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1. Εισαγωγή μέλους πρότυπης διατομής  

 

Στο νέο περιβάλλον προγραμματισμού στο Consteel “csPI“ ο χρήστης του προγράμματος μπορεί να 

δημιουργήσει γρήγορα πλήρως παραμετρικά μοντέλα και να τα χρησιμοποιήσει σε άλλες μελέτες. Το 

σημαντικότερο όφελος μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι ότι ο μελετητής δημιουργεί κατασκευές 

ορίζοντας ως παραμέτρους το ύψος των υποστυλωμάτων, των δοκών, των ανοιγμάτων, τον αριθμό των 

πλαισίων ή των δικτυωμάτων, των φορτίων και μία σειρά άλλων χαρακτηριστικών, τα οποία με μία απλή 

αλλαγή στην τιμή τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα νέο έργο χωρίς να χρειάζεται εκ νέου 

μοντελοποίηση. Για παράδειγμα, αν ο χρήστης δημιουργήσει μία κατασκευή με 5 κύρια πλαίσια σε 

αποστάσεις των 6 μέτρων, και αλλάξει την παράμετρο των 6 μέτρων σε 7, τότε με ένα και μόνο κλικ θα 

ενημερωθεί ολόκληρη η κατασκευή, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται γραφικά να γίνουν διορθώσεις στις 

αποστάσεις των πλαισίων, στις συνδέσεις των μελών, στα μήκη των τεγίδων, μηκίδων κλπ.  

Για να γίνει κατανοητή η διαδικασία, παρουσιάζεται παρακάτω ένα συνοπτικό παράδειγμα για την χρήση 

του csPI για την εισαγωγή ενός μέλους υποστυλώματος: 

CREATE "ID of the member" STRUCTURAL_MEMBER "Cross section of the member"  

x1 y1 z1 →Συντεταγμένες σημείου αρχής 

x2 y2 z2 → Συντεταγμένες σημείου τέλους 

Name →Όνομα του μέλους  

ReleaseID_A →Βαθμοί ελευθερίας σημείου αρχής 

http://ergocad.eu/


Software/Support/Seminars  σελ. 4 

 

 
Τηλ. 2114112619-20|    www.ergocad.eu    |    email: info@ergocad.eu |     Copyright@2017 ERGOCAD  

ReleaseID_B → Βαθμοί ελευθερίας σημείου τέλους 

Eccentricity_Y →Εκκεντρότητα στον άξονα Y 

Eccentricity_Z →Εκκεντρότητα στον άξονα Z 

Eccentricity_D →Στροφή του μέλους 

Convergence →Αριθμός πεπερασμένων τμημάτων 

GeomImpV →Αρχική ατέλεια στην διεύθυνση Y  

GeomimpW →Αρχική ατέλεια στην διεύθυνση Z 

Resistance →Τύπος του μέλους 

 

 

 

Τιμές Περιγραφή Χαρακτηριστικό Πρόσθετα 

x1 y1 z1 Συντεταγμένες σημείου 

αρχής 

Απαιτούμενο Εισαγωγή αριθμών ως μεταβλητές 

x2 y2 z2 Συντεταγμένες σημείου 

τέλους 

Απαιτούμενο Εισαγωγή αριθμών ως μεταβλητές 

Name Όνομα του μέλους (μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί σε 

άλλες εντολές) 

Προαιρετικό Το όνομα μπαίνει μεταξύ των συμβόλων της 

αποστρόφου ( "MemberName") 

ReleaseID_A Βαθμοί ελευθερίας 

σημείου αρχής 

Προαιρετικό Ακριβής περιγραφή με βάση τους 

προκαθορισμένους βαθμούς ελευθερίας, όπως 

αυτοί δηλώνονται στο Conteel ή με βάση του 

χρήστη. Το όνομα μπαίνει μεταξύ των συμβόλων 

της αποστρόφου ("yy,zz") 

ReleaseID_B Βαθμοί ελευθερίας 

σημείου τέλους 

Προαιρετικό Ακριβής περιγραφή με βάση τους 

προκαθορισμένους βαθμούς ελευθερίας, όπως 

αυτοί δηλώνονται στο Conteel ή με βάση του 

χρήστη. Το όνομα μπαίνει μεταξύ των συμβόλων 

της αποστρόφου ("yy,zz") 

Eccentricity_Y 

 

Τοπική εκκεντρότητα στον 

άξονα Y 

Προαιρετικό Εισαγωγή αριθμών ως μεταβλητές 

Eccentricity_Z Τοπική εκκεντρότητα στον 

άξονα Ζ 

Προαιρετικό Εισαγωγή αριθμών ως μεταβλητές 

Eccentricity_D Στροφή του μέλους γύρω 

από τον άξονα του 

Προαιρετικό Εισαγωγή αριθμών ως μεταβλητές 
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Convergence Αριθμός πεπερασμένων 

τμημάτων 

Προαιρετικό Εισαγωγή αριθμού από το 1-32 Ως 

προκαθορισμένη τιμή στο Consteel είναι η 

αυτόματη (με βάση το μήκος ενός μέλους) 

GeomImpV L/y Αρχική ατέλεια στην 

διεύθυνση Y 

Προαιρετικό Εισαγωγή αριθμών ως μεταβλητές 

GeomImpW L/z Αρχική ατέλεια στην 

διεύθυνση Z 

Προαιρετικό Εισαγωγή αριθμών ως μεταβλητές 

Resistance Τύπος του μέλους Προαιρετικό Χαρακτήρες επιλεγμένοι από την παρακάτω λίστα 

οι οποίοι μπαίνουν μεταξύ αποστρόφων ως εξής 

(προκαθορισμένες τιμές) :  

"Beam_column_warping" →7 Βαθμοί ελευθερίας 

"Beam_column"→ 6 βαθμοί ελευθερίας 

"Tension_bar"→Εφελκυόμενη ράβδος 

Παράδειγμα εισαγωγής μέλους στον χώρο (γραμμές εντολών) : 

LOAD_SECTION "HEA 200"  

 

CREATE "M1" Structural_Member "HEA 200"  

0 0 0  

0 0 1000 

Name "MemberTestName0"  

ReleaseID_A "Continuous" 

ReleaseID_B "Continuous" 

Eccentricity_Y -100,5 

Eccentricity_Z 50.5 

Eccentricity_D 25,5555 

Convergence 90 

GeomImpV 200 

GeomimpW 300 

Resistance "Tension_Bar" 

 

(Κάνοντας copy – paste του παραπάνω κώδικα στο csPI) και στη συνέχεια επιλέγοντας το “play” (κόκκινο 

πλαίσιο), 
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θα  εμφανιστεί στο γραφικό περιβάλλον του Consteel, το στοιχείο που καθορίστηκε νωρίτερα μέσω των 

γραμμών εντολών.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν στο παράδειγμα αυτό τροποποιηθούν οι συντεταγμένες αρχής/τέλους στον κώδικα (πεδίο csPI) και 

επιλεγεί εκ νέου το play θα εμφανιστεί ένα νέο υποστύλωμα.  

Σημείωση 1: Για να διαγραφεί το προηγούμενο στοιχείο που έχει τοποθετηθεί στο γραφικό περιβάλλον, 

αρκεί να το επιλέξουμε με ένα παράθυρο και να πατήσουμε το πλήκτρο delete από το πληκτρολόγιο.  

Σημείωση 2 : Έχοντας ολοκληρώσει τον κώδικα για τα στοιχεία που θέλουμε να εισάγουμε, μπορούμε να 

καταχωρήσουμε τις γραμμές αυτές του csPI στον υπολογιστή μας ως αρχεία *.cspi επιλέγοντας την 

αντίστοιχη εντολή (πράσινο πλαίσιο).  

http://ergocad.eu/


Software/Support/Seminars  σελ. 7 

 

 
Τηλ. 2114112619-20|    www.ergocad.eu    |    email: info@ergocad.eu |     Copyright@2017 ERGOCAD  

 

 

Σημείωση 3: Αν έχουμε δημιουργήσει ένα ολόκληρο μαθηματικό προσομοίωμα και το έχουμε καταχωρήσει 

νωρίτερα ως αρχείο *.cspi, τότε μπορούμε να το ανοίξουμε μέσω της αντίστοιχης εντολής (κίτρινο πλαίσιο). 

 

Σημείωση 4: Όταν ανοίγουμε ένα νέο αρχείο για να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες του csPI, είναι 

προτιμότερο να επιλέγουμε ως «γλώσσα» του csPI τα αγγλικά γιατί με τον τρόπο αυτό οι εντολές που 

αναφέρθηκαν παραπάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως ακριβώς περιγράφονται στο παρόν 

εγχειρίδιο. Στην περίπτωση που ο χρήστης ως «γλώσσα csPI» την ελληνική (πλαίσιο διαλόγου στην έναρξη 

του προγράμματος), τότε θα χρειαστεί κάποιες εντολές όπως π.χ. οι στηρίξεις να καθοριστούν με την 

αντίστοιχη ελληνική λέξη, δηλαδή αντί για το “continuous” να μπει το «συνεχές». Σε διαφορετική περίπτωση 

δεν θα εκτελείται ο κώδικας σωστά και δεν θα ολοκληρώνεται η δημιουργία του μαθηματικού μοντέλου.  
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Σημείωση 5: Αν μετά την πληκτρολόγηση των γραμμών κώδικα, επιλέξουμε το “play” και ο κώδικας είναι 

σωστός, τότε θα εμφανιστεί ένα παράθυρο το οποίο θα επιβεβαιώνει την «επιτυχημένη λειτουργία» και το 

μοντέλο θα εμφανιστεί στο περιβάλλον εργασίας.   

 

Αν αντίθετα, υπάρχει σφάλμα στην πληκτρολόγηση, τότε μετά την επιλογή του “play” θα εμφανιστεί ένα 

μήνυμα μέσω του οποίου στο csPI, ο χρήστης ενημερώνεται για την θέση/γραμμή κώδικα του σφάλματος 

για να μπορεί να γίνει εύκολα η σχετική διόρθωση. Στο παρακάτω παράδειγμα πληκτρολογήσαμε σκόπιμα 

αντί για την λέξη «Continuous», την λέξη «Contnuous» (λείπει το i).     
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2. Εισαγωγή μέλους σύνθετης διατομής - WeldedIorH_101 (συγκολλητή) 

 

Με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε παραμετρικές διατομές στο csPI, χρησιμοποιώντας 

διατομές σύνθετες (μακρο-διατομές).  Για παράδειγμα, για να γίνει η εισαγωγή της παρακάτω εικονιζόμενης 

μακρο-διατομής (συγκολλητή), 

 

χρειάζεται να πληκτρολογήσουμε τις ακόλουθες παραμέτρους μετά τον ορισμό της εντολής. 

 

Παράμετροι Σύμβολο Ορισμός 

[παράμετρος1] b1 Πλάτος άνω πέλματος 

[παράμετρος2] tf1 Πάχος άνω πέλματος 

[παράμετρος3] h Ύψος διατομής 

[παράμετρος4] tw Πάχος κορμού 

[παράμετρος5] b2 Πλάτος κάτω πέλματος 

[παράμετρος6] tf2 Πάχος κάτω πέλματος 

 

Παράδειγμα εισαγωγής σύνθετης μακρο-διατομής στον χώρο (γραμμές εντολών) : 

*Αρχικά εισάγουμε την εντολή Macro_section η οποία αντιστοιχεί στην εντολή δημιουργία μακρο-διατομής 

και στη συνέχεια καθορίζουμε κατά σειρά, το όνομα, το υλικό και τις 6 παραμέτρους των διαστάσεων όπως 

φαίνεται και παρακάτω (σε σχέση με το προηγούμενο παράδειγμα αφαιρέσαμε τις παραμέτρους της 

εκκεντρότητας, των ατελειών και του τύπου, και αν επικολλήσετε τις γραμμές αυτές κώδικα και πατήσετε το 

“play” θα εμφανιστεί στην οθόνη σας η αντίστοιχη διατομή).  

MACRO_SECTION "id" "WeldedIorH_101" "example macro1" "S 235 EN 10025-2" 100 10 400 8 100 10 

CREATE "M1" Structural_Member "example macro1"  
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0 0 0  

0 0 1000 

Name "MemberTestName1"  

ReleaseID_A "Continuous" 

ReleaseID_B "Continuous" 
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3. Εισαγωγή μέλους σύνθετης διατομής - WeldedBox_102 (συγκολλητή) 

 

Όπως και προηγουμένως, για να γίνει η εισαγωγή της παρακάτω εικονιζόμενης μακρο-διατομής 

(συγκολλητή), 

 

χρειάζεται να πληκτρολογήσουμε τις παρακάτω παραμέτρους μετά τον ορισμό της εντολής. 

Παράμετροι Σύμβολο Ορισμός 

[παράμετρος1] h Ύψος διατομής  

[παράμετρος2] b Πλάτος κάτω πέλματος  

[παράμετρος3] bw Απόσταση κορμών 

[παράμετρος4] tf1 Πάχος άνω πέλματος  

[παράμετρος5] tf2 Πάχος κάτω πέλματος 

[παράμετρος6] tw1 Πάχος κορμού 1 (αριστερά) 

[παράμετρος7] tw2 Πάχος κορμού 2 (δεξιά) 

 

Παράδειγμα γραμμών κώδικα 

MACRO_SECTION "id" "WeldedBox_102" "example macro2" "S 235 EN 10025-2" 300 400 200 12 12 10 10 

 

CREATE "M1" Structural_Member "example macro2"  

0 0 0  

0 0 1000 

Name "MemberTestName2"  

ReleaseID_A "Continuous" 

ReleaseID_B "Continuous" 
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4. Εισαγωγή μέλους σύνθετης διατομής - W_Maltese_110 (συγκολλητή) 

Για να γίνει η εισαγωγή της παρακάτω εικονιζόμενης μακρο-διατομής (συγκολλητή), 

 

χρειάζεται να πληκτρολογήσουμε τις παρακάτω παραμέτρους μετά τον ορισμό της εντολής. 

Παράμετροι Σύμβολο Ορισμός 

[παράμετρος1] h1 Ύψος διατομής 1  

[παράμετρος2] tw1 Πάχος κορμού 1  

[παράμετρος3] b1 Πλάτος διατομής 1 

[παράμετρος4] tf1 Πάχος πέλματος 1  

[παράμετρος5] h2 Ύψος διατομής 2  

[παράμετρος6] tw2 Πάχος κορμού 2 

[παράμετρος7] b2 Πλάτος διατομής 2 

[παράμετρος8] tf2 Πάχος πέλματος 2 

 

Παράδειγμα γραμμών κώδικα 

MACRO_SECTION "id" "W_Maltese_110" "example macro3" "S 235 EN 10025-2" 400 10 200 20 300 8 150 16 

 

CREATE "M1" Structural_Member "example macro3"  

0 0 0  

0 0 1000 
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Name "MemberTestName3"  

ReleaseID_A "Continuous" 

ReleaseID_B "Continuous" 

 

5. Εισαγωγή μέλους σύνθετης διατομής - W_HalfMaltese_111 (συγκολλητή) 

Για να γίνει η εισαγωγή της παρακάτω εικονιζόμενης μακρο-διατομής (συγκολλητή), 

 

χρειάζεται να πληκτρολογήσουμε τις παρακάτω παραμέτρους μετά τον ορισμό της εντολής. 

Παράμετροι Σύμβολο Ορισμός 

[παράμετρος1] h1 Ύψος διατομής 1  

[παράμετρος2] tw1 Πάχος κορμού 1  

[παράμετρος3] b1 Πλάτος διατομής 1 

[παράμετρος4] tf1 Πάχος πέλματος 1  

[παράμετρος5] h2 Ύψος διατομής 2  

[παράμετρος6] tw2 Πάχος κορμού 2 

[παράμετρος7] b2 Πλάτος διατομής 2 

[παράμετρος8] tf2 Πάχος πέλματος 2 

 

Παράδειγμα γραμμών κώδικα 

MACRO_SECTION "id" "W_HalfMaltese_111" "example macro4" "S 235 EN 10025-2" 400 10 200 20 150 8 150 16 

 

CREATE "M1" Structural_Member "example macro4"  
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0 0 0  

0 0 1000 

Name "MemberTestName4"  

ReleaseID_A "Continuous" 

ReleaseID_B "Continuous" 

 

 

6. Εισαγωγή μέλους σύνθετης διατομής - W_Hat_112 (συγκολλητή) 

Για να γίνει η εισαγωγή της παρακάτω εικονιζόμενης μακρο-διατομής (συγκολλητή), 

 

χρειάζεται να πληκτρολογήσουμε τις παρακάτω παραμέτρους μετά τον ορισμό της εντολής. 

Παράμετροι Σύμβολο Ορισμός 

[παράμετρος1] h Ύψος διατομής  

[παράμετρος2] b Πλάτος διατομής στο πέλμα   

[παράμετρος3] bw Απόσταση μεταξύ των κορμών   

[παράμετρος4] Tf Πάχος πέλματος 

[παράμετρος5] tw Πάχος των κορμών 

 

Παράδειγμα γραμμών κώδικα 

MACRO_SECTION "id" "W_Hat_112" "example macro5" "S 235 EN 10025-2" 400 500 300 30 15 

 

CREATE "M1" Structural_Member "example macro5"  
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0 0 0  

0 0 1000 

Name "MemberTestName5"  

ReleaseID_A "Continuous" 

ReleaseID_B "Continuous" 

 

7. Εισαγωγή μέλους σύνθετης διατομής - WeldedT_115 (συγκολλητή) 

Για να γίνει η εισαγωγή της παρακάτω εικονιζόμενης μακρο-διατομής (συγκολλητή), 

 

χρειάζεται να πληκτρολογήσουμε τις παρακάτω παραμέτρους μετά τον ορισμό της εντολής. 

Παράμετροι Σύμβολο Ορισμός 

[παράμετρος1] b  Πλάτος διατομής στο άνω πέλμα   

[παράμετρος2] tf Πάχος άνω πέλματος 

[παράμετρος3] bw Ύψος διατομής  

[παράμετρος4] tw Πάχος κορμού 

 

Παράδειγμα γραμμών κώδικα 

MACRO_SECTION "id" "WeldedT_115" "example macro6" "S 235 EN 10025-2" 100 10 200 6 

 

CREATE "M1" Structural_Member "example macro6"  

0 0 0  

0 0 1000 

Name "MemberTestName6"  
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ReleaseID_A "Continuous" 

ReleaseID_B "Continuous" 

 

8. Εισαγωγή μέλους σύνθετης διατομής - WQSection_116 (συγκολλητή) 

Για να γίνει η εισαγωγή της παρακάτω εικονιζόμενης μακρο-διατομής (συγκολλητή), 

 

χρειάζεται να πληκτρολογήσουμε τις παρακάτω παραμέτρους μετά τον ορισμό της εντολής. 

Παράμετροι Σύμβολο Ορισμός 

[παράμετρος1] h  Ύψος διατομής  

[παράμετρος2] b Πλάτος διατομής στο κάτω πέλμα 

[παράμετρος3] bw Απόσταση μεταξύ των κορμών 

[παράμετρος4] tf1 Πάχος άνω πέλματος 

[παράμετρος4] tf2 Πάχος κάτω πέλματος 

[παράμετρος4] tw Πάχος κορμού 

[παράμετρος4] c Προεξοχή κάτω πέλματος 

 

Παράδειγμα γραμμών κώδικα 

MACRO_SECTION "id" "WQSection_116" "example macro7" "S 235 EN 10025-2" 300 300 180 15 20 10 25 

 

CREATE "M1" Structural_Member "example macro7"  

0 0 0  
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0 0 1000 

Name "MemberTestName7"  

ReleaseID_A "Continuous" 

ReleaseID_B "Continuous" 

 

 

9. Εισαγωγή μέλους σύνθετης διατομής - WeldedIorH_Slant_118 (συγκολλητή) 

Για να γίνει η εισαγωγή της παρακάτω εικονιζόμενης μακρο-διατομής (συγκολλητή), 

 

χρειάζεται να πληκτρολογήσουμε τις παρακάτω παραμέτρους μετά τον ορισμό της εντολής. 

Παράμετροι Σύμβολο Ορισμός 

[παράμετρος1] b1  Πλάτος άνω πέλματος 

[παράμετρος2] tf1 Πάχος άνω πέλματος 

[παράμετρος3] h Ύψος διατομής 

[παράμετρος4] tw Πάχος κορμού 

[παράμετρος5] b2 Πλάτος κάτω πέλματος 

[παράμετρος6] tf2 Πάχος κάτω πέλματος 

[παράμετρος7] α Κλίση άνω πέλματος 

[παράμετρος8] b12 Προεξοχή άνω πέλματος 
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Παράδειγμα γραμμών κώδικα 

MACRO_SECTION "id" "WeldedIorH_Slant_118" "example macro8" "S 235 EN 10025-2" 414 30 397 15 296 30 73 

144 

 

CREATE "M1" Structural_Member "example macro8"  

0 0 0  

0 0 1000 

Name "MemberTestName8"  

ReleaseID_A "Continuous" 

ReleaseID_B "Continuous" 

 

10.  Εισαγωγή μέλους σύνθετης διατομής - WeldedC_119 (συγκολλητή)  

Για να γίνει η εισαγωγή της παρακάτω εικονιζόμενης μακρο-διατομής (συγκολλητή), 

 

χρειάζεται να πληκτρολογήσουμε τις παρακάτω παραμέτρους μετά τον ορισμό της εντολής. 

Παράμετροι Σύμβολο Ορισμός 

[παράμετρος1] d  Ύψος διατομής  

[παράμετρος2] t3 Πάχος κορμού  

[παράμετρος3] b1 Πλάτος άνω πέλματος 

[παράμετρος4] t1 Πάχος άνω πέλματος 

[παράμετρος5] b2 Πλάτος κάτω πέλματος 
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[παράμετρος6] t2 Πάχος κάτω πέλματος 

Παράδειγμα γραμμών κώδικα 

MACRO_SECTION "id" "WeldedC_119" "example macro9" "S 235 EN 10025-2" 200 6 60 10 100 12 

 

CREATE "M1" Structural_Member "example macro9"  

0 0 0  

0 0 1000 

Name "MemberTestName8"  

ReleaseID_A "Continuous" 

ReleaseID_B "Continuous" 

 

11.  Εισαγωγή μέλους σύνθετης διατομής - ColdUnsymmetricU_104 (ψυχρής έλασης)  

Για να γίνει η εισαγωγή της παρακάτω εικονιζόμενης μακρο-διατομής (ψυχρής έλασης), 

 

χρειάζεται να πληκτρολογήσουμε τις παρακάτω παραμέτρους μετά τον ορισμό της εντολής. 

Παράμετροι Σύμβολο Ορισμός 

[παράμετρος1] b1  Πλάτος διατομής  

[παράμετρος2] h1 Ύψος ελάσματος αριστερά  

[παράμετρος3] h2 Ύψος ελάσματος δεξιά 

[παράμετρος4] t Πάχος ελάσματος 
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Παράδειγμα γραμμών κώδικα 

MACRO_SECTION "id" "ColdUnsymmetricU_104" "example macro10" "S 235 EN 10025-2" 80 60 80 6 

 

CREATE "M1" Structural_Member "example macro10"  

0 0 0  

0 0 1000 

Name "MemberTestName10"  

ReleaseID_A "Continuous" 

ReleaseID_B "Continuous" 

 

12.  Εισαγωγή μέλους μεταβλητής διατομής  

Για να γίνει η εισαγωγή της παρακάτω εικονιζόμενης διατομής (ως μεταβλήτη διατομή) χρειάζεται να 

πληκτρολογήσουμε τις παρακάτω παραμέτρους μετά τον ορισμό της εντολής (εδώ θα χρησιμοποιήσουμε 

την ίδια διατομή που δημιουργήσαμε στο κεφάλαιο 2 του παρόντος).  

 

 

Παράμετροι Σύμβολο Ορισμός 

[παράμετρος1] b1 Πλάτος άνω πέλματος 

[παράμετρος2] tf1 Πάχος άνω πέλματος 

[παράμετρος3] h Ύψος διατομής 

[παράμετρος4] tw Πάχος κορμού 

[παράμετρος5] b2 Πλάτος κάτω πέλματος 

http://ergocad.eu/


Software/Support/Seminars  σελ. 21 

 

 
Τηλ. 2114112619-20|    www.ergocad.eu    |    email: info@ergocad.eu |     Copyright@2017 ERGOCAD  

[παράμετρος6] tf2 Πάχος κάτω πέλματος 

 

Μετά όμως την πληκτρολόγηση των εντολών για την φόρτωση (MACRO_SECTION) & δημιουργία (CREATE) 

χρειάζεται να πληκτρολογηθούν και οι παράμετροι της μεταβολής μέσω της εντολής του δεύτερου σε σειρά 

CREATE (όπως φαίνεται παρακάτω στο σχετικό παράδειγμα). 

Παράδειγμα γραμμών κώδικα 

MACRO_SECTION "id" "WeldedIorH_101" "example macro11" "S 235 EN 10025-2" 100 10 400 8 100 10 

 

CREATE "id" Structural_member "example macro11" 

0 0 0 

0 0 5000 

ReleaseID_A "Continuous" 

ReleaseID_B "Continuous" 

 

CREATE "TaperedID" Tapered_Member "id" 400 750 

Format "Centric" 

 

 

Aν επικολλήσετε τις γραμμές αυτές κώδικα και πατήσετε το “play” θα εμφανιστεί στην οθόνη σας η 

αντίστοιχη μεταβλητή διατομή.  
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Σημαντική σημείωση: Όλες οι παραπάνω μεταλλικές & σύμμικτες διατομές που υπάρχουν στην 

βιβλιοθήκη του consteel, αναλύονται και διαστασιολογούνται αυτόματα με τα αντίστοιχα άρθρα του 

ευρωκώδικα 3 & 4, ή με τον αμερικάνικο, ισπανικό, ιταλικό κ.α. κανονισμούς.   

 

13.  Δημιουργία παραμετρικής κατασκευής για χρήση σε άλλες μελέτες  

Στο παρακάτω παράδειγμα έχουμε πληκτρολογήσει όλες τις γραμμές κώδικα που χρειάζονται για την 

δημιουργία μιας ολοκληρωμένης παραμετρικής κατασκευής η οποία περιλαμβάνει μεταβλητά στοιχεία.  

Κάνοντας copy-paste του παρακάτω κώδικα στο csPI μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα την 

κατασκευή η οποία εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα: 
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Παράδειγμα για ολοκληρωμένη μελέτη  

//////////// 

//PARAMETERS 

//////////// 

//Span 

$i=$dWidth 

$i=20000 

//y direction start point 

$oy=0 

//x direction start point 

$ox=30000 

//Frame distances 

$s=6000 

//Column height 

$v=3000 

//Top height 

$g=5000 

//Number of frames 

$t=8 

//Tapered member parameters 

$beamstart=300 

$beamend=700 

$columnstart=700 

$columnend=300 

//Loads 
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$livex=0 

$livey=0 

$livez=-2 

$instx=0 

$insty=0 

$instz=-5 

 

$o=$ox 

$k=$oy 

 

///////////// 

//MODEL BUILD 

///////////// 

//Sections 

MACRO_SECTION "id" "WeldedIorH_101" "WeldedColumn" "S 235 EN 10025-2" 250 10 300 8 250 10 

MACRO_SECTION "id" "WeldedIorH_101" "WeldedBeam" "S 235 EN 10025-2" 200 10 400 8 200 10 

MACRO_SECTION "id16" "RoundBar_114" "Roundbar" "S 235 EN 10025-2" 20 

LOAD_SECTION "Z 120x41x47 x 2.5" 

//Frames 

for $n 0...$t    

    //Left column 

    $l=$o-$i/2 

     

    create "id1" structural_member "WeldedColumn" 

    $l $k 0 
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    $l $k $v 

    Name "R1" 

    ReleaseID_A "Continuous" 

    ReleaseID_B "Continuous" 

     

    create "id" support_point "id1" "Fixed" 

    $l $k 0 

     

    create  "id" Tapered_Member "id1" $columnend $columnstart 

    Format  "Bottom" 

     

    //Left roof 

    create "id2" structural_member "WeldedBeam" 

    $l $k $v 

    $o $k $g 

    Name "R2" 

    ReleaseID_A "Continuous" 

    ReleaseID_B "Continuous" 

     

    create  "id" Tapered_Member "id2" $beamend $beamstart 

    Format  "Bottom" 

     

    //Right roof 

    $j=$o+$i/2 

    create "id3" structural_member "WeldedBeam" 
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    $o $k $g 

    $j $k $v 

    Name "R3" 

    ReleaseID_A "Continuous" 

    ReleaseID_B "Continuous" 

     

    create  "id" Tapered_Member "id3" $beamstart $beamend 

    Format  "Bottom" 

     

    //Right column 

    create "id4" structural_member "WeldedColumn" 

    $j $k 0 

    $j $k $v 

    Name "R4" 

    ReleaseID_A "Continuous" 

    ReleaseID_B "Continuous" 

     

    create "id" support_point "id4" "Fixed" 

    $j $k 0 

     

    create  "id" Tapered_Member "id4" $columnend $columnstart 

    Format  "Top" 
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    $k=($n+1)*$s; 

end 

 

//Bracing on first tract 

//On walls 

$x=$o-$i/2 

 

for $k 0...2 

     

    create "id" structural_member "Roundbar" 

    $x $oy 0 

    $x $oy+$s $v 

    ReleaseID_A "yy,zz" 

    ReleaseID_B "yy,zz" 

    Resistance "Tension_bar" 

     

    $x=$x+$i 

     

end 

 

$x=$o-$i/2 

 

for $k 0...2 

     

    create "id" structural_member "Roundbar" 
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    $x $oy $v 

    $x $oy+$s 0 

    ReleaseID_A "yy,zz" 

    ReleaseID_B "yy,zz" 

    Resistance "Tension_bar" 

     

    $x=$x+$i 

     

end 

 

//on left roof 

$x=$o-$i/2 

$topx=$o 

$midx=$o-($i/4) 

$midz=(($g-$v)/2)+$v 

 

create "id" structural_member "Roundbar" 

$x $oy $v 

$midx $oy+$s $midz 

ReleaseID_A "yy,zz" 

ReleaseID_B "yy,zz" 

Resistance "Tension_bar" 

 

create "id" structural_member "Roundbar" 

$x $oy+$s $v 
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$midx $oy $midz 

ReleaseID_A "yy,zz" 

ReleaseID_B "yy,zz" 

Resistance "Tension_bar" 

 

create "id" structural_member "Roundbar" 

$midx $oy+$s $midz 

$o $oy $g 

ReleaseID_A "yy,zz" 

ReleaseID_B "yy,zz" 

Resistance "Tension_bar" 

 

create "id" structural_member "Roundbar" 

$midx $oy $midz 

$o $oy+$s $g 

ReleaseID_A "yy,zz" 

ReleaseID_B "yy,zz" 

Resistance "Tension_bar" 

 

//on right roof 

$x=$o+$i/2 

$midx=$o+($i/4) 

$midz=(($g-$v)/2)+$v 

 

create "id" structural_member "Roundbar" 
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$o $oy $g 

$midx $oy+$s $midz 

ReleaseID_A "yy,zz" 

ReleaseID_B "yy,zz" 

Resistance "Tension_bar" 

 

create "id" structural_member "Roundbar" 

$o $oy+$s $g 

$midx $oy $midz 

ReleaseID_A "yy,zz" 

ReleaseID_B "yy,zz" 

Resistance "Tension_bar" 

 

create "id" structural_member "Roundbar" 

$midx $oy+$s $midz 

$x $oy $v 

ReleaseID_A "yy,zz" 

ReleaseID_B "yy,zz" 

Resistance "Tension_bar" 

 

create "id" structural_member "Roundbar" 

$midx $oy $midz 

$x $oy+$s $v 

ReleaseID_A "yy,zz" 

ReleaseID_B "yy,zz" 
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Resistance "Tension_bar" 

 

//Bracing on last tract 

//On walls 

$endy=($t-1)*$s 

$x=$o-$i/2 

 

for $k 0...2 

     

    create "id" structural_member "Roundbar" 

    $x $endy 0 

    $x $endy-$s $v 

    ReleaseID_A "yy,zz" 

    ReleaseID_B "yy,zz" 

    Resistance "Tension_bar" 

     

    $x=$x+$i 

     

end 

 

$x=$o-$i/2 

 

for $k 0...2 

     

    create "id" structural_member "Roundbar" 
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    $x $endy $v 

    $x $endy-$s 0 

    ReleaseID_A "yy,zz" 

    ReleaseID_B "yy,zz" 

    Resistance "Tension_bar" 

     

    $x=$x+$i 

     

end 

 

//on left roof 

$x=$o-$i/2 

$topx=$o 

$midx=$o-($i/4) 

$midz=(($g-$v)/2)+$v 

 

create "id" structural_member "Roundbar" 

$x $endy $v 

$midx $endy-$s $midz 

ReleaseID_A "yy,zz" 

ReleaseID_B "yy,zz" 

Resistance "Tension_bar" 

 

create "id" structural_member "Roundbar" 

$x $endy-$s $v 
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$midx $endy $midz 

ReleaseID_A "yy,zz" 

ReleaseID_B "yy,zz" 

Resistance "Tension_bar" 

 

create "id" structural_member "Roundbar" 

$midx $endy-$s $midz 

$o $endy $g 

ReleaseID_A "yy,zz" 

ReleaseID_B "yy,zz" 

Resistance "Tension_bar" 

 

create "id" structural_member "Roundbar" 

$midx $endy $midz 

$o $endy-$s $g 

ReleaseID_A "yy,zz" 

ReleaseID_B "yy,zz" 

Resistance "Tension_bar" 

 

//on right roof 

$x=$o+$i/2 

$midx=$o+($i/4) 

$midz=(($g-$v)/2)+$v 

 

create "id" structural_member "Roundbar" 
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$o $endy $g 

$midx $endy-$s $midz 

ReleaseID_A "yy,zz" 

ReleaseID_B "yy,zz" 

Resistance "Tension_bar" 

 

create "id" structural_member "Roundbar" 

$o $endy-$s $g 

$midx $endy $midz 

ReleaseID_A "yy,zz" 

ReleaseID_B "yy,zz" 

Resistance "Tension_bar" 

 

create "id" structural_member "Roundbar" 

$midx $endy-$s $midz 

$x $endy $v 

ReleaseID_A "yy,zz" 

ReleaseID_B "yy,zz" 

Resistance "Tension_bar" 

 

create "id" structural_member "Roundbar" 

$midx $endy $midz 

$x $endy-$s $v 

ReleaseID_A "yy,zz" 

ReleaseID_B "yy,zz" 
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Resistance "Tension_bar" 

 

//Purlins 

//geometric parameters 

$dx=$i/2/4 

$dy=$k 

$dz=($g-$v)/4 

$alfa=($g-$v)/($i/2)*180/3,14159 

$o=$ox 

$k=$oy 

$l=$o-$i/2 

$ecc1=260 

$ecc2=200 

 

$q=sin($alfa) 

$q=$q*$ecc1 

$w=cos($alfa) 

$w=$w*$ecc1 

 

$é=$k 

 

for $n 0...5 

    //Left side 

    $x=($o-$i/2)+$n*$dx-$q 

    $y=($t-1)*$s 
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    $z=$v+$n*$dz+$w 

    $x2=($o-$i/2)+$n*$dx 

    $z2=$v+$n*$dz 

     

    create "ids" structural_member "Z 120x41x47 x 2.5" 

    $x $y $z 

    $x $k $z 

    Name "R2" 

    ReleaseID_A "Continuous" 

    ReleaseID_B "Continuous" 

     

    SET "ids" Structural_Member Eccentricity_D $alfa 

     

    $é=$k 

    for $á 0...$t 

        CREATE "ID_link" Link 

        $x2 $é $z2 

        $x $é $z 

        InterfacePos "0,7" 

        ReleaseID "zz" 

         

        $é=$é+$s 

    end 

     

    //Right side 
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    $x=($o+$i/2)-$n*$dx+$q 

    $y=($t-1)*$s 

    $z=$v+$n*$dz+$w 

    $x2=($o+$i/2)-$n*$dx 

    $z2=$v+$n*$dz 

     

    create "ids" structural_member "Z 120x41x47 x 2.5" 

    $x $k $z 

    $x $y $z 

    Name "R2" 

    ReleaseID_A "Continuous" 

    ReleaseID_B "Continuous" 

     

    SET "ids" Structural_Member Eccentricity_D $alfa 

     

    $é=$k 

    for $á 0...$t 

        CREATE "ID_link" Link 

        $x2 $é $z2 

        $x $é $z 

        InterfacePos "0,7" 

        ReleaseID "zz" 

         

        $é=$é+$s 

    end 
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    if $n < 4 

        //Left columns 

        $x=$o-$i/2 

        $y=($t-1)*$s 

        $z=($n+1)*($v/4) 

        create "ids" structural_member "Z 120x41x47 x 2.5" 

        $x-$ecc2 $k $z 

        $x-$ecc2 $y $z 

        Name "R2" 

        ReleaseID_A "Continuous" 

        ReleaseID_B "Continuous" 

         

        $é=$k 

        for $á 0...$t 

            CREATE "ID_link" Link 

            $x $é $z 

            $x-$ecc2 $é $z 

            InterfacePos "0,7" 

            ReleaseID "zz" 

             

            $é=$é+$s 

        end 

         

        $lecc=-$ecc2 
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        SET "ids" Structural_Member Eccentricity_D 90 

         

         

         

        //Right columns 

        $x=$o+$i/2 

        $y=($t-1)*$s 

        $z=($n+1)*($v/4) 

        create "ids" structural_member "Z 120x41x47 x 2.5" 

        $x+$ecc2 $y $z 

        $x+$ecc2 $k $z 

        Name "R2" 

        ReleaseID_A "Continuous" 

        ReleaseID_B "Continuous" 

         

        $é=$k 

        for $á 0...$t 

            CREATE "ID_link" Link 

            $x $é $z 

            $x+$ecc2 $é $z 

            InterfacePos "0,7" 

            ReleaseID "zz" 

             

            $é=$é+$s 

        end 
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        SET "ids" Structural_Member Eccentricity_D 270 

    endif 

     

end 

 

 

//Load transfer surfaces 

//Left wall 

$p=$t*$s-$s 

CREATE "ltf_01" LoadTransferSurface "left wall ltf" 

$l $k 0 

$l $p 0 

$l $p $v 

$l $k $v 

 

//Left roof 

CREATE "ltf_02" LoadTransferSurface "left roof ltf" 

$l $k $v 

$l $p $v 

$o $p $g 

$o $k $g 

 

//Right wall 

$p=$t*$s-$s 
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CREATE "ltf_03" LoadTransferSurface "right wall ltf" 

$j $k 0 

$j $p 0 

$j $p $v 

$j $k $v 

 

//Right roof 

CREATE "ltf_04" LoadTransferSurface "right roof ltf" 

$j $k $v 

$j $p $v 

$o $p $g 

$o $k $g 

 

//Front wall 

CREATE "ltf_05" LoadTransferSurface "front wall ltf" 

$l $k 0 

$l $k $v 

$o $k $g 

$j $k $v 

$j $k 0 

 

//End wall 

CREATE "ltf_06" LoadTransferSurface "end wall ltf" 

$l $p 0 

$l $p $v 
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$o $p $g 

$j $p $v 

$j $p 0 

 

////////////////// 

//Load definitions 

////////////////// 

//LoadGroup 

CREATE "LG_ID_1" LoadGroup 

Name "Temporary" 

LoadGroupType LGType_EN_T 

Factor_0 1,5 

Factor_1 0,7 

Factor_2 0,5 

Factor_3 0,3 

 

//Loadcase 

CREATE "LC_ID_1" LoadCase 

Name "Live" 

LoadGroupID "LG_ID_1" 

ConvertToMass 1 

CanBeFavourable 0 

NotMainInTransientCmb 0 

NotMainInAccidentalCmb 0 
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//Loads 

//left installations 

$midx=$o-($i/4) 

$midy=$oy 

$midz=(($g-$v)/2)+$v 

//$midz=$midz+$v 

$midf=$t-2 

 

for $n 0...$midf 

     

    $midy=$midy+$s 

     

    CREATE "nf_id" NodeForce "NAME:Loadcase" "0" 

    $midx $midy $midz 

    $instx $insty $instz 

    0 0 0 

     

end 

 

//right installations 

$midx=$o+($i/4) 

$midy=$oy 

for $n 0...$midf 

    $midy=$midy+$s 
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    CREATE "nf_id" NodeForce "NAME:Loadcase" "0" 

    $midx $midy $midz 

    $instx $insty $instz 

    0 0 0 

     

end 

 

CREATE "pf_id" PlateForce "LC_ID_1" "ltf_02"  

$livex $livey $livez 

$l $k $v 

$l $p $v 

$o $p $g 

$o $k $g 

 

CREATE "pf_id" PlateForce "LC_ID_1" "ltf_04"  

$livex $livey $livez 

$j $k $v 

$j $p $v 

$o $p $g 

$o $k $g 

 

Παρατηρώντας προσεκτικά το παραπάνω παράδειγμα, βλέπουμε ότι εκτός από τη γεωμετρία των 

διατομών, έχουν επίσης μπει παραμετρικά οι εξωτερικές επιφάνειες, τα φορτία, οι στηρίξεις κ.α. Κατά 

συνέπεια αν τροποποιήσουμε ένα από τα χαρακτηριστικά του προηγούμενου κώδικα, όπως π.χ. την 

απόσταση μεταξύ των υποστυλωμάτων, τότε ολόκληρη η κατασκευή θα ενημερωθεί αυτόματα! 
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Στο επίσημο κανάλι της ERGOCAD σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναρτηθεί αρκετές 

παρουσιάσεις τις οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε και να γνωρίσετε μερικά από τα πιο σημαντικά 

χαρακτηριστικά του προγράμματος. Παράλληλα, στο ημερολόγιο της ERGOCAD, όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να κάνουν εγγραφή και να συμμετάσχουν στα online webinars για όλα τα προγράμματα. 
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