν σημαντικά από την πραγματική

συμπεριφορά του φορέα.

Το 3Muri εφαρμόζοντας μία εξελιγμένη μέθοδο

υπερωθητικής ανάλυσης δίνει στο χρήστη μία σειρά

αξιόπιστων και ταχύτατων εργαλείων για την αντιμετώπιση

και την επίλυση τέτοιων σύνθετων μελετών.

Μοναδικός αλγόριθμος ανάλυσης 

Προσομοίωση των επιφανειών με μακροστοιχεία

Με τη χρήση ενός μοναδικού σε παγκόσμιο επίπεδο 

αλγορίθμου, μετατρέπονται τόσο τα ραβδωτά στοιχεία όσο 

και τα επιφανειακά μέλη σε «μακροστοιχεία» με 

αποτέλεσμα η ανάλυση κάθε προσομοιώματος

να γίνεται σε ελάχιστο χρόνο.

Οι αναλύσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης για 

τον έλεγχο του φορέα είναι:

• Ανάλυση με στατικά φορτία

• Δυναμική ανάλυση (ιδιομορφική)

• Pushover analysis
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Πλήρως παραμετρικά χαρακτηριστικά ανάλυσης

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του 3Muri είναι

ότι το πρόγραμμα είναι πλήρως παραμετρικό δίνοντας τη δυνατότητα

στο μελετητή να καθορίσει μία σειρά χαρακτηριστικών όπως είναι:

• Το φάσμα σχεδιασμού

• Οι εδαφικές παράμετροι

• Η στοχευόμενη μετακίνηση και ο κόμβος ελέγχου

• Το πλήθος των pushover αναλύσεων

• Το είδος των στηρίξεων των στοιχείων 

• Η Διεύθυνση σεισμικής δράσης

• Οι εκκεντρότητες (στατικές, τυχηματικές)

• Το είδος διαφράγματος (πλήρως δύσκαμπτο, δύσκαμπτο, εύκαμπτο)

• Ο συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς

• Το πλήθος ιδιομορφών κλπ.

Δύσκαμπτο διάφραγμα

Εύκαμπτο διάφραγμα



Αναλυτική ή συγκεντρωτική απεικόνιση των αποτελεσμάτων σε πίνακες

Στο 3Muri έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε τα αποτελέσματα κάθε ανάλυσης (στατικής, δυναμικής ή pushover) σε μορφή

πινάκων ώστε να μπορείτε να αξιολογήσετε εύκολα όλα τα στοιχεία. Με τη βοήθεια 4 παραθύρων που εμφανίζονται ταυτόχρονα

στην οθόνη του υπολογιστή παρουσιάζονται με χρωματική διαβάθμιση :

- Ο πίνακας κάθε ανάλυσης με τις διευθύνσεις κάθε δράσης κα τις αντίστοιχες μετατοπίσεις (πράσινο=επάρκεια)

- Η παραμορφωμένη κατάσταση κάθε επιφάνειας τοίχων σε όψη (κίτρινο=διατμητική βλάβη, ροζ=καμπτική βλάβη κλπ)

- Η μετακίνηση ή/και στροφή του κτιρίου σε κάτοψη

- Η καμπύλη από την pushover analysis

Αναπαραγωγή – απεικόνιση ρηγματώσεων ανάλογα με το είδος βλάβης/αστοχίας

Με τη βοήθεια ειδικού αλγορίθμου μπορείτε να αναπαράγετε σε μορφή αρχείου video την σταδιακή δημιουργία των

ρηγματώσεων σε κάθε επιφάνεια τοίχων με βάση την καμπύλη της Pushover analysis και τις αντίστοιχες μορφές αστοχιών. Η

επάρκεια/ανεπάρκεια κάθε στοιχείου (φέρων τοίχος, στοιχείο σκυροδέματος, χάλυβα, ξύλου εμφανίζεται με χρώμα στο video)

Ρεαλιστική απεικόνιση των ρηγματώσεων
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3Μuri – Προϊόν έρευνας του πανεπιστημίου της Γένοβα

Οφέλη του προγράμματος 3Muri
Το 3Muri αποτελεί ένα από τα πιο εξειδικευμένα προγράμματα για τον έλεγχο και την ενίσχυση κατασκευών από 

φέρουσα τοιχοποιία. Χρησιμοποιώντας ένα πολύ εύχρηστο μενού εντολών γίνεται σε ελάχιστο χρόνο η προσομοίωση 

ακόμα και των πιο σύνθετων κατασκευών (φέρουσα τοιχοποιία με στοιχεία σκυροδέματος, gunite, χάλυβα, ξύλου, 

Frp) ενώ παράλληλα το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τους πλέον εξελιγμένους αλγορίθμους ελέγχει και απεικονίζει 

κάθε αστοχία του φορέα με χρωματική διαβάθμιση. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης του 3Muri μπορεί να προσδιορίσει 

με μεγάλη ακρίβεια τις θέσεις των αστοχιών στη κατασκευή και να προτείνει τις απαραίτητες ενισχύσεις ή επεμβάσεις 

έχοντας μεγάλο όφελος στην οικονομία της κατασκευής.

Στις κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία χρησιμοποιείται 

συνήθως η μεθόδος των επιφανειακών στοιχείων η οποία 

δίνει με ακρίβεια τις τάσεις που επικρατούν στις 

επιμέρους επιφάνειες αλλά από την άλλη χρειάζεται 

επίπονες και χρονοβόρες διαδικασίες για την 

αναγνώριση/προσομοίωση του μοντέλου (ανοίγματα, 

υπέρθυρα, ενισχυόμενα στοιχεία κλπ). Με την τεχνολογία 

όμως των μακροστοιχείων και την θεωρία η οποία 

αναπτύχθηκε πρώτα σε πανεπιστήμια της Ιταλίας γίνεται 

χρήση νέων βελτιωμένων σε αξιοπιστία και χρόνο 

αλγορίθμων για την ανάλυση αυτών των κατασκευών.

Σύγκριση μακροστοιχείων & 

επιφανειακών 

Το 3Muri στηρίζεται στο θεωρητικό υπόβαθρο και τις έρευνες που διεξήχθησαν από την ομάδα του καθηγητή Sergio Lagomarsino από το 

πανεπιστήμιο της Γένοβα. Στην ομάδα αυτή συμμετείχαν μεταξύ άλλων και οι Andrea Penna & Alessandro Galasco (Pavia’s Eucentre) 

καθώς και ο Serena Cattari (Genova University). Το αποτέλεσμα των συνεχόμενων πειραμάτων και ερευνών που εκτελούνται μέσω της 

παραπάνω συνεργασίας -τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο – αποτελεί εγγύηση για τη συνεχή αναβάθμιση των εκδόσεων 

του προγράμματος 3Muri μετατρέποντάς το σε πρώτη επιλογή στο χώρο των μηχανικών για τις μελέτες κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία. 7



Ταχύτατη προσομοίωση  -

Αυτόματη αναγνώριση επιφανειών

Με τη βοήθεια των μακροστοιχείων – μία

διαδικασία η οποία επιτρέπει στο

πρόγραμμα να αναγνωρίζει αυτόματα τα

επιμέρους στοιχεία κάθε τοίχου

προσομοιώνονται σε κάτοψη ακόμα και οι

πιο σύνθετες κατασκευές.

Δείτε το μοντέλο τρισδιάστατα

Μέσα από ένα εύχρηστο μενού μπορείτε να αναπαράγετε την

3διάστατη απεικόνιση του μοντέλου προσομοίωσης και να

ελέγξετε τις αστοχίες κάθε στοιχείου ξεχωριστά

προσδιορίζοντας παράλληλα και το είδος αστοχίας.

Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες των μακροστοιχείων

Η νέα τεχνολογία των μακροστοιχείων σας δίνει τη

δυνατότητα προσομοιώσετε σε ελάχιστο χρόνο σε κάτοψη ό

σε όψεις το μοντέλο σας. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε το

είδος των στηρίξεων κάθε στοιχείου ακόμα και μετά την

αυτόματη αναγνώριση των επιφανειών.

3D απεικόνιση του φορέα - Πειραματική διερεύνηση των μακροστοιχείων

8
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Στο 3muri μπορείτε να προσομοιώσετε ακόμα και τις πιο σύνθετες πλάκες:

• Πλάκες με έγχυτο σκυρόδεμα πάνω από ξύλινο υπόβαθρο (α)

• Δοκιδωτές πλάκες στις οποίες τα κενά πληρούνται από τούβλα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό (β)

• Σύμμικτες πλάκες από σκυρόδεμα και μεταλλικες δοκούς (γ)

• Οροφές κτιρίων τύπου αψίδας με στοιχεία από σκυρόδεμα, χάλυβα και πέτρες.

Πλάκες από διαφορετικά υλικά/στρώσεις

Σχεδιάστε μονόριχτες, δίριχτες, τετράριχτες στέγες και θόλους και ενσωματώστε τα στο μοντέλο από την αρχή

Χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες εντολές στο πρόγραμμα έχετε τη δυνατότητα να προσομοιώσετε οποιουδήποτε σχήματος

στέγη επιθυμείτε δίνοντας την ακριβή θέση, κλίση και τα στοιχεία της στέγης. Το 3muri στη συνέχεια λαμβάνει υπόψη του στην

ανάλυση και στο συνολικό προσομοίωμα τη στέγη με αποτέλεσμα όλοι οι έλεγχοι να εκτελούνται ταυτόχρονα στο φορέα.

Το ίδιο ισχύει και για την εισαγωγή θόλων, όπου εκεί το πρόγραμμα έχει έτοιμες μορφές θόλων για την προσομοίωση

Στέγες - Θόλοι

9



Αξιολόγηση της ευπάθειας των κατασκευών λόγω 

δημιουργίας τοπικών μηχανισμών

Σε υφιστάμενες κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία παρατηρείται συχνά 
το φαινόμενο να μην υπάρχουν στοιχεία σύνδεσης μεταξύ των επιμέρους 
τοίχων στο επίπεδο των ορόφων, με αποτέλεσμα  την πιθανή ευπάθεια 
λόγω τοπικών μηχανισμών, οι οποίοι μπορούν να επιφέρουν όχι μόνο την 
αστοχία εκτός επιπέδου ενός τοίχου  αλλά και εκτεταμένες αστοχίες σε 
περισσότερα μέρη της κατασκευής.
Μέσω του ειδικού αυτού module LM (local Mechanisms Analysis) του 
προγράμματος 3Muri το οποίο είναι ενσωματωμένο στο βασικό 
περιβάλλον του προγράμματος αντιμετωπίζεται το θέμα της επιρροής 
αυτού του είδους των μηχανισμών και αξιολογείται η ασφάλεια των 
κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία λόγω της ύπαρξης αυτών. Στο 
3Muri-LM ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αξιοποιώντας τον εξελιγμένο 
υπολογιστικό αλγόριθμο του προγράμματος να ερευνήσει τους πιθανούς 
τοπικούς μηχανισμούς που μπορεί να δημιουργηθούν στο μοντέλο και 
κατ’ επέκταση στη κατασκευή.

Απλή διαδικασία προσομοίωσης σε 4 βήματα

Η διαδικασία προσομοίωσης των τοπικών μηχανισμών στο 3Muri
αποτελείται από 3 βασικά στάδια στα οποία ο μηχανικός περιγράφει :
• Τις επιφάνειες των τοίχων
• Τα κινηματικά Blocks (τμήματα των τοίχων τα οποία θεωρούνται ότι 

έχουν «άπειρη δυσκαμψία» με αποτέλεσμα να υπακούουν στους 
κινηματικούς όρους και μετακινούνται συνολικά=ως blocks

• Τις στηρίξεις-δεσμεύσεις των blocks στο επίπεδο του τοίχου που 
ανήκουν

• Τα φορτία/δυνάμεις για τα οποία θα ελεγχθούν οι πιθανοί μηχανισμοί

Έλεγχος τοπικών μηχανισμών 

 Προσομοίωση και έλεγχος των τοπικών μηχανισμών

 Εύκολη τοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών δεσμεύσεων

 Δυνατότητα εισαγωγής εξωτερικών δυνάμεων στο block

 Εφαρμογή σεισμικής δύναμης κάθετα σε ορισμένη γωνία/διεύθυνση

 Κατανεμημένα ή συγκεντρωμένα φορτία

 Καθορισμός του συντελεστή σεισμικής συμπεριφοράς 

 Έλεγχος σε οριακή κατάσταση αστοχίας και λειτουργικότητας

 Δυναμική προσομοίωση κίνησης της αστοχίας (animation)
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3Μuri LM (local Mechanisms Analysis)



Στο 3Muri σχεδιάζετε μία γραμμή και το πρόγραμμα αποδίδει τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά του τοίχου σε αυτή. 

Αρκεί να εισάγετε μία γραμμή για τον προσδιορισμό του μήκους ενός τοίχου 

και στη συνέχεια το 3Muri αναλαμβάνει να αποδώσει όλα τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά του τοίχου που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε. Μέσα από 

μία πλήρως παραμετρική και πλούσια βιβλιοθήκη επιλέγετε τα πρόσθετα 

στοιχεία του τοίχου, κάνετε κλικ στη γραμμή μήκους και έχετε το τελικό 

αποτέλεσμα και μάλιστα 3διάστατο.

Ενδεικτικές δυνατότητες προσομοίωσης τοίχων στο 3Muri:

• Μπατική οπτοπλινθοδομή, υπερμπατική, δρομική (φέρουσες ή μη)

• Τοίχοι με δοκούς από σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο

• Τοίχοι από διαφορετικά είδη λιθοσωμάτων και κονιαμάτων

• Πέτρα, τσιμεντολιθοι, 3D πανελ κλπ.

• Ενισχυμένοι τοίχοι με Frp, πλέγματα οπλισμών – εσχάρες

• Τοιχώματα οπλισμένου σκυροδέματος

• Διαζωματική τοιχοποιία

• Υπέρθυρα, σενάζ, ελκυστήρες

• Ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα κλπ)  - Τριγωνικοί τοίχοι

Εύκολη προσομοίωση σύνθετων τοίχων 

Εκτυπώσεις

Δημιουργήστε επαγγελματικές

εκτυπώσεις χρησιμοποιώντας τη

λειτουργία του τεύχους εκτύπωσης

συνδυάζοντας κατόψεις, τομές,

προοπτικά, σχέδια λεπτομερειών,

φωτορεαλιστικές εικόνες και

φωτογραφίες σε ένα φύλλο χαρτιού και

μάλιστα σε διαφορετικές κλίμακες.

Προσομοίωση τοίχων με διαφορετικά υλικά :

Δοκός σκυροδέματος

Δοκός από χάλυβα

Ξύλινη δοκός

Λιθοσώματα + κονιάματα Πλέγμα οπλισμών + FRPs

Επιλέξτε τις ενότητες που θέλετε να εκτυπωθούν 

Μέσα από ένα εύχρηστο μενού μπορείτε να επιλέξετε τα διάφορα κεφάλαια

και τους ελέγχους που εκτελεί το πρόγραμμα με βάση τους ευρωκώδικες

ή/και άλλους κανονισμούς και να διαμορφώσετε ένα τεύχος σύμφωνα με τις

ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης. 11



Ενισχύσεις με 12 διαφορετικούς τρόπους 

Εκτός από τις μορφές ενισχύσεων που υπάρχουν 

στις προηγούμενες εκδόσεις του 3Muri με :

 Αλλαγή τύπου τοιχοποιίας

 Νέο αρμολόγημα

 Εισαγωγή ελκυστήρων – στοιχείων 

προέντασης

 Προσθήκη μανδύων με πλέγμα οπλισμού

 Αντικατάσταση επιχρίσματος

 Τοποθέτηση μεταλλικών ελασμάτων

 Εφαρμογή FRPs (ινωπλισμένων πολυμερών 

στοιχείων)

 Αντικατάσταση ξύλινων δαπέδων από πλάκες 

σκυροδέματος

υπάρχει πλέον και η δυνατότητα εισαγωγής 

ενισχύσεων με μεταλλικά στοιχεία τα οποία 

μπορούν να τοποθετηθούν σε όψεις τοίχων, εντός 

του επιπέδου των πλακών ή ακόμα και σε στέγες.

 Πλαίσια

 Διαγώνιοι σύνδεσμοι

 Σύνδεσμοι μορφής V, K

 Στοιχεία δικτυώματος

12

Στατική ανάλυση & έλεγχοι του ευρωκώδικα 6

Στο 3Muri είναι ενσωματωμένη η στατική ανάλυση η οποία

περιλαμβάνει και όλους του ελέγχους του Ευρωκώδικα 6 οι

οποίοι είναι απαραίτητοι για τα κατακόρυφα φορτία.

Σεισμική ανάλυση για την εκτός επιπέδου κάμψη

Η εκτός επιπέδου κάμψη είναι σημαντική στις περιπτώσεις

της σεισμικής ανάλυσης καθώς τοίχοι με μεγάλο στατικό

ύψος ή/και μήκος όταν υπόκεινται σε σημαντικές οριζόντιες

δράσεις έχουν μεγάλες πιθανότητες να αστοχήσουν σε

κάμψη. Για το λόγο αυτό περιλαμβάνεται ένας ειδικός

αλγόριθμος για να γίνονται αυτόματα οι σχετικοί έλεγχοι για

όλους του τοίχους ενός κτιρίου.

Pushover ανάλυση μεμονωμένου τοίχου

Σε κτίρια, τα οποία συχνά συναντάμε, τα οποία δεν

διαθέτουν σημαντική δυσκαμψία στο οριζόντιο επίπεδο,

αλλά αντίθετα είναι κατασκευασμένα με δάπεδα

περιορισμένης δυσκαμψίας, χρειάζεται να ελέγξουμε εκτός

από την καθολική συμπεριφορά του δομήματος και την

συμπεριφορά ενός μεμονωμένου τοίχου, θεωρώντας τον

ως ανεξάρτητο τμήμα. Έτσι, καλύπτουμε κάθε κίνδυνο

αστοχίας στο επίπεδο των τοίχων(εντός επιπέδου

αστοχία).
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Linear analysis – Έλεγχος σεισμοπλήκτων κατασκευών - ΔΑΕΦΚ

Στο 3Muri έχει προστεθεί μία ολοκληρωμένη διαδικασία για τον έλεγχο και τις ενισχύσεις σεισμοπλήκτων κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2661 - 18
Οκτωβρίου 2013, έγινε ο καθορισμός των ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία που έχουν υποστεί βλάβες
από σεισμό. Με την γραμμική ανάλυση μπορεί να γίνει ο έλεγχος με βάση τον ελληνικό κανονισμό που ίσχυει κατά την χρονολογία κατασκευής του έργου και να συνταχθεί ο
φάκελος για την αίτηση επιδότησης από την ΔΑΕΦΚ.
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Μία νέα μέθοδος για τον έλεγχο υφιστάμενων κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία 
εφαρμόζεται πλέον στο πρόγραμμα 3MURI.
Μέσω της μεθόδου αυτού μπορεί να γίνει προσδιορισμός της επιρροής που έχει κάθε
στοιχείο που συλλέγεται κατά τη διάρκεια της φάσης των διερευνητικών εργασιών
(ευαισθησία δεδομένων) καθώς και της απόδοσης που θα έχει κάθε ενισχυτική
επέμβαση στην κατασκευή (ευαισθησία επεμβάσεων).
Οι μελετητές χρησιμοποιούν με τον τρόπο αυτό μία σειρά προκαταρκτικών μελετών
μέσω των οποίων μπορούν να αξιολογήσουν την βαρύτητα που έχει κάθε δοκίμιο,
έρευνα, εργασία, πείραμα και γενικότερα κάθε διερευνητική εργασία στο πεδίο.
Τα οφέλη που προκύπτουν από την "ανάλυση ευαισθησίας" είναι τόσο άμεσα όσο και
έμμεσα όπως η μείωση του κόστους των εργασιών στην κατασκευή, ο προσδιορισμός
των σημαντικών σημείων του έργου τα οποία χρειάζεται να ελεγχθούν και η
ελαχιστοποίηση του χρόνου της μελέτης επάρκειας/επεμβάσεων.
Η νέα αυτή μέθοδος χρησιμοποιείται εκτεταμένα στις μελέτες υφιστάμενων κατασκευών
σε διάφορες χώρες και αποτελεί ένα νέο σημαντικό τεχνολογικό χαρακτηριστικό το
οποίο βασίζεται στην πιθανοτική θεώρηση.

Sensitivity analysis  - Ανάλυση ευαισθησίας 

Οφέλη από την εφαρμογή της ανάλυσης ευαισθησίας
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Επιστημονικές δημοσιεύσεις για έλεγχο κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία
Πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων έχουν συμπεριληφθεί σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά & συνέδρια και
περιλαμβάνουν αποτελέσματα ερευνών από καθηγητές πολυτεχνικών σχολών & ερευνητές με μεγάλη εμπειρία και
εξειδίκευση στον τομέα του ελέγχου των κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία και των ενισχύσεων αυτού του είδους
των τεχνικών έργων.
Στην επίσημη σελίδα της ERGOCAD έχει ενσωματωθεί μία ηλεκτρονική βιβλιοθήκη στην οποία παρουσιάζονται δεκάδες
από αυτές τις δημοσιεύσεις μέσω των οποίων οι μελετητές μηχανικοί έχουν πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες που
αφορούν τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο & τις ενισχύσεις
υφιστάμενων κατασκευών με το 3MURI.

VIDEO TUTORIALS

1
Έλεγχος κατασκευής από φέρουσα 

τοιχοποιία - Αναλυτική περιγραφή open

2
Ελληνικό περιβάλλον εργασίας - Συνοπτική 

περιγραφή
open

3
Seismic Preservation of Cultural heritage 

assets (3Muri - part4)
open

4
Seismic Preservation of Cultural heritage 

assets (part 5)
open

5
Seismic Preservation of Cultural heritage 

assets (part 2)
open

Παρακολουθήστε μία σειρά από παρουσιάσεις και
διαλέξεις σε μορφή video και ενημερωθείτε για τον
τρόπο με τον οποίο έχει χρησιμοποιηθεί το 3MURI στον
έλεγχο κατασκευών μεγάλης ιστορικής σημασίας
(μνημείων) αλλά και σε ενισχύσεις απλών κτιριακών
έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Η χρήση της pushover ανάλυσης σε συνδυασμό με την
εφαρμογή της μέθοδος των ειδικών μακροστοιχείων για
κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία αποτελούν την
καινοτομία στις στατικές μελέτες για τον έλεγχο & τις
ενισχύσεις τέτοιου είδους κατασκευών

Βιβλιοθήκη με επιστημονικές δημοσιεύσεις
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https://www.youtube.com/watch?v=NG6g0GiL73M&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=JVn5yIflztU&index=2&list=PLxEHJVeom5rxKAppl1ph3kpfkH0chPcnw&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=Jm2TCUaZEqI&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=v1ZlalFc7mk&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=T4dv27_Pugo&nohtml5=False
http://ergocad.eu/el/2014-02-07-10-07-55/static-menu-el/static-menu-3muri-el
http://ergocad.eu/el/2014-02-07-10-07-55/static-menu-el/static-menu-3muri-el
http://ergocad.eu/el/2014-02-07-10-07-55/static-menu-el/static-menu-3muri-el/articles/290/sensitivity-analysis#.VxuRdPmLSM8


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Small Pro

Δημιουργία νέων τοίχων x x

Βιβλιοθήκη πρότυπων υλικών x x

Στατική ανάλυση x x

Δυναμική ανάλυση x x

Pushover analysis x x

Ευρωκώδικας 8 x x

Πίνακας ελέγχων x x

Διαγράμματα καμπύλης ικανότητας x x

3D απεικόνιση x x

Τομές στο 3D x x

Στέγες x x

Ενισχύσεις σε τοίχους x x

Υποστυλώματα, Δοκοί, πρόσθετα μέλη x x

Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων x x

Διαμόρφωση – επιλογή κεφαλαίων για τεύχος x x

Όριο ορόφων ≤2 x

Όριο κατόψεων (μ2) ≤600 x

Έλεγχος τοπικών μηχανισμών (LM) *** ***

Linear analysis – σεισμόπληκτα ΔΑΕΦΚ (LA) *** ***

Sensitivity analysis - Ανάλυση ευαισθησίας (SA) *** ***

Σύνδεση με BIM2CAD – Εισαγωγή/εξαγωγή IFC
*** ***

***Πρόσθετο plugin. 
Για περισσότερες 
πληροφορίες καλέστε : 
2105760870  -
2114112619 -
2114112620  -
2310951446 
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http://ergocad.eu/el/2014-02-07-10-07-55/static-menu-el/static-menu-3muri-el/articles/181/aksiologisi-tis-efpatheias-ton-kataskevon-logo-dimiourgias-topikon-mixanismon#.Vxt7lfmLSM8
http://ergocad.eu/el/2014-02-07-10-07-55/static-menu-el/static-menu-3muri-el/articles/290/sensiticity-analysis#.VxuQlfmLSM8
http://ergocad.eu/el/2014-02-07-10-07-55/drawings-menu-el


Αποκτήστε σήμερα πρόσβαση σε νέα εξελιγμένα εργαλεία και κερδίστε πολλαπλά οφέλη σε ποιότητα & ταχύτητα:

 Pushover analysis σε διαφορετικές διευθύνσεις (+x, -x, +y, -y, εκκεντρότητες κλπ.)

 Δυνατότητα προσομοίωσης τοίχων με διαφορετικά υλικά, στρώσεις και στοιχεία 

 Δημιουργία αρχείων video με απεικόνιση της σταδιακής εμφάνισης ρηγματώσεων στα τμήματα των τοίχων

 Πολλαπλές οθόνες ταυτόχρονα – Απεικόνιση των παραμορφώσεων σε κάτοψη και όψη ταυτόχρονα

 Χρωματική απεικόνιση των αστοχιών κάθε στοιχείου/υλικού (σκυρόδεμα, χάλυβας, τοιχοποιία κλπ.)

 Ταχύτατη παραγωγή αναλύσεων και ελέγχων με παράλληλη διαμόρφωση του τεύχους 17

Αντισεισμικός έλεγχος επάρκειας & ενίσχυση κατασκευών 

από φέρουσα τοιχοποιία 

http://www.ergocad.eu/
http://www.ergocad.eu/


Καλέστε στα παρακάτω τηλέφωνα της 

ERGOCAD για να:

 Προμηθευτείτε δωρεάν CD

 Ζητήσετε μία δωρεάν παρουσίαση 

του προγράμματος 

 Εκπαιδευτείτε από έμπειρους 

καθηγητές

 Μάθετε τις τρέχουσες προσφορές

Επισκεφτείτε το www.ergocad.eu για να 

ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις

Videos

Όλοι οι χρήστες του 3Muri μπορείτε να αποκτήσετε

πρόσβαση σε πολλά video tutorials. Επιλέξτε την

κατηγορία παρουσιάσεων ή μαθημάτων που

καλύπτει τις ανάγκες σας.

Σεμινάρια

Τα σεμινάρια για το 3Μuri σχεδιάστηκαν για να σας
δώσουν τις πρακτικές συμβουλές που χρειάζεστε
από έναν έμπειρο χρήστη του προγράμματος.
Μπορείτε να συμμετάσχετε ζωντανά σε απευθείας
σύνδεση σε τάξεις, με ανώτατο όριο 5
συμμετέχοντες. Έτσι θα έχετε πολλές ευκαιρίες να
κάνετε ερωτήσεις και να γνωρίσετε σε βάθος τις
απεριόριστες δυνατότητες του πλέον εξελιγμένου
προγράμματος για κατασκευές από φέρουσα
τοιχοποιία.

Εκπαίδευση - Υποστήριξη

www.ergocad.eu Αθήνα: Τηλ. 2105760870 - 2114112619 – 2114112620 | Αρετής 13, Περιστέρι | Τ.Κ. 12135 | email: info@ergocad.eu

http://www.ergocad.eu/
http://www.ergocad.eu/
http://www.ergocad.eu/
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https://www.facebook.com/ergocad
https://www.facebook.com/ergocad
https://www.youtube.com/channel/UCxkdwrb1bhOUOK4TaAVKqhA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCxkdwrb1bhOUOK4TaAVKqhA?view_as=subscriber
https://twitter.com/gtsiamt
https://twitter.com/gtsiamt
https://plus.google.com/108653949625292674376/posts
https://plus.google.com/108653949625292674376/posts
https://gr.linkedin.com/in/ergocad
https://gr.linkedin.com/in/ergocad
https://www.instagram.com/ergocad/
https://www.instagram.com/ergocad/
https://gr.pinterest.com/ergocad/
https://gr.pinterest.com/ergocad/
vimeo.com/ergocad
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