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1. Σε κατασκευή με δίριχτη στέγη το consteel δεν υπολογίζει αυτόματα τα φορτία. Τι κάνω λάθος? 

Ο αλγόριθμος του Consteel για τον υπολογισμό των αυτόματων φορτίων ανέμου και χιονιού υπολογίζει τα φορτία 

σε απολύτως κανονικά ορθογώνια. Έτσι, αν ο χρήστης δεν περιγράψει με ακρίβεια το ορθογώνιο της στέγης για 

παράδειγμα, τότε το πρόγραμμα θεωρεί ότι η μορφή αυτής της στέγης δεν είναι κανονική. Ακόμα και στην 

περίπτωση να υπάρχει μικρή διαφοροποίηση από ένα απολύτως ορθογωνικό σχήμα το πρόγραμμα προληπτικά 

θεωρεί ότι η στέγη δεν ανήκει στα πρότυπα σχήματα του ευρωκώδικα. 

 

 

2. Πως υπολογίζονται τα σεισμικά φορτία στο CONSTEEL? 

Τα σεισμικά φορτία στο Consteel υπολογίζονται σύμφωνα με την ιδιομορφική φασματική ανάλυση η οποία 

περιγράφεται αναλυτικά στο ΕΝ 1998-1, παράγραφος (4.3.3.3). Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης υπολογίζονται 

οι ιδιομορφές  για κάθε διεύθυνση της κατασκευής. Σύμφωνα με την συμπεριφορά αυτών των σχημάτων των 

ιδιομορφών (x,y,z) παράγονται ισοδύναμα σεισμικά φορτία (για κάθε ιδιομορφή) από τα κατακόρυφα φορτία. 

Τα ισοδύναμα αυτά φορτία κατανέμονται στα επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία της κατασκευής, λαμβάνοντας 

υπόψη βέβαια τις ιδιομορφές. Μετά την κατανομή τα σεισμικά φορτία συμπεριφέρονται σαν να είναι στατικά και 

οι συνδυασμοί παράγονται με βάση το ΕΝ 6.4.3.4. και πιο συγκεκριμένα τον τύπο  6.12 b. 

Σχετικά με τον συντελεστή σεισμικής συμπεριφοράς (υπολογίζεται για την ικανότητα του φορέα για 

απελευθέρωση ενέργειας), αν λαμβάνεται ίσος με 1-1,5 τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ελαστικές μέθοδοι 

για το σχεδιασμό (EC8 3.2.2.5). Ο συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς μπορεί να καθοριστεί από τον χρήστη σε 

ειδικό πεδίο του Consteel. 

Αν ο συντελεστής είναι μεγαλύτερος, τότε χρειάζονται πρόσθετοι υπολογισμοί όπως αυτοί που αναφέρονται στα 

κεφάλαια 6.6.2 & 6.6.3 του ΕΝ 1998-1 και τους οποίους μπορεί να παράγει εύκολα ο χρήστης από τους πίνακες 

αποτελεσμάτων και να υπολογίσει τα  NedG,MedG,VedG, NedE… 
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3. Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης λαμβάνω το μήνυμα «Συνδυασμός φορτίσεων -1: Δεν υπάρχουν 

αποτελέσματα λυγισμού, επειδή όλες οι ιδιοτιμές είναι υψηλότερα από το όριο!» Τι χρειάζεται να 

κάνω?   

Μετά από την ανάλυση σε λυγισμό, εμφανίζονται οι συντελεστές ελαστικού κρίσιμου φορτίου λυγισμού για 

κάθε είδος απώλειας ευστάθειας. Για παράδειγμα αν έχουμε ένα συντελεστή 3,7 για κάποιο συνδυασμό, 

αυτό σημαίνει ότι η απώλεια ελαστικής ευστάθειας θα γίνει στο επίπεδο 3,7 των φορτίων για το συνδυασμό 

αυτό. Αυτός ο συντελεστής χρησιμοποιείται για τους ελέγχους λυγισμού στο πεδίο των καθολικών ελέγχων 

στο CONSTEEL για να υπολογιστεί η λυγηρότητα και η καθολική αντίσταση της κατασκευής. 

Το μήνυμα αυτό που εμφανίζεται στο πρόγραμμα σημαίνει ότι δεν παρουσιάζεται απώλεια ευστάθειας 

μέχρι το όριο αυτό και ότι τα αποτελέσματα στο πεδίο Ανάλυση>λυγισμός>ιδιοτιμές (ελαστικό κρίσιμο 

φορτίο λυγισμού) είναι μεγαλύτερα από το «άνω όριο» που καθορίστηκε στις παραμέτρους της ανάλυσης 

και για το λόγο αυτό η κατασκευή δεν είναι τόσο ευαίσθητη στο λυγισμό. Στον ευρωκώδικα η προτεινόμενη 

τιμή είναι 10. 

Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι:  

-Να αυξήσουμε το όριο στις παραμέτρους της ανάλυσης για το λυγισμό (στην περίπτωση αυτή η κατασκευή 

θα συνεχίσει να μην είναι ευαίσθητη σε λυγισμό, αλλά έτσι θα μπορέσουμε να δούμε τα 

αποτελέσματα/παραμορφώσεις από λυγισμό ακόμα και σε υψηλότερα επίπεδα φορτίων) 

-Να τροποποιήσουμε το μοντέλο τοποθετώντας για παράδειγμα μικρότερες διατομές, διαφορετικές 

στηρίξεις κλπ ώστε να αναπτυχθεί λυγισμός και σε μικρότερες τιμές (μικρότερος κρισιμός συντελεστής α 

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη θεωρία στον ευρωκώδικα 3, κεφ. 5.2 

 

Παρατηρήσεις: 

*Ο συντελεστής ελαστικού κρίσιμου φορτίου λυγισμού δεν αποτελεί μία τιμή σχεδιασμού αλλά 

χρησιμοποιείται για να καθοριστεί η λυγηρότητα του μοντέλου αργότερα στους καθολικούς ελέγχους. 

* Αν αυτός ο συντελεστής είναι μικρότερος από 1, τότε εμφανίζεται το μήνυμα για την ευστάθεια του 

μοντέλου μετά την ανάλυση σε λυγισμό.  Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι συνδυασμοί στους 

οποίους ο συντελεστής Fcr/Fed<1. 

Για το λόγο αυτό η απώλεια ευστάθειας θα αναπτυχθεί σε μικρότερα επίπεδα φόρτισης στην κατασκευή. 

Στις περιπτώσεις αυτές είναι αναγκαία η ενίσχυση των προβληματικών τμημάτων του μοντέλου ή η 

τροποποίηση των συνθηκών στήριξης των μελών. 
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4. Τι υψόμετρο βάζω στο πεδίο «Επίπεδο εδάφους» των γεωμετρικών παραμέτρων για τον 

υπολογισμό των φορτίων από άνεμο? 

Αν η κατασκευή βρίσκεται επί εδάφους τότε στο πεδίο αυτό βάζουμε 0 στο υψόμετρο. Αν η κατασκευή 

βρίσκεται για παράδειγμα πάνω από μία υφιστάμενη τότε βάζουμε το υψόμετρο π.χ. 3. (προσοχή το 

συγκεκριμένο πεδίο αφορά τον άνεμο και όχι το χιόνι !) 

 

5. Που μπορώ να δω τα ποσοστά συμμετοχής μαζών ανά άξονα, και να τα τυπώσω στο Τεύχος?  

Ο έλεγχος μαζών υπάρχει ήδη και βρίσκεται στο πεδίο «Ακρίβεια υπολογισμού σεισμού» όπως φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα. Μπορεί να επιλεγεί και σαν κεφάλαιο στο τεύχος υπολογισμών (εξάγεται αυτόματα 
– ως προεπιλογή). 
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6. Που μπορώ να δω τις φορτίσεις και τους συνδυασμούς για τις δυνάμεις σε κάθε άξονα? 

Από τους πίνακες εμφανίζουμε τα στοιχεία που θέλουμε και τα αποθηκεύουμε στο τεύχος μαζί με τα 

στιγμιότυπα της κατασκευής που χρειαζόμαστε. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Μπορώ να βλέπω τις διατομές ή τις γραμμές με χρώματα? 

Χρησιμοποιούμε τα layers και τις ομάδες. Βασική προϋπόθεση είναι η αλλαγή των παραμέτρων στο πεδίο 

«Επιλογές>Στυλ>Διατομή>Δικό τους στυλ»
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8. Μπορώ να τοποθετήσω φορτία ανέμου στην περίπτωση που η υπό μελέτη κατασκευή δεν εμπίπτει 

σε μία από τις τυπικές μορφές του ευρωκώδικα 1 αλλά αποτελείται από στέγη ή τοίχους τυχαίου 

σχήματος?  

Βήμα 1 – Υπολογισμός της πίεσης των φορτίων ανέμου 

Μία αρκετά εύκολη λύση στο ConSteel, είναι να καλύψετε την στέγη με μία επιφάνεια κατανομής φορτίων 
η οποία περικλείει τις πλευρές του κτιρίου από την πλευρά που δρα ο άνεμος, και στη συνέχεια να 
εκτελέσετε την γεννήτρια των φορτίων ανέμου. Μετά από αυτή τη διαδικασία θα δημιουργηθούν οι 
επιμέρους ζώνες (F,G,H,I) με κατάλληλες διαστάσεις και με τα κατάλληλα υπολογιζόμενα φορτία ανέμου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βήμα 2 – Τοποθέτηση των φορτίων σε κάθε ζώνη 

Μετά τον υπολογισμό των φορτίων ανέμου, χρειάζεται να δημιουργήσετε μία νέα επιφάνεια κατανομής 
φορτίων με τη βοήθεια ενός πολυγώνου ώστε να περιγράφεται ακριβώς το σχήμα της στέγης. Στη 
συνέχεια τοποθετείτε τα φορτία που υπολογίστηκαν στο προηγούμενο βήμα για κάθε ζώνη 
χρησιμοποιώντας την εντολή "Δημιουργία create surface load option". Με την επιλογή αυτή, θα 
μπορέσετε να τοποθετήσετε περισσότερα επιφανειακά φορτία μέσα σε επιφάνειες κατανομής φορτίων. 
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9. Στον ορισμό παραμέτρων ανάλυσης, πως μπορώ να επιλέξω ταυτόχρονα πολλούς συνδυασμούς? 

Επιλέγουμε το πρώτο κελί με αριστερό κλικ για να εμφανιστεί το «ν» και μετά επιλέγουμε τα επόμενα με 
δεξί κλικ «τραβώντας» στην ουσία το «ν» προς τα κάτω (με δεξί κλικ!) 
 

 

 

 

10.   Ο λόγος επάρκειας (απόδοση) στη γενική ελαστική μέθοδο είναι υψηλότερος από αυτόν στην 

κυρίαρχη φόρτιση/υπολογισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό? 

Στον ευρωκώδικα αναφέρεται ότι είναι συμβατικό να οριστούν οι αντοχές των διατομών από την πλαστική 

αντίσταση τους, αν αυτές ανήκουν στην κατηγορία 1 ή 2. Στην περίπτωση αυτή οι αντιστάσεις των διατομών 

δεν θα κυριαρχούνται από την γενική ελαστική αντίσταση, παρόλα αυτά μπορούν να γίνουν και αυτοί οι 

έλεγχοι των αποτελεσμάτων (ειδικότερα από τη στιγμή που υπολογίζονται). 

Όταν εκτελείται καθολικός έλεγχος σε μία κατασκευή, όλοι πιθανοί υπολογισμοί θα εκτελεστούν με βάση 

το σύνολο του ευρωκώδικα EN 1993-1-1 και από τμήματα του EN 1993-1-5. Τα αποτελέσματα αυτών των 

υπολογισμών εμφανίζονται τόσο στο γραφικό περιβάλλον όσο και στο παράθυρο επίλυσης κάθε διατομής. 

Για να δούμε ποιοι έλεγχοι σχεδιασμού έχουν υπολογιστεί ή για να αντλήσουμε περισσότερες πληροφορίες 

για το θέμα αυτό είναι χρήσιμο να ανατρέξουμε στο επίσημο εγχειρίδιο του προγράμματος στο κεφάλαιο 

9.4.5.1 για μεταλλικές διατομές.  
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Αποδόσεις 

 

Διατομή 
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11.  Προκαθορισμένες ρυθμίσεις συνδέσεων στο ConSteel & csJoint 9 

Οι έξυπνες λειτουργίες στο ConSteel βοηθούν ώστε ο σχεδιασμός μίας σύνδεσης να πραγματοποιείται 
εύκολα και σε ελάχιστο χρόνο. Είτε ο σχεδιασμός γίνεται με αναγνώριση της σύνδεσης από το μοντέλο είτε 
χειροκίνητα υπάρχουν παράμετροι που χρειάζεται να λάβουν προκαθορισμένες τιμές όπως το μέγεθος των 

συγκολλήσεων, το υλικό των κοχλιών και οι διάμετροι τους, οι ιδιότητες των ενισχύσεων κ.α.  

Στην περίπτωση ενός μοντέλου με πολλά μέλη ή αν απλά σχεδιάζετε πολλές συνδέσεις στο csJoint, θα 
μπορούσατε να προκαθορίσετε αυτές τις παραμέτρους με το χέρι (π.χ. αν χρειάζεστε ένα ειδικό σχηματισμό 
κοχλιών ή υλικό ελασμάτων) αλλά αυτό θα χρειαζόταν πολύ χρόνο. Στην περίπτωση αυτή η δημιουργία ενός 
“προτύπου” με τις προτιμήσεις του χρήστη θα βοηθούσε σημαντικά στην εξοικονόμηση χρόνου. 

Οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις συνδέσεων μπορούν να τροποποιηθούν στο πεδίο "Default joint settings", 
με δύο τρόπους. 

Ο πρώτος τρόπος είναι κατά την δημιουργία μίας νέας σύνδεσης (από το μοντέλο ή χειροκίνητα),να 
κλικάρετε στο σχετικό εικονίδιο (κατσαβίδι/κλειδί) και να επιλέξετε τον τύπο από τη λίστα στο πίσω μέρος 
όπου θα εμφανιστούν οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις του χρήστη, οπότε θα μπορείτε να τις επιλέξετε για 
την δημιουργία της σύνδεσης. 

 

Δημιουργία νέας σύνδεσης από το μοντέλο 
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Δημιουργία νέας σύνδεσης χειροκίνητα 

Ο δεύτερος τρόπος περιλαμβάνεται στο πεδίο “Default joint settings" όπου κλικάρετε στο κατσαβίδι/κλειδί 
και μετά στο πεδίο διαλόγου της σύνδεσης. 

 

Joints dialog - List of all defined joints 

Αφού κλικάρετε στο εικονίδιο αυτό θα εμφανιστούν οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις συνδέσεων. Τα τμήματα 
και οι λειτουργίες του πεδίου αυτού περιγράφονται παρακάτω: 

1. Δημιουργία νέων ρυθμίσεων, ή διαγραφή υφιστάμενων  

2. Επιλογή ανάμεσα από προκαθορισμένες ρυθμίσεις συνδέσεων 

3. Επιλογή των συστατικών των συνδέσεων από τη σχετική δενδροειδή λίστα η οποία είναι επεξεργάσιμη. 
Τα συστατικά αυτά περιλαμβάνουν: Γενικές πληροφορίες, ιδιότητες νευρώσεων, κοχλιών, αγκυρίων, 
συγκολλήσεων, ελασμάτων/πλακών και κομβοελασμάτων. 

4. Αλλαγή των προκαθορισμένων τιμών των παραμέτρων του επιλεγμένου τύπου σύνδεσης (3.) 
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Default joint settings dialog 

Επιλέγοντας το OK, οι ρυθμίσεις θα είναι διαθέσιμες στη σχετική λίστα με τις “προκαθορισμένες". 

 

Το αρχείο με τις ρυθμίσεις αυτές καταχωρείται στο φάκελο Documents\ConSteel ως αρχείο UserConfig.xml, 

το οποίο περιλαμβάνει όλες τις ρυθμίσεις του χρήστη. Αυτό το αρχείο UserConfig.xml file μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί επίσης από άλλους χρήστες αν αντιγραφεί στο φάκελο Documents/ConSteel folder. 

 

12.  Επιλέγοντας τον προσανατολισμό μιας συμμετρικής σύνδεσης κατά την τοποθέτηση της στο 

μοντέλο. 

 

Η γνωστή εντολή «τοποθέτηση σύνδεσης» στο πεδίο των “Μέλη” έχει ένα ακόμα -όχι τόσο γνωστό- 

χαρακτηριστικό μέσω του οποίου μπορεί να προσδιοριστεί η κατεύθυνση των συνδέσεων που ορίζονται 

από το χρήστη κατά την τοποθέτηση αυτών.  Ο ορισμός της κατεύθυνσης μπορεί να γίνει γραφικά από το 

πεδίο διαλόγου «Τοποθέτηση κόμβου στο μοντέλο».  

Η ευθυγράμμιση μιας σύνδεσης με μία συγκεκριμένη κατεύθυνση μπορεί να γίνει στο μοντέλο του ConSteel 

αν: 

 

 Υπάρχουν περισσότερες από μία επιλογές τοποθέτησης  

 Η γεωμετρία των συνδεδεμένων μελών είναι ακριβώς η ίδια 
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Αν υπάρχει μόνο μία επιλογή τοποθέτησης (για παράδειγμα σε ένα απλό δοκάρι συνδεδεμένο με ένα 
υποστύλωμα), τότε η στροφή της σύνδεσης στο γραφικό περιβάλλον δεν θα πραγματοποιηθεί. 
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη επίσης όταν τοποθετούνται σύνθετες συνδέσεις με συμμετρία στη 
γεωμετρία αλλά με διαφορές στις τοποθετούμενες συνδέσεις όπως για παράδειγμα λόγω διαφορετικών 
ενισχύσεων/δυσκαμψίας. 
 

 

 

 

13. Επιλογή στοιχείου στο ConSteel με αναζήτηση ενός μόνο τμήματος από το όνομα του στοιχείου, 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο με το σύμβολο " * ". 
Πολλές φορές η αναζήτηση στοιχείων σε ένα μεγάλο μοντέλο μπορεί να γίνει εύκολα με τη χρήση της 
εντολής «επιλογή κατά ιδιότητα». Η εντολή αυτή εμφανίζεται αν γίνει δεξί κλικ στο επιφάνεια εργασίας του 
CONSTEEL. Για παράδειγμα, στο παρακάτω μοντέλο, ενώ υπάρχουν διάφοροι τύποι συνδέσεων, θεωρούμε 
ότι θέλουμε να επιλέξουμε εκείνες τις οποίες περιλαμβάνουν στο όνομά τους τη φράση «HEA340». 

Φυσικά αυτή η μέθοδος λειτουργεί όχι μόνο στις τοποθετημένες συνδέσεις αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο 
κελί ονόματος στο πεδίο διαλόγου «Επιλογή κατά ιδιότητα».  

Στην περίπτωση αυτή τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθηθούν είναι τα εξής: 
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1. Δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας του μοντέλου και κλικ στην εντολή Επιλογή κατά ιδιότητα 

2. Επιλογή «Κόμβος που τοποθετήθηκε» από τη σχετική λίστα 

3. Πληκτρολόγηση της φράσης *HEA140* στο κελί «όνομα» 

4. Κλικ στην Εφαρμογή ή OK 

Παρατήρηση : Αν πληκτρολογήσουμε *HEA140 θα αναζητηθούν ονόματα που αρχίζουν από τη φράση αυτή 
ενώ αν επιλέξουμε ΗΕΑ140* θα αναζητηθούν ονόματα που καταλήγουν σε αυτή τη φράση αντίστοιχα. 
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14.  Οδηγός για την εφαρμογή των ατελειών   

Στον ευρωκώδικα 3, ορίζονται 3 μέθοδοι για τον έλεγχο ευστάθειας μεμονωμένων μελών καθώς και για το 
σύνολο μιας κατασκευής: 

a, Μέθοδος λυγηρότητας και μειωτικού συντελεστή (1993-1-1 μέρος 6.3) 
b, Μέθοδος ατελειών (1993-1-1 μέρος 5.3) 
c, Μέθοδος ατελειών και λυγηρότητας/μειωτικού συντελεστή (1993-1-1 μέρος 5.2.2 b) ) 

 

Στον ευρωκώδικα ορίζονται δύο μορφές ατελειών, οι τοπικές και οι καθολικές. Οι τοπικές ατέλειες 
εφαρμόζονται σε μεμονωμένα μέλη ενώ οι καθολικές ατέλειες εφαρμόζονται σε όλη την κατασκευή.  

Στο Consteel υπάρχει η δυνατότητα να υπολογιστούν οι ατέλειες σε ένα μοντέλο μέσα από μία απλή 
διαδικασία. Στις οδηγίες που ακολουθούν θα αναλυθεί τόσο η διαδικασία όσο και μερικά απαραίτητα 
σημεία από τη νομοθεσία και τους ευρωκώδικες.  

 

Εφαρμογή των ατελειών στο ConSteel 

Τοπικές ατέλειες: 

H αρχική καμπύλωση ορίζεται στις ιδιότητες μέλους, ως ένα χαρακτηριστικό ενός επιλεγμένου μέλους στα 
αντίστοιχα κελιά των αρχικών ατελειών. Είναι μισό ημιτονοειδές κύμα με καθορισμένο πλάτος, με βάση το 
μήκος τους μέλους. Είναι ανεξάρτητο από τα φορτία και το σύστημα στηρίξεων και μπορεί να καθοριστεί 
σε κάθε άξονα Ζ, Υ του τοπικού συστήματος ενός μέλους. Η διεύθυνση των αρχικών ατελειών μπορεί να 
αλλάξει κατά την θετική ή αρνητική διεύθυνση των αξόνων ανάλογα με τη χρήση του συμβόλου (-). 
 
Αφού καθοριστούν οι αρχικές ατελειών στο μοντέλο, αυτές θα ληφθούν υπόψη αυτόματα κατά τη διάρκεια 
της ανάλυσης. Δεν απαιτείται άλλη διαδικασία αφού πλέον αποτελούν χαρακτηριστικό του μοντέλου. 
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Οι σχετικές αρχικές καμπυλώσεις των μελών για τον καμπτικό λυγισμό καθορίζονται ως τοπικές ατέλειες 
στον ευρωκώδικα 3, μέρος 5.3.2 (b). Η τιμή σχεδιασμού του πλάτους eo/L βασίζεται στις καμπύλες λυγισμού 
σύμφωνα με τον πίνακα 6.3 του ευρωκώδικα 3. Αυτές οι καμπύλες λυγισμού προσδιορίζονται από 
πειράματα τα οποία έχουν εκτελεστεί σε αρθρωτά υποστυλώματα. 

 

 

 

Καθολικοί τύποι ατελειών 

 

Οι καθολικοί τύποι ατελειών λαμβάνονται υπόψη στην ανάλυση, αν τις επιλέξουμε από τη σχετική λίστα 
στο πεδίο των παραμέτρων της ανάλυσης. 

 
 

H αρχική πλευρική μετάθεση ορίζεται ως μία μετάθεση σε ολόκληρο το μοντέλο. 

Συνήθως αυτό το φαινόμενο είναι αμελητέο σε κάποιους τύπους κατασκευών. Χρησιμοποιείται σε 
περιπτώσεις πλαισίων τα οποία είναι ευαίσθητα σε λυγισμό σε μία μορφή μετάθεσης.  Ο τύπος για τον 

υπολογισμό του φ περιλαμβάνεται στο ConSteel. Περισσότεροι τύποι αρχικών ατελειών πλευρικής 
μετάθεσης μπορούν να καθοριστούν σε διάφορες διευθύνσεις με διαφορετικές τιμές. Μπορούν να 
καθοριστούν αργότερα, στο πεδίο των παραμέτρων ανάλυσης οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την 
ανάλυση. Στο μοντέλο των πεπερασμένων στοιχείων, είναι δυνατό να εμφανιστούν οι εφαρμοζόμενες 
αρχικές ατέλειες πλευρικής μετάθεσης όπως εμφανίζονται στην εικόνα που ακολουθεί. Αν είναι επιλεγμένοι 
πρόσθετοι υπολογισμοί στο πεδίο των παραμέτρων ανάλυσης, τότε και αυτοί θα εμφανιστούν στο μοντέλο 
πεπερασμένων στοιχείων. 
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Οι αρχικές πλευρικές μεταθέσεις ορίζονται στο μέρος 5.3.2 (a) του EN 1993-1-1. Η τιμή αυτών εξαρτάται από 
το ύψος των υποστυλωμάτων στα οποία εφαρμόζονται και τον αριθμό των υποστυλωμάτων τα οποία 
βρίσκονται στην ίδια σειρά (πλαίσιο). Μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις σχετικές οριζόντιες διευθύνσεις 

αλλά χρειάζονται να ληφθούν υπόψη σε μία και μόνο διεύθυνση.  

 

 

Ονομαστικά οριζόντια φορτία ή ισοδύναμες οριζόντιες δυνάμεις. Μπορούν να 

ληφθούν υπόψη σε οποιαδήποτε φόρτιση και συνδυασμό, αρκεί να επιλεγεί το αντίστοιχο πεδίο(checkbox). 
Το ConSteel ελέγχει (σε επίπεδο πεπερασμένων στοιχείων) αν υπάρχουν κατακόρυφα φορτία σε 
υποστυλώματα σε φορτία/συνδυασμούς. Τα κατακόρυφα φορτία θα πολλαπλασιαστούν με αντίστοιχους 
συντελεστές και θα τοποθετηθούν ως οριζόντιες φορτίσεις στην επιθυμητή διεύθυνση είτε αυτόματα είτε 
χειροκίνητα από το χρήστη. Στην περίπτωση της αυτόματης επιλογής της διεύθυνσης, το ConSteel ελέγχει 
όλες τις διευθύνσεις και τα κατακόρυφα φορτία θα τοποθετηθούν στην κυρίαρχη. 
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Η μέθοδος των ισοδύναμων οριζόντιων φορτίων ορίζεται στο κεφάλαιο  5.3.2 (5)B, (7) στον ευρωκώδικα 
EC1993-1-1  
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Η εφαρμογή των ιδιοτιμών μπορεί  να καλύψει τόσο τις τοπικές όσο και τις 

καθολικές ατέλειες, ανάλογα με την μορφή του εφαρμοζόμενου λυγισμού. Η μέθοδος εφαρμογής των 

ιδιοτιμών είναι η ακόλουθη:  

Μετά την ανάλυση λυγισμού, λαμβάνονται οι μορφές λυγισμού του μοντέλου, οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να γίνει τροποποίηση του μοντέλου πεπερασμένων και να εισαχθούν ως ατέλειες σε 
αυτό. Στην επόμενη ανάλυση οι ατέλειες θα ληφθούν υπόψη σε αυτό το τροποποιημένο μοντέλο 
πεπερασμένων στοιχείων.  

Τα βήματα καθορισμού των ατελειών είναι τα ακόλουθα: 

1. Επιλογή της εφαρμογής ιδιοτιμών ως ατέλεια μετά την εκτέλεση της ανάλυσης λυγισμού. Η 
λίστα με τις  ιδιοτιμές εμφανίζεται αν κάνουμε δεξί κλικ στο μέλος. 

2. Στο επόμενο πεδίο διαλόγου, μπορεί να επιλεγεί ο τύπος του πλάτους (mm ή 
πολλαπλασιαστικός συντελεστής). Στην περίπτωση επιλογής χιλιοστών "mm" , το πλάτος θα 
καθοριστεί στα σημεία που εμφανίζεται η μέγιστη παραμόρφωση στα πεπερασμένα μέλη. Στην 
περίπτωση του πολλαπλασιαστικού συντελεστή, πρέπει να δοθεί πολλαπλασιαστής επιλέγοντας 
την τιμή λυγισμού από το μοντέλο. (Είναι σημαντικό ότι αυτές οι τιμές λυγισμού δεν έχουν φυσική 
σημασία είναι κανονικοποιημένες με σκοπό να μπορούμε να τις εμφανίζουμε στο μοντέλο). Η τιμή 
του πλάτους μπορεί να δοθεί χειροκίνητα ή κλικάροντας το πεδίο με τις τρεις τελείες με το οποίο 
θα μεταφερόμαστε στο βήμα 3. 

3. Στο πεδίο διαλόγου του πλάτους των ιδιοτιμών, υπάρχουν δύο επιλογές για  τον καθορισμό 
του πλάτους, με βάση τα διάφορα τμήματα των προτύπων/κανονισμών. Η πρώτη (άνω μπλε πλαίσιο 
στην εικόνα που ακολουθεί) βασίζεται στις σχετικές αρχικές ατέλειες καμπύλωσης μελών για 
καμπτικό λυγισμό (Table 5.1), και η δεύτερη στις σχετικές αρχικές ατέλειες καμπύλωσης μελών για 
καμπτικό λυγισμό με βάση  το σχήμα της  κρίσιμης ελαστικής μορφής λυγισμού του φορέα (κάτω 
μπλε πλαίσιο στην εικόνα που ακολουθεί). 

4. Στο πεδίο διαλόγου των καθολικών ατελειών υπάρχουν περισσότερες επιλογές. Οι τιμές του 
πλάτους μπορούν να τροποποιηθούν χειροκίνητα από το χρήστη, ενώ μπορούν να δοθούν διάφορες 
τιμές πλάτους για διαφορετικές ιδιοτιμές λυγισμού. Στο σημείο αυτό μπορεί να αποφασιστεί ποιες 
από αυτές θα ληφθούν υπόψη. 
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Κεφάλαια που χρησιμοποιούνται από τον ευρωκώδικα : 
-1993-1-1 5.3.2 (3) b) Σχετικές αρχικές ατέλειες καμπύλωσης μελών για καμπτικό λυγισμό)  
-1993-1-1 5.3.2 (11) Σχετικές αρχικές ατέλειες καμπύλωσης μελών για καμπτικό λυγισμό με βάση το σχήμα 
της σχήμα της  κρίσιμης ελαστικής μορφής λυγισμού του φορέα  
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15.  Έλεγχος μοντέλου με δύο επίπεδα διαγνωστικών μηνυμάτων 

Στο ConSteel υπάρχει η δυνατότητα να εκτελεστούν έλεγχοι στο μοντέλο για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν 
σφάλματα στην προσομοίωση. Αυτά τα σφάλματα διακρίνονται σε δύο διαφορετικά επίπεδα (πρώτο και 
δεύτερο): 

Το Πρώτο επίπεδο διαγνωστικών εκτελείται αυτόματα πριν την έναρξη των αναλύσεων κατά τη διάρκεια 
δημιουργίας του πλέγματος πεπερασμένων στοιχείων και καλύπτει τους παρακάτω ελέγχους: 

   -Αλληλοεπικάλυψη γραμμικών φορτίων ή στηρίξεων 
   -Μη σωστή τοποθέτηση σημειακών φορτίων ή στηρίξεων στο μοντέλο 
   -Αλληλοεπικάλυψη επιφανειακών μελών 
   -Αλληλοεπικάλυψη ραβδωτών μελών 
   -Πολύ μικρές αποστάσεις μεταξύ σημείων ή  γραμμών των επιφανειών ράβδων, φορτίων ή στηρίξεων (τα 

όρια μπορούν να καθοριστούν στο πεδίο Επιλογές>Διαγνωστικά) 

 

Το Δεύτερο επίπεδο διαγνωστικών μπορεί να ξεκινήσει χειροκίνητα οποιαδήποτε στιγμή για να ελεγχθεί 
η τρέχουσα κατάσταση του μοντέλου. Η εντολή αυτή βρίσκεται στο πεδίο Προβολή>> 
Διαγνωστικά... Εφαρμόζεται στο μοντέλο του χρήστη, όπου ελέγχονται οι βασικές απαιτήσεις του μοντέλου 

και καλύπτει τους παρακάτω ελέγχους: 

   -Ύπαρξη φορτίων στο μοντέλο 
   -Ύπαρξη στηρίξεων στο μοντέλο 
   -Μήκος των μελών, γραμμικά φορτία και γραμμικές στηρίξεις 
   -Τιμή για το πάχος και το μέγεθος των πεπερασμένων ραβδωτών/επιφανειακών στοιχείων 
   -Αλληλοεπικάλυψη, μήκος και συμβατότητα των ενισχύσεων 
   -Πολλαπλές στηρίξεις στην ίδια θέση 
   -Συμβατότητα των εφελκυόμενων στοιχείων 
   -Αρθρώσεις σε ελεύθερα άκρα δοκών 
   -Ακατάλληλα στηριζόμενα τμήματα του μοντέλου 
 

Είναι χρήσιμο να εκτελούνται οι διαγνωστικοί έλεγχοι δευτέρου επιπέδου μετά την μοντελοποίηση της 

κατασκευής για να διαπιστωθούν τα σφάλματα τα οποία οφείλονται κατά τη δημιουργία του μοντέλου.  

Υπάρχουν δύο είδη διαγνωστικών μηνυμάτων : 

Σφάλματα: Διακόπτουν την ανάλυση και κάθε περαιτέρω υπολογισμό, οπότε  είναι σημαντικό να ελεγχούν. 

Πιθανά σφάλματα: τα μηνύματα αυτά είναι προειδοποιητικά, επιτρέπουν την εκτέλεση αναλύσεων,  αλλά 

επηρεάζουν τα  αποτελέσματα και καλό είναι να ελέγχονται επίσης. 
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Κλικάροντας σε κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία στην δεντροειδή λίστα και κλικάροντας το κουμπί της 
επιλογής, τα επιλεγμένα αντικείμενα επισημαίνονται και ενεργοποιούνται στο γραφικό περιβάλλον. Τα 
επιλεγμένα στοιχεία μπορούν να διαγραφούν εύκολα με την εντολή διαγραφής ή απλά να τροποποιηθούν 

χρησιμοποιώντας τα εργαλεία των μελών. 

 
Περισσότερες πληροφορίες για τα διαγνωστικά μηνύματα μπορείτε να βρείτε στο επίσημο εγχειρίδιο 
χρήσης της ERGOCAD, στα κεφάλαια: 1.2.3, 1.2.7,  7.3  

 

16. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ελέγχων καθολικής ευστάθειας και των ελέγχων μελών? Πως 

υπολογίζουμε το μήκος λυγισμού ενός συγκεκριμένου μέλους?" 

 

Στον ευρωκώδικα 1993-1-1, και κατ΄επέκταση στο ConSteel, περιλαμβάνονται 3 μέθοδοι για να ελεγχθεί η 
ευστάθεια σε ένα μοντέλο: 

 

 Η διαδικασία των ατελειών, η οποία περιγράφεται στα κεφάλαια του ευρωκώδικα EN1993-1-1 5.2 και 
5.3. Το κατασκευαστικό μοντέλο υπόκειται σε κατάλληλες γεωμετρικές ατέλειες και μετά την ολοκλήρωση 
της ανάλυσης δευτέρας τάξεως, χρειάζεται να ελεγχθούν μόνο οι αντοχές των διατομών 

 Η διαδικασία των μεμονωμένων μελών, η οποία περιγράφεται στα κεφάλαια 6.3.1, 6.3.2 & 6.3.3, και 
βασίζεται σε δύο βασικές απλοποιητικές παραδοχές: 

Απομόνωση κατασκευαστικού μέλους: Το σχετικό μέλος απομονώνεται από το υπόλοιπο 
κατασκευαστικό μοντέλο εφαρμόζοντας ειδικές συνοριακές συνθήκες (στηρίξεις, δεσμεύσεις, 
φορτία) στα σημεία συνδέσεων τα οποία λαμβάνονται υπόψη στο υπολογισμό της αντίστασης σε 
λυγισμό. 

Λειτουργία διαχωρισμού λυγισμού: Ο λυγισμός ενός μέλους υπολογίζεται ξεχωριστά για τις 
καθαρές μορφές: καμπτικός λυγισμός για καθαρή θλίψη και στρεπτοκαμπτικός λυγισμός για 
καθαρή κάμψη. Τα δύο αυτά φαινόμενα συνδέονται με την εφαρμογή ειδικών συντελεστών 
αλληλεπίδρασης. 

 Γενική μέθοδος (περιγράφεται στο κεφάλαιο 6.3.4) 
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Η βασική ιδέα πίσω από τη γενική μέθοδο είναι ότι δεν απομονώνονται μέλη  ούτε διαχωρίζονται οι 
καθαρές μορφές λυγισμού αλλά λαμβάνεται υπόψη το σύνθετο σύστημα των δυνάμεων στο μέλος και 
αξιολογούνται οι κατάλληλες σύνθετες μορφές λυγισμού. Η μέθοδος αυτή προσφέρει την δυνατότητα 
παροχής λύσεων όπου η διαδικασία απομόνωσης μέλους είναι εντελώς ακατάλληλη. 
Η γενική μέθοδος εφαρμόζεται όχι μόνο για μεμονωμένα, απομονωμένα μέλη αλλά και για επιμέρους 
πλαίσια ή για ολόκληρα κατασκευαστικά μοντέλα όπου η κυρίαρχη μορφή λυγισμού περιλαμβάνει το 
πλήρες πλαίσιο. Η γενική μέθοδος μπορεί να ελέγξει μη κανονικά στατικά μέλη όπως είναι τα μεταβλητά 
μέλη, τα ενισχυμένα μέλη καθώς και τυχαίες μορφής μέλη.  

Η γενική μέθοδος μπορεί επίσης να εφαρμοστεί για περιπτώσεις που έχουμε μη κανονικά συστήματα 
φορτίων ή στηρίξεων όπου δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός σε καθαρές μορφές λυγισμού. 

Παρά όλα τα παραπάνω, σε περιπτώσεις καθαρών μορφών (καθαρή θλίψη ή καθαρή κάμψη) το μήκος 
λυγισμού που υπολογίζεται από τη γενική μέθοδο μπορεί να είναι ίσο με αυτό που υπολογίζεται από τη 
μέθοδο των μεμονωμένων μελών. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα σχετικό παράδειγμα για υποστύλωμα που 
υπόκειται σε καθαρή θλίψη: 

 
 

 

Παράδειγμα: 

 

 

Προσδιορισμός του συντελεστή άλφα κρίσιμου με ανάλυση 
λυγισμού: 

Ο άλφα κρίσιμος συντελεστής (acr) προκύπτει από την 
παρακάτω απαίτηση και αντιπροσωπεύει:  

την ελάχιστη ενίσχυση που απαιτείται για τα εντός επιπέδου 
φορτία σχεδιασμού, για να φτάσει ένα μέλος την κρίσιμη 
ελαστική αντίσταση του κατασκευαστικού στοιχείου σε σχέση 
με τον πλευρικό ή στρεπτοκαμπτικό λυγισμό χωρίς να ληφθεί 
υπόψη για τον εντός επιπέδου καμπτικό λυγισμό. 
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Η κρίσιμη ελαστική ορθή (αξονική) δύναμη μπορεί να εκφραστεί με τον πολλαπλασιασμό του άλφα κρίσιμου 

και της Ned. Με μία αλλαγή στον τύπο της διαδικασίας του μεμονωμένου μέλους, μπορεί να υπολογιστεί το 

μήκος λυγισμού.  

Στην περίπτωση αυτή, το μήκος 

λυγισμού υπολογίζεται 2088mm, το 

οποίο (έχοντας 3000 mm ως 

συνολικό μήκος υποστυλώματος) 

επιστρέφει το γνωστό 0,7 συντελεστή 

ενεργού μήκους από το σχήμα 

λυγισμού ενός υποστυλώματος με το 

άνω άκρο αρθρωτό και το κάτω 

πακτωμένο. 

 

 

 

 

 

 

 

Άθροισμα: 
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17.  Πρότυπα χρήστη  

Παρόλο που στο Consteel λαμβάνονται πάντα υπόψη οι ανάγκες κάθε χρήστη για την περαιτέρω ανάπτυξη 

του προγράμματος, είναι πιθανό να παρουσιαστεί μία περίπτωση η οποία δεν θα έχει άμεση λύση. Στις 

περιπτώσεις αυτές αναζητείται εναλλακτική λύση, όπως θα αναφερθεί και παρακάτω. 

Στο ConSteel, περιλαμβάνονται μία σειρά από έτοιμα σενάρια με εθνικά προσαρτήματα των ευρωκωδίκων 

το οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό κατασκευών, ενώ δίνεται η δυνατότητα στον 

χρήστη να δημιουργήσει εύκολα και τα δικά του. Τα πρότυπα τα οποία είναι διαθέσιμα προς το παρόν είναι 

των χωρών: 

Ευρώπη (γενικό – προτεινόμενο),  

Γερμανίας, Ουγγαρίας, Ολλανδίας, Φινλανδίας, Σιγκαπούρης, Πορτογαλίας, Σουηδίας, Αυστρίας, Πολωνίας, 

Ελλάδας, Κύπρου, Ισπανίας, Βουλγαρίας, Βρετανίας & Ρουμανίας 

 

 

Το παράθυρο διαλόγου των προτύπων εμφανίζεται με την επιλογή του εικονιδίου «Κανονισμοί» από όπου 

μπορούν να επιλεγούν τα πρότυπα στην αριστερή πλευρά, οπότε δεξιά θα εμφανιστούν οι τιμές των 

αντίστοιχων παραμέτρων, των συντελεστών ασφαλείας & συνδυασμών ενώ αναφέρονται για την πλήρη 

ενημέρωση του χρήστη και τα αντίστοιχα κεφάλαια των κανονισμών. Αν ο χρήστης εκπονεί μελέτη σε περιοχή 
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με ιδιαίτερες παραμέτρους ή σε περιοχή η οποία δεν περιλαμβάνεται στα πρότυπα τότε μπορεί να επιλέξει το 

εκείνο το πρότυπο το οποίο έχει τα περισσότερα κοινά στοιχεία με αυτό που ο χρήστης θέλει, στη συνέχεια να 

δημιουργήσει αντίγραφο και μετά να καταχωρήσει με νέο όνομα το πρότυπο. Στην περίπτωση αυτή όλα τα 

στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω (παράμετροι, συντελεστές κλπ) είναι επεξεργάσιμα (ενώ στα πρότυπα 

των εθνικών προσαρτημάτων είναι κλειδωμένα). Από τη στιγμή που ένα νέο πρότυπο καταχωρηθεί θα 

εμφανίζεται στη σχετική λίστα σε κάθε νέα μελέτη. Τα νέα αυτά πρότυπα καταχωρούνται ως νέα αρχεία 

εδώ:  Documents\ConSteel\UserSandard.xml 

 

 

18.  Υπάρχει περίπτωση να μην «κλείνουν» οι ροπές σε ένα ενισχυμένο πλαίσιο παρόλο που 

επιβάλλονται συμμετρικά φορτία?. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι για τα ενισχυόμενα τμήματα των μελών, οι νέες διατομές δημιουργούνται κατά 

την αυτόματη παραγωγή των πεπερασμένων στοιχείων, τα οποία περιλαμβάνουν τις πρότυπες διατομές και 

τις ενισχύσεις με το κατάλληλο ύψος κορμού. Αυτές οι νέες διατομές τοποθετούνται έκκεντρα στον γραμμή 

αναφοράς του μέλους (εκτός των συμμετρικών τύπων ενισχύσεων). 

 

Τροποποιημένες διατομές στο τμήμα της ενίσχυσης 

 

Η εκκεντρότητα προκαλεί πρόσθετα φαινόμενα στα αποτελέσματα της ανάλυσης, εξαιτίας της 

έκκεντρης θέσης των δυνάμεων που δρουν στις διατομές. Για παράδειγμα στο σημείο σύνδεσης δοκού 

υποστυλώματος ενός πλαισίου με ενισχυμένη δοκό και/ή υποστύλωμα, η ισορροπία των εντός επιπέδων 

ροπών κάμψης υπάρχει μόνο αν οι πρόσθετες ροπές από τις έκκεντρες αξονικές δυνάμεις λαμβάνονται 

υπόψη. 
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Ο λόγος είναι ότι η αξονική δύναμη στη δοκό έχει μία εκκεντρότητα συγκρινόμενη με τον κεντροβαρικό 

άξονα της δοκού με την ενίσχυση. Αυτή η εκκεντρότητα της αξονικής δύναμης προκαλεί μία αλλαγή στα 

αποτελέσματα της εντός επιπέδου καμπτικής ροπής My της δοκού. 
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Η τιμή της εντός επιπέδου καμπτικής ροπής που προκαλείται από την έκκεντρη αξονική δύναμη υπολογίζεται 

ως εξής: 
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*Οι ενισχύσεις μπορούν να εφαρμοστούν στις  δοκούς ή τα υποστυλώματα με χρήση της εντολής που 

βρίσκεται στο πεδίο «Μέλη». Κλικάροντας στο εικονίδιο  εμφανίζεται το αντίστοιχο πεδίο με τα γεωμετρικά 

στοιχεία αυτών. Στο πεδίο αυτό περιλαμβάνονται 3 τύποι ενισχύσεων: άνω, κάτω και συμμετρική με άνω & 

κάτω τμήμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η οριζόμενη ενίσχυση στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται στην 

εικόνα που ακολουθεί, μπορεί να τοποθετηθεί ταυτόχρονα σε όλα τα επιλεγμένα μέλη με τη χρήση της εντολής 

«επιλογή» (εικονίδιο με το μαύρο βέλος). 

 

 
 

 

19.  Τοποθέτηση πολλαπλών στηρίξεων σε μοντέλο. 

Η μοντελοποίηση ενός σύνθετου κτιρίου πολλές φορές απαιτεί αρκετό χρόνο και προσοχή από το χρήστη 

ώστε το μοντέλο που θα παραχθεί να είναι το κατάλληλο για την ανάλυση και το σχεδιασμό. 

Χρησιμοποιώντας τις έξυπνες εντολές του CONSTEEL μπορεί να γίνει εύκολα και με ασφάλεια η 

προσομοίωση του φορέα και να εξοικονομηθεί χρόνος για τα πιο σημαντικά στοιχεία μιας μελέτης. 

Κατά τη διάρκεια της μοντελοποίησης, μπορούν να τοποθετηθούν πολλαπλές στηρίξεις και να επιταχυνθεί 

σημαντικά η διαδικασία δημιουργίας του τελικού μοντέλου. Οι εισαγωγή στηρίξεων στα υποστυλώματα 

είναι ένα καλό παράδειγμα όπου δεν χρειάζεται να τοποθετηθούν μία προς μία οι στηρίξεις αλλά 

χρησιμοποιώντας το εικονίδιο του βέλους (βρίσκεται στο πεδίο Μέλη>Σημειακή στήριξη) τοποθετούνται 

στηρίξεις αυτόματα στο κάτω κόμβο όλων των επιλεγμένων υποστυλωμάτων. Με τον τρόπο αυτό 

εισάγονται όλες οι στηρίξεις με 2 και μόνο κλικ στα σημεία που θέλει ο χρήστης χωρίς να χρειάζονται άλλες 

ενέργειες.        
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20.   Βελτιστοποιώντας μία μεταλλική σύνδεση με το csJoint 

Στη διαδικασία σχεδιασμού συνδέσεων σε ένα κόμβο αναφέρεται συχνά από τους μελετητές αρκετών 
προγραμμάτων, μία δυσκολία στον υπολογισμό του τελικού λόγου απόδοσης και η απορία γιατί η απόδοση 
δεν συνδέεται απευθείας με τα συστατικά στοιχεία της σύνδεσης ώστε όταν γίνεται μία αλλαγή να 
ενημερώνεται απευθείας ο τελικός λόγος. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου για 
να έχουμε πλήρη επάρκεια σε ένα κόμβο, απαιτούνται σύνθετες διαδικασίες και αρκετός χρόνος αφού με 
την πρώτη ματιά φαίνεται ότι συμμετέχουν ταυτόχρονα πολλές παράμετροι οι οποίες πρέπει να 
καθοριστούν. Αν όμως γνωρίζουμε τη διαδικασία υπολογισμού τότε τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα 
και γρήγορα.  

Η διαδικασία αυτή στον ευρωκώδικα 3, περιλαμβάνει τη μέθοδο των συστατικών η οποία περιγράφει 
μεθόδους για τον υπολογισμό της αντίστασης, της δυσκαμψίας και της στρεπτικής συμπεριφοράς μίας 
σύνδεσης μετωπικής πλάκας σε κάμψη. 

Το άθροισμα των μηχανικών παραμέτρων για κάθε συστατικό, δίνει τις μηχανικές παραμέτρους του 
συνολικού κόμβου. Η αντίσταση του ασθενέστερου συστατικού καθορίζει φυσικά και το αποτέλεσμα της 
αντίστασης του συνολικού κόμβου. 

Ο καθορισμός και η λειτουργία του μοντέλου μιας τέτοιας σύνδεσης δοκού σε υποστύλωμα περιγράφεται 
παρακάτω ως εξής : 
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Για τον προσδιορισμό της αντίστασης και της δυσκαμψίας της σύνδεσης του κόμβου, χρειάζεται να 
ελεγχθεί η συμπεριφορά των συστατικών που ακολουθούν κάτω από τη δράση των εσωτερικών 
δυνάμεων: 

1. Κορμός του υποστυλώματος σε διάτμηση 
2. Κορμός του υποστυλώματος σε θλίψη 
3. Πέλμα δοκού σε θλίψη 
4. Πέλμα υποστυλώματος σε κάμψη 
5. Κοχλίες σε εφελκυσμό 
6. Μετωπική πλάκα σε κάμψη 
7. Κορμός υποστυλώματος σε εφελκυσμό 

 

Όλα αυτά τα συστατικά έχουν τη δική τους αντίσταση και δυσκαμψία. 

Όταν ελέγχεται ένας κόμβος στο csJoint, απαιτείται να ελέγχονται πάντα ποια είναι τα πιο ασθενή 
συστατικά του κόμβου αφού αυτά είναι που θα καθορίσουν την τελική αντίσταση συνολικά του κόμβου. 
Αυτά τα κυρίαρχα συστατικά θλίψης και εφελκυσμού μπορούν να ελεγχθούν στο παράθυρο των 
αποτελεσμάτων. 
Αυτές οι παράμετροι που σχετίζονται με τα αδύνατα συστατικά του κόμβου, θα πρέπει να ενισχυθούν 
διαφορετικά οι όποιες αλλαγές δεν θα βελτιώσουν την απόδοση του κόμβου.  

Για παράδειγμα, στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 Τύπος αστοχίας 1: Πλήρης διαρροή του πέλματος (μετωπική πλάκα σε κάμψη). Μόνο οι ιδιότητες 
της μετωπικής πλάκας θα πρέπει να ενισχυθούν, όπως το υλικό και το πάχος της πλάκας 
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 Τύπος αστοχίας 2: Αστοχία κοχλιών με διαρροή του πέλματος (μετωπική πλάκα σε κάμψη): θα 
πρέπει να αυξηθεί/ενισχυθεί το μέγεθος και το υλικό των κοχλιών & το πάχος και οι ιδιότητες υλικού της 
μετωπικής πλάκας 

 Τύπος αστοχίας 3: Αστοχία κοχλιών: θα πρέπει να αυξηθεί το μέγεθος των κοχλιών ή να δοθεί 
υψηλότερης κατηγορίας υλικό ή να εφαρμοστεί ενίσχυση στη δοκό ώστε να αυξηθεί ο μοχλοβραχίονας 
της εφελκυστικής δύναμης 

 Κορμός του υποστυλώματος σε διάτμηση: Χρειάζεται να τοποθετηθούν νευρώσεις τέμνουσας στο 
υποστύλωμα 

 Κορμός του υποστυλώματος σε θλίψη: Χρειάζεται να τοποθετηθούν νευρώσεις 

 Πέλμα υποστυλώματος σε κάμψη: Χρειάζεται να τοποθετηθούν νευρώσεις στο πέλμα 

 Κλπ... 

 
Η ενίσχυση των παραμέτρων του πιο αδύνατου συστατικού μπορεί να συνεχιστεί μέχρι κάποιο άλλο να 
μετατραπεί στο πιο αδύνατο. Μέχρι το σημείο αυτό η ενίσχυση του προηγούμενου δεν θα έχει 
επίδραση στην απόδοση του κόμβου. 
 
Από τη στιγμή που ο υπολογισμός ολόκληρου του κόμβου εκτελείται αυτόματα μετά από κάθε αλλαγή των 
παραμέτρων των συστατικών, η διαδικασία της βελτιστοποίησης του κόμβου εμφανίζεται δυναμικά στο 
σχετικό πεδίο αποτελεσμάτων. 

 

 

 

 

 

 

http://ergocad.eu/


Software/Support/Seminars  σελ. 34 

 

 
Τηλ. 2114112619-20|    www.ergocad.eu    |    email:info@ergocad.eu |     Copyright@2016 ERGOCAD  

21.  Αλλάζοντας την γλώσσα στο Consteel για παράδειγμα από  „X”, σε „Y”, παραμένουν κάποιες 

φράσεις στην προηγούμενη. Γιατί συμβαίνει αυτό? 

Η γλώσσα στο CONSTEEL μπορεί να αλλάξει σε τρία σημεία για διάφορους λόγους: 

    1. Η γλώσσα του περιβάλλοντος εργασίας του χρήστη μπορεί να καθοριστεί από το πεδίο 
«Επιλογές>γλώσσα». Όταν δημιουργείται ένα νέο μοντέλο το Consteel επιλέγει την τελευταία 
χρησιμοποιούμενη από το χρήστη γλώσσα. Αλλάζοντας την, όλα τα κείμενα που περιλαμβάνονται στην 
οθόνη και στα πεδία διαλόγου αλλάζουν και για να εμφανιστούν στην νέα γλώσσα χρειάζεται επανεκκίνηση 
του προγράμματος. 
Οι παρακάτω γλώσσες είναι προς το παρόν διαθέσιμες στο ConSteel : 
Ουγγρικά, Αγγλικά, Ρουμάνικα, Γερμανικά, Ρώσικα,, Σλοβένικα, Πολωνικά, Ισπανικά, Σέρβικα, Πορτογαλικά, 
Τούρκικα, Κινέζικα, Ιταλικά και Ελληνικά ενώ αναμένεται να προστεθούν και άλλες γλώσσες. 

 
 

 

    2.  Η προκαθορισμένη γλώσσα των βασικών στοιχείων ενός μοντέλου μπορεί να οριστεί κατά τη διάρκεια 
δημιουργίας ενός νέου μοντέλου όπου στο σχετικό παράθυρο ο χρήστης μπορεί να επιλέξει διαφορετική 
γλώσσα για τα βασικά κείμενα. Αν για παράδειγμα ο χρήστης θέλει να δουλέψει στο ελληνικό περιβάλλον 
εργασίας αλλά γνωρίζει από την αρχή ότι το τεύχος υπολογισμών θα εκτυπωθεί στην αγγλικά γλώσσα 
μπορεί να επιλέξει από το αντίστοιχο πεδίο στο παράθυρο αυτό την αγγλική γλώσσα. Ουσιαστικά από το 
πεδίο «επιλογές>γλώσσα» επιλέγουμε τη γλώσσα της επιφάνειας εργασίας ενώ από το πεδίο «αρχείο>νέο 
μοντέλο>Δημιουργία νέας μελέτης>γλώσσα καθορίζουμε τη γλώσσα στην οποία θα δημιουργούνται τα 
βασικά στοιχεία ενός μοντέλου όπως είναι για παράδειγμα: 
-Προκαθορισμένα ονόματα των layers 
-Προκαθορισμένα ονόματα των βασικών τύπων στηρίξεων και ελευθεριών των μελών 
-Προκαθορισμένα ονόματα φορτίων, φορτίσεων και συνδυασμών φορτίσεων 
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    3.   Η γλώσσα του τεύχους υπολογισμών μπορεί να επιλεγεί από το πεδίο της δημιουργίας του τεύχους. Η 
γλώσσα εξαγωγής του τεύχους μπορεί να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή εύκολα από το χρήστη, Αυτό 
που δεν αλλάζει στο παραγόμενο τεύχος είναι οι τίτλοι που έχει χρησιμοποιήσει ο χρήστης για τα επιμέρους 
κεφάλαια. 

 

 

22.  Μετά την ολοκλήρωση των καθολικών ελέγχων, ο πίνακας αποτελεσμάτων (κάτω μέρος της οθόνης) 

έχει ένα χαρακτηριστικό για την επιλογή ειδικών συνδυασμών φορτίσεων για την επόμενη ανάλυση. 

Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να επιλεγούν πρώτα οι επιθυμητοί συνδυασμοί όπως. (όπως σε όλους τους 

πίνακες στο Consteel μπορεί να γίνει πολλαπλή επιλογή εύκολα με τη χρήση Ctrl+επιλογή, ή Shift+επιλογή). 

Με δεξί κλικ στον επιλεγμένο συνδυασμό εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου το οποίο περιλαμβάνει το 

κείμενο «Επιλέξτε μόνο αυτούς τους συνδυασμούς για την ανάλυση»  (βλ. εικόνα παρακάτω) 
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Αυτή η λειτουργία του ConSteel μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη όταν δουλεύουμε σε ένα μοντέλο με πολλές 
περιπτώσεις φορτίσεων (π.χ. άνεμο σε διάφορες διευθύνσεις με εσωτερική ή όχι πίεση, χιόνι, σεισμό κλπ), 
εκατοντάδες συνδυασμούς φορτίσεων οι οποίοι παράγονται με βάση τους ευρωκώδικες αλλά και 
πρόσθετους συνδυασμούς. Η εκτέλεση μίας ανάλυσης με όλους αυτούς του συνδυασμούς μπορεί να 
χρειαστεί πολύ χρόνο ο οποίος μπορεί να εξοικονομηθεί αν υπολογιστούν μόνο οι σχετικοί συνδυασμοί και 
εξαιρεθούν οι άσχετοι/ακατάλληλοι με την ανάλυση. Για να βρεθούν αυτοί είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε 
ότι στο Consteel μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον υπολογισμό δύο μόνο τύποι συνδυασμών φορτίσεων 
οι οποίοι μπορούν να καθοριστούν στο πεδίο των παραμέτρων ανάλυσης: 

 
 

-1. Calculate load combinations (υπολογισμός συνδυασμών φορτίσεων): απευθείας υπολογισμός των 
συνδυασμών που δημιουργήθηκαν προηγουμένως (μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση πρώτης 
τάξης, δευτέρας τάξης, λυγισμού και ιδιομορφική ανάλυση αλλά ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
χρειάζεται πολύ χρόνο δεδομένου ότι απαιτούνται δεκάδες συνδυασμοί) 
-2. Calculate simplified combinations by superposition (υπολογισμός απλοποιημένων συνδυασμών με 
επαλληλία): εδώ εκτελείται υπολογισμός των συνδυασμών φορτίσεων με επαλληλία των αποτελεσμάτων 
των φορτίσεων (μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ανάλυση πρώτης τάξης μόνο αλλά ο χρόνος που απαιτείται 
είναι σημαντικά μικρότερος από τη στιγμή που μόνο οι φορτίσεις υπολογίζονται απευθείας κατά τη 
διάρκεια της ανάλυσης ενώ τα αποτελέσματα των συνδυασμών υπολογίζονται μετά. 
 

Εύκολος τρόπος εξεύρεσης των σχετικών/κατάλληλων συνδυασμών: 
1. Αρχικά εκτελούμε την ανάλυση με την επιλογή «υπολογισμού απλοποιημένων συνδυασμών 
με επαλληλία» την οποία βρίσκουμε στις παραμέτρους της ανάλυσης. 
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2. Κάτω από το πεδίο των καθολικών ελέγχων, αφού έχει εκτελεστεί ο σχεδιασμός, θα πρέπει στον πίνακα 
αποτελεσμάτων να επιλεγούν οι συνδυασμοί φορτίσεων με σημαντική απόδοση. Η οριακή τιμή για αυτή 
την κυρίαρχη απόδοση (σύμφωνα με τον αριθμό των επιλεγμένων συνδυασμών φορτίσεων οι οποίοι έχουν 
εφαρμοστεί στην ανάλυση) είναι καθαρά μία επιλογή του μελετητή μηχανικού αλλά γενικά ισχύει ότι όπου 
οι τιμές απόδοσης από την ανάλυση πρώτης τάξης είναι χαμηλές, τότε δεν εμφανίζεται πρόβλημα 
ευστάθειας. 
3. H επόμενη ανάλυση μπορεί να εκτελεστεί με την επιλογή Calculate load combination μόνο για τους 
συνδυασμούς που επιλέχτηκαν νωρίτερα αλλά εδώ μπορούν να επεκταθούν οι επιλογές των παραμέτρων 
(π.χ. ανάλυση 2ας τάξεως, ανάλυση λυγισμού…) 
 
Για να γίνει αντιληπτή η διαφορά στην ταχύτητα μεταξύ των δύο διαδικασιών, περιγράφεται παρακάτω ένα 
απλό παράδειγμα με τη χρήση των προηγούμενων τεχνικών εξεύρεσης των κατάλληλων συνδυασμών (όταν 
εκτελούνται όλοι μαζί οι συνδυασμοί): 
Το μοντέλο που αναλύεται αποτελεί μία απλή μεταλλική κατασκευή με διαστάσεις 20x40m, ύψος κορφιά 
7m και ύψος γωνιακών υποστυλωμάτων 5m.  

 
 

 
Εκτός από τις βασικές φορτίσεις των μόνιμων φορτίων, των φορτίων από τα μηχανήματα περιλαμβάνονται 
και τα φορτία ανέμου, χιονιού ενώ έχουν παραχθεί και οι φορτίσεις εξαιρετικής χιονόπτωσης. Συνολικά 
υπάρχουν:  
-27 περιπτώσεις φόρτισης 
-από αυτές παράγονται 143 συνδυασμοί φορτίσεων για μόνιμες και παροδικές καταστάσεις σχεδιασμού  
 
Ο απαιτούμενος χρόνος της συνολικής διαδικασίας σε ένα απλό laptop, χρησιμοποιώντας και τις δύο 
παραπάνω μεθόδους χρειάστηκε: 
-Ανάλυση (χρησιμοποιώντας τον υπολογισμό απλοποιημένων συνδυασμών με επαλληλία για όλους τους 
συνδυασμούς) 16 δευτερόλεπτα 
-Καθολικοί έλεγχοι (ανάλυση πρώτης τάξης για όλους τους συνδυαμούς) 84 δευτερόλεπτα 
-Επιλογή των συνδυασμών με απόδοση μεγαλύτερη από 30% για την ανάλυση --13 συνδυασμοί 
συνολικά (αντί για το αρχικό πλήθος των 143) 

-Ανάλυση (χρησιμοποιώντας τη διαδικασία υπολογισμού συνδυασμών φορτίσεων στους συνδυασμούς 

που επιλέχτηκαν νωρίτερα) 28 δευτερόλεπτα 

-Καθολικοί έλεγχοι (ανάλυση δευτέρας τάξεως και λυγισμού) 25 δευτερόλεπτα 
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Συνολικός χρόνος: 2 λεπτά 33 δευτερόλεπτα 

 

Ο χρόνος που απαιτήθηκε για το σύνολο της διαδικασίας στο laptop χρησιμοποιώντας αντίστοιχα μόνο τη 

μέθοδο υπολογισμού συνδυασμών φορτίσεων στο παράθυρο παραμέτρων ανάλυσης ήταν: 

-Ανάλυση (Χρησιμοποιώντας για όλους τους συνδυασμούς τον υπολογισμό συνδυασμών φορτίσεων) 3:58 

λεπτά 

-Καθολικοί έλεγχοι (δεύτερης τάξης ανάλυση και λυγισμός) 3:26 λεπτά 

Συνολικός χρόνος: 7 λεπτά 24 δευτερόλεπτα 

 

Συνεπώς μετά από όλα αυτά, γίνεται αντιληπτό, με τη χρήση ενός απλού μικρού μοντέλο όπως αυτό που 

περιεγράφηκε, ότι με τη χρήση της ως άνω προτεινόμενης μεθόδου σχεδιασμού μπορεί η συνολική διαδικασία 

να εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο για το σχεδιασμό ενός έργου. Παρόλα αυτά στο τέλος της διαδικασίας αυτής 

του σχεδιασμού είναι χρήσιμο να εκτελεστεί και μία ανάλυση με χρήση της μεθόδου υπολογισμού 

συνδυασμών φορτίσεων για όλους τους συνδυασμούς.  

 

 
 

23. Περιγραφή των τύπων ελευθεριών στα άκρα ενός μέλους  

 

Πολλές από τις αστοχίες ενός μοντέλου σχετίζονται με εσφαλμένες επιλογές στον καθορισμό των 
ελευθεριών στα άκρα των μελών. Δουλεύοντας σε 3 διαστάσεις στο ConSteel γίνεται πιο εύκολα κατανοητή 
η συμπεριφορά των μελών και έτσι επιλέγονται πιο εύκολα οι κατάλληλες ελευθερίες. Παράλληλα στο 
πρόγραμμα, ειδικά για τα σφάλματα ελέγχου των ελευθεριών, περιλαμβάνονται μία σειρά από 
προειδοποιητικά μηνύματα, όπως: 
"Ευστάθεια του μοντέλου στη διεύθυνση x. Κόμβος πεπερασμένου στοιχείου." 
"Σφάλμα στον καθορισμό ελευθεριών." 
"Σφάλμα μοντέλου! Παρακαλώ ελέγξτε τις συνθήκες στήριξης ειδικά για την στροφή των μελών!" 
 
Στις πολλές περιπτώσεις ένας ή περισσότεροι βαθμοί ελευθερίας καθορίζονται ως ελεύθεροι με 
αποτέλεσμα να προκαλείται ευστάθεια στο μοντέλο και κυρίως να προκαλείται στροφή ενός μέλους γύρω 
από τον ίδιο του τον άξονα 
 
Ποια είναι όμως η κατάλληλη επιλογή ελευθερίας στα άκρα? 
Καθορίζοντας αυτές τις ελευθερίες στα άκρα, ορίζεται ουσιαστικά πως ένα επιλεγμένο μέλος συνδέεται με 
ένα άλλο (για παράδειγμα μία τεγίδα σε μία δοκό ή ένας αντιανέμειος σύνδεσμος σε μία δοκό επίσης). 
Με τις σωστά επιλεγμένες ελευθερίες, οι καταστάσεις σχεδιασμού μπορούν να είναι πιο ακριβείς και κατά 
συνέπεια η προσομοίωση των πραγματικών καταστάσεων ακόμα καλύτερες.  
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Τοπικό σύστημα συντεταγμένων ενός μέλους 

 

 

Κάθε στοιχείο (μέλος, στήριξη κλπ) στο ConSteel έχει το δικό του τοπικό σύστημα συντεταγμένων. Στην 
περίπτωση των μελών, ο τοπικός άξονας Χ είναι πάντα ο άξονας αναφοράς, ενώ ο Υ και ο Ζ αποτελούν τον 
κύριο και τον δευτερεύοντα άξονα της διατομής (βλ. εικόνα)  
 
Καθορίζοντας τις ελευθερίες των μελών στα άκρα επιτρέπουμε ή δεσμεύουμε αντίστοιχα τις σχετικές 
μετακινήσεις των άκρων των επιλεγμένων μελών στην διεύθυνση των τοπικών αξόνων (X,Y,Z), καθώς και τις 
στροφές γύρω από τους τοπικούς άξονες (XX,YY,ZZ). Επιπλέον, με την επιλογή “w” μπορούμε να 
επιτρέψουμε ή να δεσμεύσουμε την στρέβλωση. (Στο Consteel υπάρχουν 7! Βαθμοί ελευθερίας σε κάθε 
άκρο μέλους) 

 
Στο ConSteel επίσης, υπάρχουν προκαθορισμένοι τύποι ελευθεριών οι οποίοι μπορούν να επιλεγούν 
απευθείας αλλά μπορούν να δημιουργηθούν και νέοι από το χρήστη. Για παράδειγμα οι ελευθερίες μορφής 
yy,zz σημαίνουν ότι τα μέλη μπορούν να περιστραφούν γύρω από τους τοπικούς άξονες Y και Z στα σημεία 
αρχής και τέλους. Αυτοί οι τύποι ελευθερίας χρησιμοποιούνται συνήθως στους αντιανέμειους συνδέσμους 
όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί. 
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Ρυθμίσεις των ελευθεριών 
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24.  Σε σύνδεση έδρασης υποστυλώματος όπου έχουν τοποθετηθεί νευρώσεις εμφανίζεται ένα μήνυμα 

αστοχίας σχετικά με την «Resistance of ground Beam». Τι μπορώ να κάνω για να βελτιώσω την 

απόδοση? 

 

 

Για να ξεπεραστεί αυτή η αδυναμία μπορείτε να αυξήσετε τις διαστάσεις των ενισχυτικών τμημάτων 

(νευρώσεων). Το “ground beam” ελέγχεται ως καμπτόμενο τμήμα και ειδικότερα με τον τύπο του Huber-

Mises-Hencky (EN1993-1-1 τύπος 6.1) και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα συστατικά των τάσεων. 
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Σύμφωνα με το EN1993-1-1 ισχύει η σχέση 6.1  

 

Στον παρακάτω τύπο του ευρωκώδικα έχουν αφαιρεθεί τα μη σχετιζόμενα τμήματα για την συγκεκριμένη 

περίπτωση: 

 

Ο έλεγχος αυτός της σύνδεσης δεν στηρίζεται μόνο στον πίνακα 6.7 του 1993-1-8 αλλά και σε έρευνες και 

μελέτες του καθηγητή Ferenc Papp. 

Οι παραδοχές και οι συντελεστές που έχουν ληφθεί υπόψη για την σύνδεση αυτή είναι οι εξής: 

http://ergocad.eu/


Software/Support/Seminars  σελ. 43 

 

 
Τηλ. 2114112619-20|    www.ergocad.eu    |    email:info@ergocad.eu |     Copyright@2016 ERGOCAD  

Η τιμή σχεδιασμού για την τέμνουσα δύναμη (Ved) λαμβάνεται από τις συγκολλήσεις του κορμού του 

υποστυλώματος (aww) 

(1993-1-8 4.5.3.3 Απλοποιημένη μέθοδος) 

Αντοχή της συγκόλλησης 

 

Οι τιμές σχεδιασμού των δυνάμεων του άκρου του υποστυλώματος  (Ned, Med) μεταφέρονται μέσω των 

συγκολλήσεων των ελασμάτων της πλάκας έδρασης (awf), και οι των συγκολλήσεων των νευρώσεων (awc) 

(1993-1-8 4.5.3.3 Απλοποιημένη μέθοδος) 
Η σειρά των εφελκυόμενων κοχλιών και οι συγκεντρωμένες δυνάμεις από την θλιπτική ζώνη κάμπτουν το 

άκαμπτο έλασμα νεύρωσης στη βάση του υποστυλώματος  

 

 

Δείκτης αντίστασης 
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Τα δύο ανεξάρτητα εικονιζόμενα ενισχυτικά τμήματα (νευρώσεις) λειτουργούν ως άκαμπτα 

ελάσματα στο υποστύλωμα 

 

 

 

25.  Με ποια άρθρα του ευρωκώδικα 3 υπολογίζεται μία σύνδεση αποκατάστασης συνέχειας της 

παρακάτω μορφής? 

 

Για τις συνδέσεις αυτου του τύπου χρησιμοποιούνται οι παρακάτω διατάξεις:                     

Bolt sin shear                                 EN1993-1-8        3.6 

Bearing resistance                        EN1993-1-8        3.6 

Tension resistance of plates      EN1993-1-1        6.6-6.8 

Shear resistance of plates           EN1993-1-8        3.9 

Bending resistance of plates      EN1993-1-1        6.14 

Block tearing resistance               EN1993-1-8        3.10. 
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