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Στόχοι λογισμικού
Οι βασικοί στόχοι του λογισμικού που αναπτύχθηκε ήταν εξαρχής οι παρακάτω:














διευκόλυνση του μελετητή στην επιλογή και χρήση του χαλυβδόφυλλου της Panelco.
Άμεση διασύνδεση του λογισμικού με τον δικτυακό τόπο της εταιρίας
(www.panelco.gr) ώστε να είναι δυνατή επικαιροποίηση του μέσω βελτιωτικών
ενημερώσεων οι οποίες θα μπορούν να αναρτώνται περιοδικά ανάλογα με την
μελλοντική εξέλιξη του λογισμικού.
ανάπτυξη του λογισμικού με σύγχρονα προγραμματιστικά εργαλεία (VB.NET) ώστε να
εξασφαλίζεται συμβατότητα με όλα τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα (Windows
XP, Vista, Windows 7).
ανάπτυξη δύο διαφορετικών βασικών εκδόσεων (α) εφαρμογής, για τον τελικό
χρήστη – μηχανικό (user’s license) και (β) εργαλείου βελτιστοποίησης της
παραγωγής, για χρήση αποκλειστικά από την εταιρεία (developer’s license).
ευκολία χρήσης ώστε ο μελετητής να κατευθύνεται σε διαδοχικά βήματα ανάλυσης
μέσω μιας οργανωμένης και μονόδρομης ροής μέσα στο πρόγραμμα.
απόλυτη διαφάνεια υπολογισμών σε κάθε στάδιο (με αναλυτική αναγραφή τους σε
ειδικό αρχείο τεκμηρίωσης – logfile) ώστε να μπορεί ο μελετητής να ελέγχει και να
κατανοεί τη χρήση του προγράμματος.
πλήρης εναρμόνιση με το τρέχον κανονιστικό πλαίσιο (Ευρωκώδικες 2, 3 και 4).
επιτέλεση ενδελεχών ελέγχων σε διαφορετικές φάσεις: (α) κατασκευής και (β)
λειτουργίας.
σε περίπτωση μη επάρκειας των ελέγχων, ύπαρξη δυνατότητας ανασχεδιασμού του
φορέα και
της
πλάκας, ή/και προσθήκη ενδιάμεσων στηρίξεων στη φάση
κατασκευής καθώς και δυνατότητα επανελέγχου του τροποποιημένου συστήματος.
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Παρακάτω παρατίθενται χαρακτηριστικές εικόνες από όλα τα στάδια της εφαρμογής του
λογισμικού καθώς και σχετικός σχολιασμός για την ανάλυση των δυνατοτήτων του.
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Σχήμα 1.1: Αρχική φόρμα του λογισμικού Panelco Designer.

2

Σχήμα 1.2: Εισαγωγή πληροφοριών αναφορικά με τα γενικά στοιχεία του έργου.

ΒΗΜΑ 1: Εισαγωγή γενικών πληροφοριών και παραμέτρων του
έργου
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Με την έναρξη του προγράμματος (Σχήμα 1.1), στον χρήστη-μελετητή δίνεται αποκλειστικά
η δυνατότητα εισαγωγής των στοιχείων του έργου και των βασικών παραμέτρων της μελέτης
(Σχήμα 1.2) υπό την έννοια ότι οι υπόλοιπες επιλογές δεν είναι ακόμα διαθέσιμες αλλά
«ξεκλειδώνουν» σταδιακά. Αυτό πραγματοποιείται σκόπιμα ώστε να μην πελαγοδρομεί ο
χρήστης ανάμεσα σε πολλαπλές επιλογές αλλά αντίθετα, να κατευθύνεται μέσα στο
πρόγραμμα ακολουθώντας μία και μοναδική οδό. Με τη μονόδρομη αυτή ροή, σε συνάρτηση
με την πληθώρα των αποτελεσμάτων που παρέχονται σε κάθε στάδιο και τον λεπτομερή
σχολιασμό τους, εξασφαλίζεται η απλούστερη δυνατή και αξιόπιστη χρήση του
προγράμματος από τους μελετητές.
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Σχήμα 1.3: Επιλογή γεωμετρικών και μηχανικών χαρακτηριστικών διατομής χαλυβδόφυλλου.

ΒΗΜΑ 2: Επιλογή διατομής χαλυβδόφυλλου
Με την εισαγωγή των γενικών στοιχείων του έργου, «ξεκλειδώνει» το αμέσως επόμενο βήμα
το οποίο συνίσταται στην επιλογή των γεωμετρικών και μηχανικών χαρακτηριστικών
διατομής χαλυβδόφυλλου. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.3 φορτώνει αυτόματα τη διατομή της
εταιρείας ΠΑΝΕΛΚΟ.
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Σχήμα 1.4: Εισαγωγή γεωμετρικών και μηχανικών χαρακτηριστικών διατομής χαλυβδόφυλλου
από αρχείο που έχει αποθηκευθεί προηγουμένως.
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Σχήμα 2.5: Επιλογή γεωμετρικών και μηχανικών χαρακτηριστικών διατομής σύμμικτης
πλάκας.
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Σχήμα 1.6: Επισκόπηση αποτελεσμάτων καμπτικής αντοχής πλάκας έναντι θετικών ροπών.
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ΒΗΜΑ 3: Επιλογή διατομής πλάκας
Όπως προηγουμένως, με την επιλογή της διατομής του χαλυβδόφυλλου, «ξεκλειδώνει» το
επόμενο βήμα της επιλογής της διατομής της πλάκας (Σχήμα 1.5). Σύμφωνα με τη γενική
φιλοσοφία του προγράμματος, υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης ή ανοίγματος
αποθηκευμένων αρχείων των διατομών που χρησιμοποιεί συνηθέστερα η εταιρεία. Μετά την
επιλογή του πλήκτρου (button) «Αποδοχή» παρουσιάζεται μια πρώτη επισκόπηση των
αποτελεσμάτων της αντοχής σε κάμψη έναντι θετικών (Σχήμα 1.6) και αρνητικών (Σχήμα
1.7) ροπών καθώς και διάτμηση υπό κατακόρυφα (Σχήμα 1.8) και διαμήκη (Σχήμα 1.9)

φορτία. Παράλληλα στη στήλη «υπολογισμοί» εγγράφονται με λεπτομέρεια και διαφάνεια
όλα τα αποτελέσματα και οι υπολογισμοί που επιτελούνται κατά την επιλογή τόσο του
χαλυβδόφυλλου όσο και της πλάκας, για την καλύτερη κατανόηση και διαχείριση του
προβλήματος.

Σχήμα 1.8: Επισκόπηση αποτελεσμάτων διατμητικής αντοχής πλάκας έναντι κατακόρυφων
τεμνουσών δυνάμεων.
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Σχήμα 1.7: Επισκόπηση αποτελεσμάτων καμπτικής αντοχής πλάκας έναντι θετικών ροπών.
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Σχήμα 1.9: Επισκόπηση αποτελεσμάτων διατμητικής αντοχής πλάκας έναντι διαμήκων
δυνάμεων.

ΒΗΜΑ 4: Επιλογή και επίλυση του στατικού συστήματος
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Ακολούθως της επιλογής διατομής χαλυβδοφύλλου και πλάκας, ο χρήστης-μελετητής μπορεί
να προδιαγράψει το στατικό σύστημα του φορέα. Υποστηρίζεται συνεχής δοκός έως 10
ανοιγμάτων (Σχήμα 1.10) η οποία επιλύεται με τη μέθοδο των τριών ροπών (Clapeyron). Δεν
υπάρχει περιορισμός ως προς το μήκος ή το κινητό φορτίο των ανοιγμάτων ενώ τα ίδια βάρη
του χαλυβδοφύλλου (για τη φάση κατασκευής) και της πλάκας (για τη φάση λειτουργίας)
υπολογίζονται αυτόματα. Στην τρέχουσα έκδοση του προγράμματος, ο φορέας επιλύεται για
τον συνδυασμό G+Q για τη φάση κατασκευής και 1.35G+1.50Q για τη φάση λειτουργίας και
ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος τη δυσμενέστερη θέση του κινητού
φορτίου. Το λογισμικό επιτρέπει επίσης τη θεώρηση ημιπροέχουσας ή αμφιπροέχουσας
δοκού, δηλαδή η δοκός μπορεί να είναι στα άκρα της ελεύθερη, απλά εδραζόμενη, ή
πακτωμένη για την ρεαλιστικότερη περιγραφή των συνηθέστερα απαντώμενων στην πράξη
στατικών συστημάτων.
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Σχήμα 1.10: Επιλογή στατικού συστήματος.
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Σχήμα 1.11: Επισκόπιση ροπών κάμψης συνεχούς δοκού.
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Σχήμα 1.12: Επισκόπηση τεμνουσών δυνάμεων συνεχούς δοκού.
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Σημειώνεται ότι όπως και προηγουμένως, όλα τα δεδομένα και αποτελέσματα της ανάλυσης
εγγράφονται στο μητρώο «υπολογισμοί» το οποίο εμφαίνεται στη δεξιά στήλη του
προγράμματος, ενώ ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το διάγραμμα που επιθυμεί να
παρουσιαστεί γραφικά (ροπές κάμψης, τέμνουσες δυνάμεις, ελαστική γραμμή, Σχήματα 1.11,
1.12 και 1.13 αντίστοιχα) ξεχωριστά για τη φάση κατασκευής και λειτουργίας. Έχει επίσης τη
δυνατότητα να τροποποιήσει τα μήκη των ανοιγμάτων ή τις τιμές (και τις θέσεις) του κινητού
φορτίου εάν κρίνει ότι τα προκύπτοντα εντατικά μεγέθη ή οι βυθίσεις έχουν μεγάλες τιμές και
συνεπώς προβλέπει ότι θα υπερβαίνουν είτε τη διαθέσιμη (καμπτική και διατμητική) αντοχή,
είτε τις επιτρεπόμενες βυθίσεις.
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Σχήμα 1.13: Επισκόπηση ελαστικής γραμμής συνεχούς δοκού.

Σε κάθε περίπτωση μετά τον έλεγχο για την οριακή κατάσταση αστοχίας και
λειτουργικότητας που ακολουθεί, ο χρήστης μπορεί να επανέλθει και να επανασχεδιάσει τον
φορέα ή να εισάγει πρόσθετες (και προσωρινές) στηρίξεις για τη φάση της κατασκευής.

ΒΗΜΑ 5: Έλεγχος οριακών καταστάσεων αντοχής και
λειτουργικότητας.
Ο έλεγχος οριακών καταστάσεων αντοχής και λειτουργικότητας (Σχήμα 1.14)
πραγματοποιείται μετά το πέρας της στατικής επίλυσης για κάθε ένα άνοιγμα χωριστά
δεδομένου του ότι τόσο η αντοχή σε διαμήκη διάτμηση όσο και οι επιτρεπόμενες βυθίσεις
εξαρτώνται από το μήκος του ανοίγματος. Έχοντας ο χρήστης-μηχανικός αναλυτικά τα
αποτελέσματα των αναπτυσσομένων και επιτρεπομένων μεγεθών, μπορεί να επιλέξει κατά
την κρίση του και εφόσον κάποιος από τους ελέγχους δεν πληρούται, την αλλαγή των
δεδομένων των διατομών (χαλυβδοφύλλου, πλάκας) ή του στατικού συστήματος,
τροποποιώντας κατάλληλα φορτία και ανοίγματα ή προσθέτοντας προσωρινές στηρίξεις για
τη φάση κατασκευής.

ΒΗΜΑ 6: Ανασχεδιασμός του στατικού συστήματος (προσθήκη
ενδιάμεσων στηρίξεων)
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Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου οριακών καταστάσεων αντοχής και λειτουργικότητας
(Σχήμα 1.14) ο μελετητής μπορεί να επιλέξει την «αλλαγή του στατικού συστήματος» και την
προσθήκη μιας ενιάμεσης στήριξης (Σχήμα 1.15). Ο μελετητής ερωτάται (Σχήμα 1.15)
αναφορικά με το άνοιγμα στο οποίο θέλει να προσθέσει μια ενδιάμεση στήριξη και το
πρόγραμμα ακολούθως διασπά το αντίστοιχο άνοιγμα σε δύο επιμέρους ίσα μεταξύ τους
τμήματα (Σχήμα 1.16). Η επίλυση επαναλαμβάνεται και οι έλεγχοι ΟΚΑ και ΟΚΛ
πραγματοποιούνται ξανά. Ομοίως δύναται να επαναληφθεί η διαδικασία εισαγωγής πρόσθετης
στήριξης μέχρις ότου να ικανοποιηθούν όλοι οι έλεγχοι.
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Σχήμα 1.14: Έλεγχος οριακών καταστάσεων αντοχής και λειτουργικότητας.
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Σχήμα 1.15: Ανασχεδιασμός του στατικού συστήματος (προσθήκη ενδιάμεσων στηρίξεων)
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Σχήμα 1.16: Αυτόματη διάσπαση ανοίγματος για την προσθήκη ενδιάμεσης στήριξης.

ΒΗΜΑ 7: Εξαγωγή και εκτύπωση.
Έχοντας ολοκληρώσει την επιλογή, έλεγχο και διαστασιολόγηση του φορέα, ο μηχανικός έχει
τη δυνατότητα να εξαγάγει όλα τα αποτελέσματα του σχεδιασμού και της ανάλυσης σε
εξωτερικό αρχείο κειμένου (Microsoft Word) προς επεξεργασία και εκτύπωση (Σχήματα 1.181.19).
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Σχήμα 1.17: Τελικός έλεγχος έναντι ΟΚΑ και ΟΚΛ (μετά την εισαγωγή τριών ενδιάμεσων
στηρίξεων).
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Σχήμα 1.18: Εξαγωγή αποτελεσμάτων σχεδιασμού και ανάλυσης σε εξωτερικό αρχείο
κειμένου (Microsoft Word document) προς επεξεργασία και εκτύπωση.
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Σχήμα 1.19: Εξαγωγή αποτελεσμάτων σχεδιασμού και ανάλυσης σε εξωτερικό αρχείο
κειμένου (Microsoft Word document) προς επεξεργασία και εκτύπωση.

