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1. Εισαγωγή 
 

Τα SteelCAD και CONNECT και είναι προγράµµατα σχεδίασης και υπολογισµού συνδέσεων 

µεταλλικών κατασκευών. Το StellCAD αναλαµβάνει τη σχεδίαση της συνδέσεως, ενώ το 

CONNECT επιπρόσθετα έχει και τη δυνατότητα υπολογισµού της. Το πρόγραµµα µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ανεξάρτητα ή σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα STEEL. Στην περίπτωση που 

εκτελείται µέσα από το STEEL, διαβάζονται τα δεδοµένα (διάταξη και διαστάσεις µελών) και τα 

αποτελέσµατα της επίλυσης από το STEEL και παράγεται αυτόµατα η σύνδεση σε τρισδιάστατο 

σχεδιαστικό περιβάλλον. Στο περιβάλλον αυτό ο µελετητής έχει τη δυνατότητα να περιγράψει όλα 

τα στοιχεία της σύνδεσης (ενισχύσεις, κοχλίες, συγκολλήσεις, ελάσµατα κλπ). Όταν ολοκληρωθεί η 

περιγραφή γίνεται αυτόµατα διακριτοποίηση της σύνδεσης, επίλυσή της µε ραβδωτά και 

επιφανειακά πεπερασµένα στοιχεία και εκτελούνται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι επάρκειας. Το 

πρόγραµµα καλύπτει διάφορους τύπους συνδέσεων όπως αποκατάσταση συνέχειας, στήριξη 

τεγίδας, έδραση στύλου µε ενισχύσεις, σύνδεση αντιανέµιου συνδέσµου, κεφαλοδοκού κλπ. 

Παράλληλα, υποστηρίζονται όλοι οι τύποι διατοµών που µπορούν να εφαρµοστούν σε κάθε 

σύνδεση. Τέλος, το Connect παράγει αναλυτικά σχέδια των συνδέσµων σε αρχεία .dwg καθώς και 

επεξηγηµατικό κείµενο των ελέγχων που εκτελεί. 
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2. Θεωρητικό Υπόβαθρο 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύεται ο τρόπος προσοµοίωσης, επίλυσης και έλεγχος επάρκειας της 
σύνδεσης. 
 
 

2.1. Προσοµοίωση 
 

Η προσοµοίωση της σύνδεσης γίνεται µε συνδυασµό ραβδωτών και επιφανειακών πεπερασµένων 
στοιχείων. Τα µέλη του φορέα (πχ STEEL) δεν εισάγονται µε το πλήρες µήκος τους, αλλά τους 
γίνεται κατάτµηση σε τόσο µήκος όσο απαιτείται για τη µόρφωση της σύνδεσης. Γίνεται η 
παραδοχή ότι η διατοµή παραµένει κάθετη στον άξονα του µέλους. Οι βασικές αρχές της 
προσοµοίωσης αναλύονται στον Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1 

Προσοµοίωση σύνδεσης 

Στοιχείο Προσοµοίωση 

Έλασµα Τριγωνικά ή Τετραπλευρικά επιφανειακά στοιχεία κελύφους, µε το πάχος 
και τις ιδιότητες του ελάσµατος 

Κοχλίας Στοιχείο δοκού στο χώρο, το οποία συνδέει ανάντη κόµβους ελασµάτων 

Συγκόλληση Στοιχεία δοκού στο χώρο, τα οποία συνδέουν τους κοινούς κόµβους των 
ελασµάτων που συγκολλούνται 

Ελάσµατα που 
ανήκουν στο ίδιο 
µέλος 

Τα ελάσµατα προσοµοιώνονται µε στοιχεία κελύφους και συνδέονται 
µεταξύ τους µέσω κοινών κόµβων  

(π.χ. κορµός Ι διατοµής µε πέλµατα I διατοµής) 

Ελάσµατα σε επαφή Τα ελάσµατα προσοµοιώνονται µε στοιχεία κελύφους και συνδέονται 
µεταξύ τους µε µη γραµµικά ελατήρια, τα οποία παραλαµβάνουν µόνο 
θλίψη (compression only springs).  

(πχ. πέλµα Ι διατοµής µε πλάκα σύνδεσης) 
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2.2. Φορτίσεις 
 

Από την επίλυση του φορέα (όταν καλείται µέσα από το STEEL) το CONNCET υπολογίζει τις 
παραµορφώσεις (∆x, ∆y, ∆ζ, θx, θy, θz) των σηµείων στα οποία έγινε η κατάτµηση των µελών, για 
κάθε περίπτωση φόρτισης. 

Από τις παραµορφώσεις (∆x, ∆y, ∆ζ, θx, θy, θz) το πρόγραµµα υπολογίζει, ανά περίπτωση 
φόρτισης, τις παραµορφώσεις Un των n - κόµβων των πεπερασµένων στοιχείων που βρίσκονται 
στη θέση κατάτµησης. 

Οι παραµορφώσεις Un, συνδυάζονται, κατά τους συνδυασµούς φόρτισης, και επιβάλλονται ως 
ισοδύναµα εξωτερικά φορτία (επιβαλλόµενες µετατοπίσεις) στους n – κόµβους.  

Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα επιβολής των φορτίων, όπως προέκυψαν από την επίλυση 
του STEEL (ή από οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα). 

Οι συνδυασµοί φόρτισης που εξετάζονται είναι αυτοί που έχουν εισαχθεί στο STEEL 
(Παράµετροι>Συνδυασµοί φόρτισης). Ειδικά για τους συνδυασµούς φόρτισης που περιέχουν  
συντελεστή στις περιπτώσεις φόρτισης ΠΦ2 ή/και ΠΦ3, το πρόγραµµα θα δηµιουργήσει εσωτερικά 
όλους τους πιθανούς συνδυασµούς (+/-). 

 

√√√√ Παράδειγµα 

Όταν υπάρχει ο συνδυασµός  

1ΠΦ1+1ΠΦ2+0.3ΠΦ3+0.3ΠΦ8, το CONNECT θα επιλύσει και για τους 

1ΠΦ1+1ΠΦ2-0.3ΠΦ3+0.3ΠΦ8 

1ΠΦ1-1ΠΦ2-0.3ΠΦ3+0.3ΠΦ8 

1ΠΦ1-1ΠΦ2+0.3ΠΦ3+0.3ΠΦ8 

 

√√√√ Παρατήρηση 

Στην περίπτωση σεισµού, υπολογίζονται οι παραµορφώσεις για σεισµικούς συνδυασµούς και 
επιβάλλονται ως εξωτερικά φορτία στους n – κόµβους. Εάν έχει γίνει δυναµική ανάλυση δεν 
αξιοποιούνται τ’ αποτελέσµατα αυτής αλλά της ισοδύναµης στατικής έτσι ώστε να είναι συµβατές οι 
µετατοπίσεις. Αυτό προκύπτει γιατί οι παραµορφώσεις των αποτελεσµάτων από δυναµική επίλυση 
δεν είναι προσηµασµένες. 

 

√√√√ Παρατήρηση 

Στην περίπτωση ανεξάρτητης λειτουργίας του CONNECT (χωρίς το STEEL) τότε τα φορτία δεν 
δηµιουργούνται αυτόµατα από την παραπάνω διαδικασία, αλλά εισάγονται από το χρήστη. 
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2.3. Επίλυση και έλεγχοι επάρκειας 
 

2.3.1. Λυγισµός 
 

Αρχικά, για κάθε συνδυασµό φόρτισης, το CONNECT επιλύει µε µη-γραµµική διαδικασία (λόγω της 
ύπαρξης των ελατήριων) την σύνδεση. Μετά από αυτή τη µη-γραµµική στατική ανάλυση το 
πρόγραµµα εκτελεί ελαστική ανάλυση λυγισµού (elastic buckling analysis), προσδιορίζοντας τις 
µορφές λυγισµού: 

0=+ ge KK λ  

όπου Κg το γεωµετρικό µητρώο αντίστασης και Κe το ελαστικό µητρώο αντίστασης. 

Από τις τιµές των συντελεστών λυγισµού (λ) που θα προκύψουν το πρόγραµµα θα χρησιµοποιήσει 
τη µικρότερη τιµή προκειµένου να υπολογίσει το κρίσιµο φορτίο λυγισµού: 

PP critcrit λ=  

όπου P το εξωτερικό φορτίο. Η µέγιστη τάση που εµφανίζεται υπό αυτό το φορτίο ονοµάζεται τάση 
λειτουργίας σλειτ . 

Εάν το λ < 1.0, η κρίσιµη τάση λυγισµού σcrit είναι µικρότερη από την τάση λειτουργίας σλειτ και από 
την τάση διαρροής fy. Στη γενική περίπτωση η σύνδεση αστοχεί σε λυγισµό. Εάν η τάση 
λειτουργίας είναι πάρα πολύ χαµηλή πιθανόν να επαρκεί η διατοµή αλλά το πρόγραµµα δεν 
εξετάζει αυτή την περίπτωση. 

Εάν το λ > 1.0, υπολογίζεται η κρίσιµη τάση λυγισµού σcrit και: 

α. Εάν είναι µικρότερη από το όριο διαρροής του χάλυβα σε εφελκυσµό fy, η σύνδεση αντέχει σε 
λυγισµό και η τάση λυγισµού είναι : λ x σλειτ. 

β. Εάν είναι µεγαλύτερη από το όριο διαρροής του χάλυβα σε εφελκυσµό fy, η σύνδεση αντέχει σε 
λυγισµό αλλά δεν προσδιορίζεται η τάση λυγισµού. Η τάση λυγισµού είναι µεγαλύτερη του ορίου 
διαρροής αλλά µικρότερη του λ x σλειτ.  

Προς την πλευρά της ασφάλειας γίνεται επιπρόσθετα και ο εξής έλεγχος: Αρχικά, κανονικοποιείται 
η µορφή λυγισµού έτσι ώστε η µέγιστη ανηγµένη παραµόρφωση που εµφανίζεται στο φορέα να 
είναι fy/Es. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα φορτία µε τις µετατοπίσεις της κανονικοποιηµένης 
ιδιοµορφής και υπολογίζεται το διάνυσµα πρόσθετων ροπών, το οποίο αθροίζεται στο διάνυσµα Ρ. 
Τέλος, επιλύεται και ελέγχεται εκ νέου η σύνδεση.  
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2.3.2. Έλεγχος ελασµάτων 
 

Το πρόγραµµα ελέγχει τις ορθές και διατµητικές τάσεις, το κριτήριο von-mises και τη λυγηρότητα 
σε όλα τα µέσα σύνδεσης. Επιπρόσθετα γίνεται έλεγχος σύνθλιψης άντυγας όπου απαιτείται. Τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων εκτυπώνονται υπό µορφή πίνακα και είναι: 

 

Πίνακας 2 

Εκτυπώσεις Ελέγχου Ελασµάτων 

Στήλη Περιγραφή 

1. Αριθµός του µέλους όπως έχει περιγραφεί στο STEEL. Ελάσµατα και λεπίδες ενίσχυσης 
των µελών. 

2. Αριθµός πεπερασµένου στοιχείου που ανήκει στο µέλος που αναγράφεται στην αντίστοιχη 
κυψέλη της πρώτης στήλης 

3. Αύξων αριθµός συνδυασµού φόρτισης όπως έχουν εισαχθεί στους συνδυασµούς 
φόρτισης του STEEL.  

√√√√ Παρατήρηση 

Εάν υπάρχει συνδυασµός µε µη µηδενικό συντελεστή στις στήλες που αντιστοιχούν στις 
σεισµικές φορτίσεις, θα προκύψουν περισσότεροι συνδυασµοί 

4. σ1Ι, σ1ΙΙ: Κύρια τάση πεπερασµένου στοιχείου σ1 (βλ. αντοχή υλικών) από επίλυση 
πρώτης τάξης (σ1Ι) και δεύτερης τάξης (σ1ΙΙ) 

Μονάδες τάσεων ΚΝ/m2 

5. σ2Ι, σ1ΙΙ: Κύρια τάση πεπερασµένου στοιχείου σ2 (βλ. αντοχή υλικών) από επίλυση 
πρώτης τάξης (σ2Ι) και δεύτερης τάξης (σ2ΙΙ). 

Μονάδες τάσεων ΚΝ/m2 

6. σvm: Τάση Von Mises: [0.5 (σ1-σ2)2 + σ12 + σ22]1/2. Πρέπει να είναι µικρότερη από το fyd 
(όριο διαρροής του χάλυβα δια το συντελεστή ασφάλειας). Μονάδες ΚΝ/m2 

7. σvm/fyd: Λόγος τάσης Von Mises διά την τιµή σχεδιασµού της εφελκυστικής αντοχής του 
χάλυβα fyd=fy/γm, όπου fy (ή fyk): ονοµαστική τιµή αντοχής διαρροής χάλυβα  και γm: 
συντελεστής ασφάλειας 

8. σcr: Κρίσιµη τάση λυγισµού σε ΚΝ/m2 
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2.3.3. Έλεγχος συγκολλήσεων 
 

Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Μ του EC3, λόγω της οµοιόµορφης κατανοµής τάσεων που 
θεωρούνται επί του επιπέδου που διέρχεται το πάχος της συγκόλλησης (το ύψος του 
εγγεγραµµένου ισοσκελούς τριγώνου της συγκόλλησης µέχρι τη ρίζα της), προκύπτουν οι 
ακόλουθες ορθές και διατµητικές τάσεις: 

σ⊥ Ορθή τάση κάθετα στη διεύθυνση της συγκόλλησης 

σ/ Ορθή τάση παράλληλα στο διαµήκη κεντροβαρικό άξονα της συγκόλλησης 

τ⊥ ∆ιατµητική τάση κάθετα στο διαµήκη άξονα της συγκόλλησης 

τ/ ∆ιατµητική τάση παράλληλα στο διαµήκη άξονα της συγκόλλησης 

  

Η αντοχή της συγκόλλησης πρέπει να ικανοποιεί ταυτόχρονα τις ακόλουθες ανισότητες: 

[σ⊥2 +3 [τ⊥2 + τ/2]0.5 < fu / (βw γMw)  και 

σ⊥ < fu / γMw 

Όπου fu η εφελκυστική αντοχή του ασθενέστερου συνδεόµενου µέλους και βw συντελεστής 
συσχέτισης.  

Οι εκτυπώσεις του ελέγχου συγκολλήσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Πάνω από τον σχετικό 
πίνακα αναγράφεται το πάχος της δυσµενέστερης συγκόλλησης. 

Πίνακας 3 

Εκτυπώσεις Ελέγχου Συγκολλήσεων 

Στήλη Περιγραφή 

1. fu / γMw 

2. σ⊥ 

3. Αύξων αριθµός συνδυασµού φόρτισης, όπως έχουν εισαχθεί στους συνδυασµούς 
φόρτισης του STEEL, κατά τον οποίο αναπτύσσεται η τάση της στήλης 2 

4. ∆ιατµητική τάση παράλληλα στο διαµήκη άξονα της συγκόλλησης, σε KN/cm2 

5. ∆ιατµητική τάση κάθετα στο διαµήκη άξονα της συγκόλλησης, σε KN/cm2 

6. fu / (βw γMw) 

7. [σ⊥2 +3 [τ⊥2 + τ/2]0.5 
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2.3.4. Έλεγχος κοχλιώσεων 
 

Οι εκτυπώσεις του ελέγχου κοχλιώσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Πάνω από τον πίνακα 
αναγράφεται ο συνολικός αριθµός των κοχλιών, η διάµετρος και η κατηγορία. 

Πίνακας 4 

Εκτυπώσεις Ελέγχου Κοχλιώσεων 

Στήλη Περιγραφή 

1. Αντοχή σε εφελκυσµό. Μονάδες ΚΝ 

2. Εφελκυστική δύναµη που παραλαµβάνουν οι κοχλίες. Μονάδες ΚΝ. Πρέπει να είναι 
µικρότερη από την τιµή της 1ης στήλης 

3. Αύξων αριθµός συνδυασµού φόρτισης, όπως έχουν εισαχθεί στους συνδυασµούς 
φόρτισης του STEEL, κατά τον οποίο αναπτύσσεται η τάση της στήλης 2 

4. Αντοχή σε διάτµηση. Μονάδες ΚΝ 

5. ∆ιατµητική δύναµη που παραλαµβάνουν οι κοχλίες. Μονάδες ΚΝ. Πρέπει να είναι 
µικρότερη από την τιµή της 4ης και της 7ης στήλης 

6. Αύξων αριθµός συνδυασµού φόρτισης, όπως έχουν εισαχθεί στους συνδυασµούς 
φόρτισης του STEEL, κατά τον οποίο αναπτύσσεται η τάση της στήλης 5 

7. Αντοχή σε σύνθλιψη άντυγας. Μονάδες ΚΝ 

8. Κοχλίες που υπόκεινται ταυτόχρονα σε δυνάµεις διάτµησης και εφελκυσµού, πρέπει να 
ικανοποιούν τη σχέση: 

Fv.Sd/Fv.Rd + Ft.Sd/1.4Ft.Rd < 1.0 

Σε αυτή τη στήλη εκτυπώνεται το αποτέλεσµα της πράξης 

9. Αύξων αριθµός συνδυασµού φόρτισης, όπως έχουν εισαχθεί στους συνδυασµούς 
φόρτισης του STEEL, στον οποίο αντιστοιχεί η τιµή της στήλης 8 

10. Εκτυπώνεται αστερίσκος εάν οι κοχλίες δεν αντέχουν σε έναν ή περισσότερους από τους 
προηγούµενους ελέγχους (στήλες 1-9) 
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3. Σχεδιαστικό Περιβάλλον 
 

3.1. Γενικά 
 

Η προσοµοίωση της σύνδεσης γίνεται µε συνδυασµό ραβδωτών και επιφανειακών πεπερασµένων 
στοιχείων. Τα µέλη του φορέα (πχ STEEL) δεν εισάγονται µε το πλήρες µήκος τους, αλλά τους 
γίνεται κατάτµηση σε τόσο µήκος όσο απαιτείται για τη µόρφωση της σύνδεσης. Γίνεται η 
παραδοχή ότι η διατοµή παραµένει κάθετη στον άξονα του µέλους. Οι βασικές αρχές της 
προσοµοίωσης αναλύονται στο Κεφάλαιο 2. 

Το  SteelCAD είναι σχεδιαστικό πρόγραµµα για τη δηµιουργία λεπτοµερειών κόµβων πλαισίων 
από χάλυβα. Η σχεδίαση γίνεται µέσα σε γραφικό περιβάλλον IntelliCAD. Τα σχεδιαστικά 
αντικείµενα που σχετίζονται µε το SteelCAD είναι στάθµες (layers), κύριο µέλος, µέλος, έλασµα, 
ενίσχυση, κοχλίες, συγκόλληση, επιφάνειες εργασίας, διαστάσεις. Τα αντικείµενα αυτά 
καταχωρούνται στο .DWG αρχείο. 

Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε χιλιοστά. Αν οι διαστάσεις σε κάποιο στοιχείο δεν είναι σε χιλιοστά, 
αυτό θα αναφέρεται σαφώς. 

√√√√ Προσοχη 

Την στιγµή που δηµιουργείται µία σχεδιαστική οντότητα (από τις παραπάνω) µε τις εντολές του 
SteelCAD εκείνη την στιγµή το πρόγραµµα δηµιουργεί και το αντίστοιχο στοιχείο σύνδεσης. 
Οποιαδήποτε αλλαγή της σχεδιαστικής οντότητας µέσω των εντολών αλλαγής του SteelCAD 
ενηµερώνει και τα αρχεία των στοιχείων της σύνδεσης. Αλλαγές, όµως, µε σχεδιαστικό τρόπο (π.χ. 
move, erase) µέσω των εντολών IntelliCAD, δεν επιδρούν στα στοιχεία και δηµιουργούν σηµεία 
ασυµβατότητας. Για αυτό το λόγο προτείνεται να αποφεύγονται και να χρησιµοποιούνται οι 
αντίστοιχες εντολές του SteelCAD. 

 

3.2. Αρίθµηση Μελών   / Πλευρών 
 

Στο σηµείο αυτό θα γίνει µια αποσαφήνιση ως προς την αρίθµηση που ακολουθείται στο 
πρόγραµµα, όσον αφορά στις πλευρές του κάθε µέλους, καθώς και πώς αριθµείται το κάθε µέλος 
ανάλογα µε τη θέση του. 

3.2.1. Κύριο Μέλος 
 
Οι πλευρές του κυρίου µέλους δίνονται όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, βλέποντας το κύριο µέλος σε 
κάτοψη. Κάθε µέλος δίνεται µε έναν αριθµό, ο οποίος αντιστοιχεί στην πλευρά του κυρίου µέλους 
στην οποία έχετε τοποθετήσει το µέλος. 
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Εικόνα 1: Αρίθµηση των πλευρών του κυρίου µέλους 

 

3.2.2. Μέλη 
 
Οι πλευρές ενός µέλους (πλην του κυρίου) δίνονται όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. Στην εικόνα αυτή 
βλέπουµε σε όψη την πλευρά 1 µε το αντίστοιχο µέλος, όπως φαίνεται στο πρόγραµµα. Κάθε 
έλασµα δίνεται µε έναν αριθµό, ο οποίος αντιστοιχεί στην πλευρά του µέλους στην οποία έχετε 
τοποθετήσει το έλασµα. 

 

Εικόνα 2: Η αρίθµηση των πλευρών ενός µέλους 

 

3.2.3. Ζεύγος Γωνιακών 
 

Κάθε ζεύγος γωνιακών δίνεται µε έναν αριθµό, που αντιστοιχεί στο µέλος που συνδέει (και την 
πλευρά του κυρίου µέλους όπου βρίσκεται). Η αρίθµηση των πλευρών δίνεται όπως φαίνεται στην 
εικόνα 3. Στην εικόνα αυτή βλέπουµε σε όψη την πλευρά 1 µε το αντίστοιχο µέλος (και το ζεύγος 
γωνιακών), όπως φαίνεται στο πρόγραµµα. Στην εικόνα µπορείτε επίσης να δείτε και πώς δίνεται 
το κάθε γωνιακό χωριστά – Α (Αριστερό) και ∆ (∆εξιό). 
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Εικόνα 3: Η αρίθµηση των πλευρών και η ονοµασία κάθε γωνιακού σε ένα ζεύγος 

 

3.2.4. Γωνιακό Στήριξης 
 

Κάθε γωνιακό στήριξης δίνεται µε έναν αριθµό, που αντιστοιχεί στο µέλος που στηρίζει (και την 
πλευρά του κυρίου µέλους όπου βρίσκεται). Η αρίθµηση των πλευρών δίνεται όπως φαίνεται στην 
Εικόνα 4 

 

Εικόνα 4: Η αρίθµηση των πλευρών στήριξης σε ένα γωνιακό 
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3.3. Αποστάσεις 
 

Στην παράγραφο αυτή θα διασαφηνιστεί το πώς λαµβάνεται µια απόσταση από την άνω παρειά ή 
από αριστερά / δεξιά. 

 

3.3.1. Ελάσµατα / Μέλη 
 

Στις Εικόνες 5α και 5β µπορείτε να δείτε πώς λαµβάνεται η απόσταση ενός µέλους ή ενός 
ελάσµατος από την άνω παρειά. 

 

Εικόνα 5 (α), (β) 

 

Και στις δύο αυτές εικόνες όπως βλέπετε έχει τοποθετηθεί στην πλευρά 1 του κυρίου µέλους µια 
δοκός. Η λεπτοµέρεια φαίνεται σε όψη από την πλευρά 4. Στην πρώτη εικόνα υπάρχει και ένα 
έλασµα ανάµεσα στα δύο µέλη. Το έλασµα έχει τοποθετηθεί σε απόσταση <a> από την άνω 
παρειά του κυρίου µέλους. Το µέλος έχει τοποθετηθεί: Στην εικόνα 5α σε απόσταση <b> από την 
άνω παρειά του ελάσµατος. Στην εικόνα 5β Η δοκός έχει τοποθετηθεί σε απόσταση <a> από την 
άνω παρειά του κυρίου µέλους. Όταν δεν υπάρχει ανάµεσα έλασµα, λοιπόν, ως άνω παρειά 
λαµβάνεται  η άνω παρειά της κυρίας δοκού, ενώ αν υπάρχει έλασµα τότε λαµβάνεται σαν άνω 
παρειά η άνω παρειά του ελάσµατος. 

Στις εικόνες 6α και 6β µπορείτε να δείτε πώς λαµβάνεται η απόσταση ενός µέλους ή ενός 
ελάσµατος από αριστερά. 
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Εικόνα 6 (α), (β) 

 

Και σε αυτήν την περίπτωση στην µεν εικόνα 6α υπάρχει έλασµα ανάµεσα σε δοκό και κύριο µέλος 
ενώ στην εικόνα 6β όχι. Και στις δύο εικόνες η δοκός έχει τοποθετηθεί στην πλευρά  1 της κυρίας 
δοκού, και η λεπτοµέρεια φαίνεται σε όψη της πλευράς 1. Η διακεκοµµένη γραµµή στην εικόνα 6β 
δηλώνει τα όρια της επιφάνειας εργασίας της πλευράς, δηλαδή το ακραίο σηµείο στο οποίο 
µπορείτε να τοποθετήσετε ένα στοιχείο. Μετά τη διακεκοµµένη γραµµή αρχίζει η καµπυλότητα του 
κυρίου µέλους. Μπορείτε να δείτε τις επιφάνειες εργασίας όταν επιλέξετε να δείτε τις όψεις της 
λεπτοµέρειας (µε τις εντολές SteelCAD> Προβολή> Όψη 1 – 4) ή την τρισδιάστατη προβολή. Αν 
τοποθετήσετε ένα έλασµα στην πλευρά, τότε σαν επιφάνεια εργασίας της πλευράς θεωρείται η 
επιφάνεια του ελάσµατος. Από τα προηγούµενα γίνεται φανερό ότι ως απόσταση από αριστερά 
(και στις δυο εικόνες τιµή <a>) λαµβάνεται: Αν µεν υπάρχει έλασµα τότε είναι η απόσταση από την 
αριστερή πλευρά του ελάσµατος, ενώ αν δεν υπάρχει τότε είναι η απόσταση από το αριστερό όριο 
της επιφάνειας εργασίας. Τα ίδια ισχύουν για την απόσταση από δεξιά. 
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3.3.2. Κοχλίες 
 

Για κοχλίες που συνδέουν το µέλος µε το έλασµα ισχύει ό,τι φαίνεται στην Εικόνα 7. 

 

Εικόνα 7 

 

Στην πλευρά 1 του κυρίου µέλους έχει τοποθετηθεί ένα έλασµα σε απόσταση <a> από την άνω 
παρειά. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε µία σειρά κοχλιών σε απόσταση <b> από την άνω παρειά (του 
ελάσµατος). Η απόσταση λήφθηκε από την άνω παρειά του ελάσµατος µέχρι το κέντρο ενός 
κοχλία της σειράς. Γενικά, όταν πρόκειται για κοχλίες η αποστάσεις πάντα λαµβάνονται από τα 
κέντρα των κοχλιών. Έτσι η δεύτερη σειρά η οποία τοποθετήθηκε σε απόσταση <c> από την 
προηγούµενη σειρά η απόσταση λήφθηκε από τα δύο κέντρα. 

Σε περίπτωση τώρα που θέλετε να τοποθετήσετε κοχλίες για να συνδέσετε ένα ζεύγος γωνιακών 
µε το αντίστοιχο µέλος ή / και µε το κύριο µέλος οι αποστάσεις λαµβάνονται όπως φαίνεται στην 
εικόνα 8α, ενώ για να συνδέσετε γωνιακό στήριξης µε το κύριο µέλος οι αποστάσεις φαίνονται στην 
εικόνα 8β. 
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Εικόνα 8 

 

Όταν θέλετε να συνδέσετε το ζεύγος γωνιακών µε το κύριο µέλος ως απόσταση από την άνω 
παρειά λαµβάνεται η απόσταση <a> (Εικόνα 8α). Όταν θέλετε να συνδέσετε το ζεύγος γωνιακών 
µε την αντίστοιχη δοκό τότε σαν απόσταση από την άνω παρειά λαµβάνεται η απόσταση <b>. 
Τέλος, όταν θέλετε να συνδέσετε ένα γωνιακό στήριξης µε το κύριο µέλος τότε ως απόσταση από 
την άνω παρειά λαµβάνεται η απόσταση <a> (Εικόνα 8β). 
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4. Λίστα Εντολών 
 

4.1. Μενού 
Πίνακας 1 

Μενού εντολών Connect/SteelCAD 

Μενού Υποµενού Μενού Υποµενού 

Κύριο Μέλος  Προβολή > Κάτοψη 

Κορφιάς   Όψη 1 

Έµµεση Στήριξη   Όψη 2 

Αποκατάσταση συνέχειας   Όψη 3 

Θεµελίωση > Υποστύλωµα – Πέδιλο  Όψη 4 

 Εξαγωνικό Έλασµα  Τρισδιάστατη 

 Ενίσχυση Με Ελάσµατα  Όλες 

 Γωνιακά  Πλευρά 1 

 Αγκύρια  Πλευρά 4 

Τεγίδα > ∆οκός – Τεγίδα  ∆ιαχείριση Layer 

 Συνδετικά Τεγίδας Λεπτοµέρεια > Νέα 

Εισαγωγή > Μέλους  Προβολή 

 Ελάσµατος  Επόµενη 

 Κοχλιών  Προηγούµενη 

 Συγκολλήσεων  Προβολή Όλων 

 Ενίσχυσης Επίλυση Κόµβου > Καναβοποίηση 

 Λεπίδες Ενίσχυσης  Επίλυση 

 Γωνιακό Έλασµα  Εντατικά Μεγέθη 

 Γωνιακά  Υπόµνηµα 

Επεξεργασία   Εκτυπώσεις 

∆ιαγραφή  Πρόσθετα > Εξαγωγή κόµβου στη βιβλιοθήκη 

Αναίρεση   Εισαγωγή κόµβου από βιβλιοθήκη 

   Εισαγωγή δεδοµένων του STEEL 

   Εµφάνιση Ενεργειών 
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4.2. Γραµµές Εργαλείων 
Πίνακας 2 

Γραµµές εργαλείων Connect/SteelCAD 

Εντολή Περιγραφή 

SteelCAD  

 
SteelCAD>Εντολές>Επεξεργασία. Επεξεργασία των διαστάσεων και της θέσης 
µέλους που ήδη έχει σχεδιαστεί. 

 
SteelCAD>Εντολές>∆ιαγραφή. ∆ιαγραφή µέλους από τα λεπτοµέρεια. 

 
SteelCAD>Εντολές>Αναιρεση. Αναίρεση των ενεργειών εισαγωγής στοιχείων 
από τον χρήστη στη λεπτοµέρεια. 

 
SteelCAD>Κύριο Μέλος. Εισαγωγή κύριου µέλους στη λεπτοµέρεια. 

 
SteelCAD>Κορφιάς. Εισαγωγή κορφιά στη λεπτοµέρεια. 

 SteelCAD>Αποκατάστση Συνεχείας. Εισαγωγή αποκατάστασης συνεχείας στη 
λεπτοµέρεια 

 
SteelCAD>Έµµεση Στήριξη. Εισαγωγή έµµεσης στήριξης στη λεπτοµέρεια 

Θεµελίωση  

 SteelCAD >Θεµελίωση>Υποστήλωµα – Πέδιλο. Εισαγωγή Του υποστηλώµατος, 
της πλάκας έδρασης και του πεδίλου. 

 SteelCAD >Θεµελίωση>Εξαγωνικά Ελάσµατα. Εισαγωγή δύο εξαγωνικών 
ελασµάτων στη θεµελίωση. 

 SteelCAD >Θεµελίωση>Ενίσχυση µε Ελάσµατα. Εισαγωγή τεσσάρων 
τετράπλευρων ελασµάτων στη θεµελίωση. 

 SteelCAD >Θεµελίωση>Γωνιακά. Εισαγωγή ζεύγους γωνιακών στη θεµελίωση. 

 SteelCAD> Θεµελίωση>Αγκύρια. Εισαγωγή αγκυρίων στη θεµελίωση. 

Τεγίδες  

 SteelCAD>Τεγίδα>∆οκός  - Τεγίδα. Εισαγωγή της  δοκού και της τεγίδας. 

 SteelCAD> Τεγίδα>Συνδετικά Τεγίδας. Εισαγωγή ελασµάτων για σύνδεση της 
τεγίδας µε τη δοκό. 
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Εισαγωγή  

 
SteelCAD>Εισαγωγή>Μέλους. Εισαγωγή ενός τυποποιηµένου στοιχείου στη 
λεπτοµέρεια. ∆εν λειτουργεί αν δεν έχει εισαχθεί κύριο µέλος. 

 
SteelCAD>Εισαγωγή>Ελάσµατος. Εισαγωγή ελάσµατος στη λεπτοµέρεια. ∆εν 
λειτουργεί αν δεν έχει εισαχθεί κύριο µέλος. 

 
SteelCAD>Εισαγωγή>Κοχλιών. Εισαγωγή κοχλιών στη λεπτοµέρεια. Λειτουργεί 
εφόσον µπορούν να προστεθούν κοχλίες στα στοιχεία. 

 
SteelCAD>Εισαγωγή>Συγκολλήσεων. Εισαγωγή συγκολλήσεων στη 
λεπτοµέρεια. Λειτουργεί µόνο εάν έχε εισαχθεί κάποιο στοιχείο, πέρα από το 
κύριο µέλος. 

 
SteelCAD>Ειδικά Μέλη>Ενίσχυσης. Εισαγωγή τυποποιηµένου στοιχείου τύπου Ι 
ως ενίσχυση σε δοκό. 

 
SteelCAD>Ειδικά Μέλη>Γωνιακό έλασµα. Εισαγωγή τυποποιηµένου γωνιακού 
ελάσµατος ως στήριξη δοκού στο κύριο µέλος. 

 
SteelCAD>Ειδικά Μέλη>Γωνιακά. Εισαγωγή ζεύγους τυποποιηµένων γωνιακών 
ελασµάτων ως µέσων σύνδεσης της δοκού µε το κύριο µέλος. 

 
SteelCAD>Ειδικά Μέλη>Λεπίδες Ενίσχυσης. Εισαγωγή ζεύγους ελασµάτων ως 
ενίσχυση σε δοκό. 

Προβολή  

 
SteelCAD>Προβολή>Κάτοψη. Προβολή της λεπτοµέρειας σε κάτοψη. 

 
SteelCAD> Προβολή>Όψη 1. Προβολή της όψης 1 της λεπτοµέρειας. 

 
SteelCAD> Προβολή>Όψη 2. Προβολή της όψης 2 της λεπτοµέρειας. 

 
SteelCAD> Προβολή>Όψη 3. Προβολή της όψης 3 της λεπτοµέρειας. 

 
SteelCAD> Προβολή>Όψη 4. Προβολή της όψης 4 της λεπτοµέρειας. 

 
SteelCAD> Προβολή>Τρισδιάστατη. Προβολή της λεπτοµέρειας στο χώρο 

 
SteelCAD> Προβολή>Όλες. Προβολή της κάτοψης και τριών όψεων της 
λεπτοµέρειας. 

 SteelCAD> Προβολή>Πλευρά 1. Προβολή της πλευράς 1 του δισδιάστατου 
σχεδίου. 

 SteelCAD> Προβολή>Πλευρά 4. Προβολή της πλευράς 4 του δισδιάστατου 
σχεδίου 
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Λεπτοµέρειες  

 
SteelCAD>Λεπτοµέρεια>Νέα. ∆ηµιουργεί µία νέα, άδεια στάθµη στο σχέδιο για 
τη σχεδίαση της λεπτοµέρειας. 

 
SteelCAD> Λεπτοµέρεια>Προβολή. Μετάβαση στη στάθµη της επιλογής του 
χρήστη και προβολή της αντίστοιχης λεπτοµέρειας. 

 
SteelCAD> Λεπτοµέρεια>Επόµενη. Μετάβαση στην επόµενη στάθµη του 
σχεδίου και προβολή της αντίστοιχης λεπτοµέρειας. 

 
SteelCAD> Λεπτοµέρεια>Προηγούµενη. Μετάβαση στην προηγούµενη στάθµη 
του σχεδίου και προβολή της αντίστοιχης λεπτοµέρειας. 

 
SteelCAD> Λεπτοµέρεια>Προβολή Όλων. Προβολή όλων των λεπτοµερειών που 
έχει σχεδιάσει µέχρι εκείνη τη στιγµή ο χρήστης. 

 

4.3. Εντολές 
 

4.3.1. Κύριο Μέλος 
 

1. Με την εκτέλεση της εντολής εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας 1. 

 

Εικόνα 1 

 Πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή] για να εµφανιστεί το πλαίσιο επιλογής διατοµής της Εικόνας 2 
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Εικόνα 2 

 Το πλαίσιο επιλογής διατοµής περιλαµβάνει όλες τις τυποποιηµένες διατοµές, χωρισµένες σε 
κατηγορίες. Στη αριστερή πλευρά του πλαισίου εµφανίζονται όλες οι κατηγορίες 
τυποποιηµένων διατοµών. Με Αριστερό Κλικ (ΑΚ) σε µια από αυτές τις κατηγορίες 
εµφανίζονται στο δεξιό µέρος του πλαισίου οι διατοµές που υπάγονται σε αυτήν την 
κατηγορία. Για κάθε διατοµή δίνεται το όνοµά της καθώς και οι διαστάσεις της και όλα τα 
υπόλοιπα χαρακτηριστικά της. Η µπορείτε να επιλέξετε τη διατοµή που επιθυµείτε µε ΑΚ. 
Αφού επιλέξετε τη διατοµή που επιθυµείτε πιέστε [ΟΚ] για να επιστρέψετε στο προηγούµενο 
πλαίσιο διαλόγου (στη συγκεκριµένη περίπτωση το πλαίσιο διαλόγου εισαγωγής κυρίου 
µέλους) 

√√√√ Προσοχή 

Το ότι το πλαίσιο διαλόγου επιλογής διατοµής περιλαµβάνει όλες τις διατοµές δε σηµαίνει ότι 
όλες αυτές οι διατοµές είναι διαθέσιµες για τη συγκεκριµένη ενέργεια. Αν επιλέξετε διατοµή 
που δεν είναι διαθέσιµη είτε λόγω είδους είτε λόγω διαστάσεων τότε θα εµφανισθεί το 
αντίστοιχο µήνυµα λάθους. 

2. Έχοντας επιλέξει την διατοµή που επιθυµείτε βρεθήκατε πίσω στο πλαίσιο διαλόγου 
εισαγωγής κυρίου µέλους. Όπως µπορείτε να δείτε τα πεδία <Ως προς Χ:> και <Ως προς Υ:> 
που πριν ήταν απενεργοποιηµένα έχουν ενεργοποιηθεί. Στα δύο αυτά πεδία µπορείτε να 
εισάγετε την κλίση που θα έχει το άνω επίπεδο του κυρίου µέλους ως προς τους άξονες Χ και 
Υ. Η γωνία λαµβάνεται µε φορά αντίθετη των δεικτών του ρολογιού, όπως βλέπουµε τους 
άξονες Χ ή Υ από το σηµείο αναφοράς προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα. ∆εξιά από τα 
δύο αυτά πεδία µπορείτε να δείτε δύο πολύ µικρά πλήκτρα. Με αυτά µπορείτε να 
αυξοµειώσετε τις τιµές της κλίσης της άνω επιφάνειας. Το άνω κουµπί σε δίπλα από το κάθε 
πεδίο αυξάνει την κλίση κατά µία µοίρα ενώ το κάτω την µειώνει κατά µία µοίρα. 
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3. Η εισαγωγή ενός κυρίου µέλους σε µια λεπτοµέρεια διαγράφει όλα τα στοιχεία που ήδη έχουν 
εισαχθεί σε αυτή. Αν στην τρέχουσα λεπτοµέρεια υπάρχουν ήδη στοιχεία τότε η επιλογή <Νέα 
λεπτοµέρεια> θα είναι ενεργοποιηµένη και επιλεγµένη από το πρόγραµµα. Σε αυτήν την 
περίπτωση το SteelCAD θα δηµιουργήσει µια νέα στάθµη και θα εισάγει σε αυτήν το κύριο 
µέλος. Αν δεν επιθυµείτε κάτι τέτοιο, τότε επιλέξτε µε ΑΚ την επιλογή <Στη Λεπτοµέρεια>. Το 
πεδίο επιλογής λεπτοµέρειας θα ενεργοποιηθεί και µπορείτε να επιλέξετε µε ΑΚ τη 
λεπτοµέρεια όπου θέλετε να εισάγετε το κύριο µέλος. Αν δεν αλλάξετε την επιλογή του 
SteelCAD τότε το κύριο µέλος θα εισαχθεί στην τρέχουσα λεπτοµέρεια. Αν η τρέχουσα 
λεπτοµέρεια είναι κενή, τότε η επιλογή <Νέα λεπτοµέρεια> θα είναι απενεργοποιηµένη. Το 
κύριο µέλος θα εισαχθεί στην τρέχουσα λεπτοµέρεια, εκτός αν επιλέξετε διαφορετική 
λεπτοµέρεια. 

4. Πιέζοντας το [ΟΚ] το κύριο µέλος θα σχεδιαστεί. 

 

4.3.2. Κορφιάς 
 

1. Με την εκτέλεση της εντολής εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας 3. 

 

Εικόνα 3 
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2. Όπως µπορείτε να δείτε, εκτός από τα πεδία που αφορούν στις διαστάσεις των ελασµάτων 
που απαρτίζουν τον κορφιά, όλα τα άλλα είναι απενεργοποιηµένα. Όταν εισάγετε κάποιες 
τιµές στα πεδία <Πάχος>, <Πλάτος> και <Μήκος> τότε το πλήκτρο [Επιλογή] (για την επιλογή 
της κατάλληλης διατοµής) θα ενεργοποιηθεί. 

3. Αφού έχετε εισάγει τις κατάλληλες διαστάσεις των ελασµάτων, πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή] 
για να επιλέξετε το είδος τη διατοµή των δύο δοκών που απαρτίζουν τον κορφιά. Θα 
εµφανιστεί το γνωστό πλαίσιο επιλογής διατοµής που έχει ήδη περιγραφεί. Επιλέξτε τη 
διατοµή που επιθυµείτε και πιέστε [ΟΚ] 

√√√√ Προσοχή 

Οι διαστάσεις που έχετε εισάγει για το έλασµα είναι καθοριστικές για τη διατοµή που θα 
επιλέξετε για τη δοκό. Σε περίπτωση που οι διαστάσεις της διατοµής δεν επαρκούν για το 
έλασµα τότε θα εµφανιστεί µήνυµα λάθους 

4. Μετά την επιλογή διατοµής όλα τα πεδία έχουν ενεργοποιηθεί. Εισάγετε τις τιµές που 
επιθυµείτε στα αντίστοιχα πεδία και πιέστε [ΟΚ] για να εισάγετε τον κορφιά στη λεπτοµέρεια. 

√√√√ Προσοχή 

Αν οι τιµές που εισάγετε δεν γίνουν αποδεκτές (επειδή θα κάνουν τις διαστάσεις της διατοµής 
ανεπαρκείς) τότε το πλήκτρο [ΟΚ] απενεργοποιείται. Εισάγετε µια αποδεκτή τιµή και το 
πλήκτρο [ΟΚ] θα ενεργοποιηθεί εκ νέου. 

5. Όσον αφορά τη στάθµη στην οποία το σχέδιο θα εισαχθεί, ισχύουν όσα ήδη αναφέρθηκαν 
στην ενότητα για την εισαγωγή κυρίου µέλους 

 

4.3.3. Έµµεση Στήριξη 
 

Με την εντολή αυτή µπορείτε να σχεδιάσετε το κύριο µέλος (Στηρίζουσα δοκός) οριζόντια και µία ή 
δύο δοκούς να στηρίζονται σε αυτήν. Σε περίπτωση που είναι εφικτό, οι στηριζόµενες δοκοί 
µπορούν να εισαχθούν είτε κεντροβαρικά στη στηρίζουσα, είτε µε την άνω ή κάτω παρειά της να 
είναι στο ίδιο επίπεδο µε την αντίστοιχη παρειά της στηρίζουσας δοκού. (Όταν το πρόγραµµα 
εκτελείται µέσα από το Steel, τότε η έµµεση στήριξη είναι ήδη σχεδιασµένη). 
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1. Με την εκτέλεση της εντολής εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας 4. 

 

Εικόνα 4 

2. Επιλέξτε (µέσω των αντίστοιχων πλήκτρων) τη διατοµή της στηρίζουσας δοκού, καθώς και 
της στηριζόµενης 

3. Εφόσον είναι εφικτό, επιλέξτε τη θέση της στηριζόµενης δοκού ως προς τη στηρίζουσα, 
κάνοντας ΑΚ στην αντίστοιχη επιλογή 

4. Εάν επιθυµείτε να εισάγετε δύο δοκούς που να στηρίζονται στη στηρίζουσα, τότε επιλέξτε µε 
ΑΚ την επιλογή [Τοποθέτηση δύο δοκών εκατέρωθεν της στηρίζουσας δοκού] 

5. Εάν είστε έτοιµοι, πατήστε το [ΟΚ] για να σχεδιαστούν οι δοκοί 

 

√√√√ Παρατήρηση 

Σε περίπτωση που το πρόγραµµα εκτελείται µέσα από το STEEL, η στηριζόµενη δοκός θα 
εισαχθεί µε την άνω παρειά της παράλληλα µε την άνω παρειά της στηρίζουσας. Σε αυτήν την 
περίπτωση, µπορείτε µε την εντολή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (βλ παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο) να αλλάξετε 
τη θέση της δοκού. 
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4.3.4. Αποκατάσταση Συνέχειας 
 

1. Με την εκτέλεση της εντολής εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας 5. 

 

Εικόνα 5 

2. Πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή] για να επιλέξετε το είδος της διατοµής των δύο τµηµάτων της 
αποκατάστασης συνεχείας της δοκού. Θα εµφανιστεί το γνωστό πλαίσιο επιλογής διατοµής 
που έχει ήδη περιγραφεί. Επιλέξτε τη διατοµή που επιθυµείτε και πιέστε [ΟΚ]. 

3. Πιέστε το [ΟΚ] για να σχεδιαστούν τα δύο τµήµατα 

 

4.3.5. Επεξεργασία 
 

Με αυτή την εντολή µπορείτε επεξεργαστείτε τις διαστάσεις και να αλλάξετε θέση σε ένα στοιχείο 
που ήδη έχετε εισάγει στη λεπτοµέρεια 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Εντολές>Επεξερασία, ή κάντε ΑΚ στο εικονίδιο  , της οµάδας εικονιδίων 
«SteelCAD». Στην γραµµή εντολών (COMMAND LINE) του AutoCAD θα εµφανιστεί το 
µήνυµα <Επιλέξτε µέλος:>. 

2. Επιλέξτε µε ΑΚ το στοιχείο που επιθυµείτε να επεξεργαστείτε. Ανάλογα µε το στοιχείο που 
έχετε επιλέξει, θα εµφανιστεί και το αντίστοιχο πλαίσιο διαλόγου, µε τις πληροφορίες που 
είχατε εισάγει 

3. Πραγµατοποιήστε τις αλλαγές που επιθυµείτε να κάνετε 

4. Πιέστε το [ΟΚ] για να εισαχθεί εκ νέου το στοιχείο 
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√√√√ Παρατήρηση 

Αν πρόκειται για µέλος (κύριο ή δοκό) ή έλασµα, ό,τι άλλα στοιχεία έχετε εισάγει που να σχετίζονται 
µε το στοιχείο αυτό (ελάσµατα, κοχλίες, συγκολλήσεις, ενισχύσεις, δοκοί) θα διαγραφούν. Αν 
πρόκειται για κοχλίες, σε περίπτωση που επιλεγεί κατά την επεξεργασία το πεδίο <Νέα Σειρά> τότε 
θα σχεδιαστεί µια νέα σειρά κοχλιών µετατοπισµένη ανάλογα µε τις ήδη υπάρχουσες σειρές. Αν 
δεν επιλεγεί και δεν πρόκειται όµως για πρώτη σειρά, τότε θα αντικατασταθούν η σειρά που 
επεξεργαστήκατε και αυτές που ακολούθησαν π.χ. αν υπάρχουν τέσσερις σειρές και 
επεξεργαστείτε τη δεύτερη τότε θα διαγραφούν η τρίτη και η τέταρτη κ.ο.κ 

 

4.3.6. ∆ιαγραφή 
 

Με αυτή την εντολή µπορείτε να διαγράψετε κάποιο στοιχείο της λεπτοµέρειας 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Εντολές>Επεξερασία, ή κάντε ΑΚ στο εικονίδιο, της οµάδας εικονιδίων 
«SteelCAD». Στην γραµµή εντολών (COMMAND LINE) του AutoCAD θα εµφανιστεί το 
µήνυµα <Επιλέξτε µέλος:>. 

2. Επιλέξτε µε ΑΚ το στοιχείο που επιθυµείτε να διαγράψετε. Θα εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου 
της εικόνας 7. 

3. Αν επιθυµείτε να το διαγράψετε πιέστε [ΟΚ]. Αλλιώς πιέστε [Cancel] (Άκυρο). 

4. Αν πιέσατε [ΟΚ] το στοιχείο έχει διαγραφεί, αλλιώς έχετε επανέλθει στην προηγούµενη 
κατάσταση. 

 

√√√√ Παρατήρηση 

Αν πρόκειται για µέλος (κύριο ή δοκό) ή έλασµα, ό,τι άλλα στοιχεία έχετε εισάγει που να σχετίζονται 
µε το στοιχείο αυτό (ελάσµατα, κοχλίες, συγκολλήσεις, ενισχύσεις, δοκοί) θα διαγραφούν επίσης. 
Ειδικότερα για έλασµα ανάµεσα στο κύριο µέλος και σε δοκό σε περίπτωση που το διαγράψετε η 
δοκός και ό,τι έχει σχέση µε αυτή θα µετακινηθεί αναλόγως. 
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4.3.7. Αναίρεση 
 

Με την εντολή αυτή µπορείτε να διαγράψετε ένα ή περισσότερα στοιχεία της λεπτοµέρειας, µε τη 
σειρά που τα έχετε εισάγει 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Εντολές>Αναίρεση, ή κάντε ΑΚ στο εικονίδιο, της οµάδας εικονιδίων 
«SteelCAD». Θα εµφανιστεί το πλαίσιο αναίρεσης της Εικόνας 6. 

 

Εικόνα 6 

2. Το πλαίσιο αυτό έχει σε µορφή λίστας όλα τα στοιχεία που έχετε εισάγει στη λεπτοµέρεια, µε 
τη σειρά που τα έχετε εισάγει. Το τελευταίο εµφανίζεται ως προεπιλογή. Επιλέξτε το στοιχείο 
από το οποίο και µετά θέλετε να γίνει η διαγραφή τους. 

3. Πιέστε [ΟΚ], για να διαγράψετε τα στοιχεία. 
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4.3.8. Εισαγωγή Μέλους 
 

Με την εντολή αυτή µπορείτε να εισάγετε τις δοκούς που θα εδράζονται στο κύριο µέλος. Η εντολή 
αυτή λειτουργεί µόνο εφόσον υπάρχει κύριο µέλος στη λεπτοµέρεια. Σε αντίθετη περίπτωση η 
εντολή εµφανίζει το πλαίσιο εισαγωγής κυρίου µέλους. 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Εισαγωγή>Μέλους, ή κάντε ΑΚ στο εικονίδιο, της οµάδας εικονιδίων 
«ΕΙΣΑΓΩΓΗ». Θα εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας 7. 

 

Εικόνα 7 
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2. Πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή] για να εµφανιστεί το γνωστό πλαίσιο επιλογής διατοµής. 

√√√√ Προσοχή 

Οι διαστάσεις του κυρίου µέλους είναι καθοριστικές για το είδος της διατοµής που µπορείτε να 
επιλέξετε. Αν οι διαστάσεις του κυρίου µέλους δεν επαρκούν για τη διατοµή που θα επιλέξετε 
τότε η διατοµή αυτή δεν θα γίνει αποδεκτή και θα εµφανιστεί το µήνυµα της εικόνας 3β του 
προηγούµενου κεφαλαίου. 

3. Επιλέξτε τη διατοµή που επιθυµείτε και πιέστε [ΟΚ] για να βρεθείτε πίσω στο πλαίσιο 
διαλόγου εισαγωγής µέλους. 

4. Επιλέξτε την πλευρά του κυρίου µέλους στην οποία θέλετε να  τοποθετήσετε τη δοκό. Οι 
πλευρές στις οποίες είναι δυνατή η τοποθέτηση της συγκεκριµένης δοκού φαίνονται στη λίστα 
του πεδίου <Πλευρά>. Αν δεν βλέπετε όλες τις πλευρές του κυρίου µέλους, αυτό σηµαίνει ότι 
δεν µπορείτε να τοποθετήσετε σε εκείνη την πλευρά τη συγκεκριµένη δοκό λόγω των 
διαστάσεών της 

5. Αν επιθυµείτε η δοκός να εδράζεται στην άνω επιφάνεια του κυρίου µέλους και όχι σε κάποια 
από τις πλευρές τότε επιλέξτε µε ΑΚ την επιλογή <Άνω>. Σε αυτήν την περίπτωση στη λίστα 
του πεδίου <Πλευρά> θα πρέπει να επιλέξετε τον προσανατολισµό της δοκού που αντιστοιχεί 
στην αντίστοιχη πλευρά του κυρίου µέλους 

6. Συµπληρώστε, εφόσον επιθυµείτε, και τα υπόλοιπα πεδία. Στις τιµές που µπορείτε να 
εισάγετε ισχύουν περιορισµοί. Αν µια τιµή δεν γίνει δεκτή τότε το [ΟΚ] απενεργοποιείται. Για 
να ενεργοποιηθεί πάλι το [ΟΚ] εισάγετε µια τιµή που θα είναι αποδεκτή.. 

7. Εφόσον στην πλευρά του κυρίου µέλους όπου θέλετε να εισάγετε το µέλος, υπάρχει έλασµα 
κάθετο στον κορµό και παράλληλο µε τα πέλµατα του κυρίου µέλους τότε ενεργοποιείται το 
πεδίο <Απόσταση από το κύριο µέλος>. Σε αυτήν την περίπτωση µπαίνει η το µέλος 
(Σχήµατος L ή U) ως αντιανέµιος. 

8. Πιέστε το [ΟΚ] για να σχεδιαστεί η δοκός 

9. Πιέζοντας το [ΟΚ] το κύριο µέλος θα σχεδιαστεί 

 

√√√√ Προσοχή 

Αν ήδη υπάρχει δοκός στην πλευρά εκείνη η δοκός αυτή θα αντικατασταθεί από τη νέα δοκό. Ότι 
άλλα στοιχεία έχετε εισάγει που να σχετίζονται µε τη δοκό αυτή (ελάσµατα, κοχλίες, συγκολλήσεις, 
ενισχύσεις) θα διαγραφούν. 
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4.3.9. Εισαγωγή Ελάσµατος 
 

Με την εντολή αυτή µπορείτε να εισάγετε ελάσµατα που θα εδράζονται στις δοκούς. Η εντολή αυτή 
λειτουργεί µόνο εφόσον υπάρχει κύριο µέλος στη λεπτοµέρεια. Σε αντίθετη περίπτωση η εντολή 
εµφανίζει το πλαίσιο εισαγωγής κυρίου µέλους. 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Εισαγωγή>Ελάσµατος, ή κάντε ΑΚ στο εικονίδιο  , της οµάδας εικονιδίων 
«ΕΙΣΑΓΩΓΗ». Θα εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας 8. 

 

Εικόνα 8 

2. Στη λίστα του πεδίου <Στο Μέλος> επιλέξτε το µέλος στο οποίο θέλετε να τοποθετήσετε το 
έλασµα. Η λίστα περιλαµβάνει το κύριο µέλος, καθώς και όλες τις δοκούς. Η κάθε δοκός 
δίνεται µε έναν αριθµό, ο οποίος αναφέρεται στη πλευρά του κυρίου µέλους στην οποία έχετε 
τοποθετήσει τη δοκό. 
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3. Αν έχετε επιλέξει µία δοκό και όχι το κύριο µέλος τότε η επιλογή <Στήριξη> θα ενεργοποιηθεί. 
Η επιλογή αυτή αναφέρεται στην περίπτωση που επιθυµείτε το έλασµα που θα τοποθετήσετε 
θα αποτελεί στήριξη για την εν λόγω δοκό. Το έλασµα θα εδράζει στην κύρια δοκό, σε θέση 
ακριβώς κάτω από τη δοκό. Η επιλογή γίνεται µε ΑΚ. Η επιλογή αυτή απενεργοποιεί τη λίστα 
του πεδίου <Πλευρά>. 

4. Ακόµη, αν έχετε επιλέξει το κύριο µέλος και εφόσον έχετε επιλέξει µία πλευρά όπου µπορεί 
να τοποθετηθεί λεπίδα ενίσχυσης (πχ για διατοµή Ι οι πλευρές 1 και 3, τότε η επιλογή 
<Λεπίδα> θα ενεργοποιηθεί. Η επιλογή αυτή αναφέρεται στην περίπτωση που επιθυµείτε το 
έλασµα που θα τοποθετήσετε να αποτελεί λεπίδα ενίσχυσης του κυρίου µέλους. Το έλασµα 
θα εισαχθεί κάθετα στον κορµό της κύριας δοκού. Η επιλογή γίνεται µε ΑΚ. Η επιλογή αυτή 
απενεργοποιεί τη λίστα του πεδίου <Πλευρά>, καθώς και όλες τις επιλογές για γωνίες (θα 
είναι πάντα 90 µοίρες), πλάτος (µέγιστο) και µήκος (θα είναι χωνευτό). 

5. Αν δεν έχετε επιλέξει το έλασµα να αποτελεί στήριξη, τότε επιλέξτε από τη λίστα του πεδίου 
<Πλευρά> την πλευρά του µέλους στην οποία επιθυµείτε να εδράζεται το έλασµα. 

6. Εισάγετε τις διαστάσεις στα πεδία <Πάχος> και (αν επιλέξετε τα αντίστοιχα πεδία) <Πλάτος> 
και <Μήκος> 

√√√√ Προσοχή 

Το SteelCAD για να συνεχίσει πρέπει να  εισάγετε τιµή στο πεδίο <Πλάτος>. Αν αφήσετε το 
πεδία <Πλάτος = Μέγιστο> και <Έλασµα Χωνευτό> επιλεγµένα, το πρόγραµµα θα λάβει ως 
δεδοµένα ότι το πλάτος είναι το µέγιστο για την πλευρά εκείνη, ενώ το µήκος αν η γωνία ως 
προς το επίπεδο (βλ. παρακάτω) είναι µηδενική τότε θεωρείται ότι το έλασµα εδράζεται σε 
όλο το µήκος της δοκού, ενώ αν η γωνία δεν είναι µηδενική τότε θεωρείτε ότι το έλασµα είναι 
χωνευτό στη δοκό. Αν επιλέξετε τα πεδία <Πλάτος = > ή/ και <Μήκος = > (ή επιλεχθούν από 
το πρόγραµµα λόγω άλλων επιλογών σας) τότε δεν µπορείτε να συνεχίσετε αν δεν εισάγετε 
τις αντίστοιχες τιµές. 

7. Επιλέξτε τη γωνία του ελάσµατος ως προς το επίπεδο της δοκού. Οι επιλογές είναι <0> 
(µοίρες), <90> ή, αν επιλέξετε <άλλη>, οποιαδήποτε τιµή ανάµεσα στο 0 και το 90 που 
επιθυµείτε.  

8. Εισάγετε, αν επιθυµείτε να κάνετε αλλαγές, τις τιµές που επιθυµείτε στα αντίστοιχα πεδία και 
πιέστε το [ΟΚ] για να σχεδιαστεί το έλασµά σας. 

√√√√ Προσοχή 

Αν ήδη υπάρχει έλασµα στην πλευρά εκείνη το έλασµα αυτό θα αντικατασταθεί από το νέο 
έλασµα. Ότι άλλα στοιχεία έχετε εισάγει που να σχετίζονται µε το έλασµα αυτό (κοχλίες, 
συγκολλήσεις) θα διαγραφούν. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση που έχετε επιλέξει να 
εισάγετε λεπίδα. 
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4.3.10. Εισαγωγή Ελάσµατος (αποκατάσταση συνέχειας) 
 

Όταν έχετε εισάγει αποκατάσταση συνεχείας, η διαδικασία εισαγωγής ελάσµατος είναι διαφορετική. 

1. 1. Επιλέξτε SteelCAD>Εισαγωγή>Ελάσµατος, ή κάντε ΑΚ στο εικονίδιο, της οµάδας 
εικονιδίων «ΕΙΣΑΓΩΓΗ». Θα εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας 9. 

 

Εικόνα 9 

2. Επιλέξτε πού θέλετε να τοποθετήσετε τα ελάσµατα. Εάν επιλέξετε τον κορµό, τότε το 
πρόγραµµα θα σχεδιάσει δύο ελάσµατα, ένα σε κάθε πλευρά 

3. Το πρόγραµµα προτείνει ορισµένες τιµές για τις διαστάσεις, τις οποίες µπορείτε να αλλάξετε 

4. Όταν είστε έτοιµοι, πιέστε [ΟΚ]. 

 

√√√√ Παρατήρηση 

Τα ελάσµατα µπορείτε να τα συνδέσετε µε κοχλίες (βλ παρακάτω). Στην περίπτωση της 
αποκατάστασης, θα τοποθετηθούν κατοπτρικά δύο οµάδες κοχλιών, µε τις διαστάσεις και τη 
διάταξη που έχετε ορίσει. Ως απόσταση από την άνω παρειά, σε αυτήν την περίπτωση θα 
θεωρήσει την απόσταση από το σηµείο επαφής των δύο διατοµών. 
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4.3.11. Εισαγωγή Κοχλιών 
 

Με την εντολή αυτή µπορείτε να εισάγετε τους κοχλίες που θα συνδέουν τα ελάσµατα (κυρίως) µε 
τις δοκούς. Η εντολή αυτή λειτουργεί µόνο εφόσον υπάρχει έλασµα που να εδράζει µε δοκό. Σε 
αντίθετη περίπτωση η εντολή είναι ανενεργή. 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Εισαγωγή>Κοχλιών, ή κάντε ΑΚ στο εικονίδιο, της οµάδας εικονιδίων 
«ΕΙΣΑΓΩΓΗ». Θα εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας 10 

 

Εικόνα 10 Το πλαίσιο διαλόγου εισαγωγής κοχλιών 

2. Στη λίστα του πεδίου <Στοιχείο> επιλέξτε το µέλος (κύριο ή δοκό) που επιθυµείτε να 
συνδέσετε. Η λίστα περιλαµβάνει τα µέλη στα οποία εδράζονται ελάσµατα µε µηδενική γωνία 
κλίσης ως προς το επίπεδο του µέλους. Η κάθε δοκός δίνεται µε έναν αριθµό, ο οποίος 
αναφέρεται στη πλευρά του κυρίου µέλους στην οποία το έχετε τοποθετήσει. 
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3. Στη λίστα του πεδίου <Με το Στοιχείο> επιλέξτε το έλασµα που επιθυµείτε να συνδέσετε µε το 
µέλος. Η λίστα περιλαµβάνει τα ελάσµατα που εδράζονται στο αντίστοιχο µέλος µε µηδενική 
γωνία κλίσης ως προς το επίπεδο του µέλους. Το κάθε έλασµα δίνεται µε έναν αριθµό, ο 
οποίος αναφέρεται στη πλευρά του µέλους στην οποία το έχετε τοποθετήσει. 

4. Στη λίστα του πεδίου <∆ιάµετρος> επιλέξτε µια από τις διαµέτρους µε την οποία είναι 
διαθέσιµοι οι κοχλίες. 

5. Στη λίστα του πεδίου <Κατηγορία> επιλέξτε µια από τις κατηγορίες µε την οποία είναι 
διαθέσιµοι οι κοχλίες 

6. Αν ήδη υπάρχουν κοχλίες που να συνδέουν τα στοιχεία που έχετε επιλέξει τότε 
ενεργοποιείται η επιλογή <Νέα Σειρά>. Επιλέξτε την µε ΑΚ αν επιθυµείτε να εισάγετε µία 
δεύτερη σειρά κοχλιών µε διαφορετική διάταξη από την ήδη υπάρχουσα. 

7. Στην κατηγορία <Πλήθος> και στα πεδία <Κοχλίες ανα σειρά> και <Αριθµός Σειρών> εισάγετε 
τον αριθµό των κοχλιών που θέλετε να εισάγετε. Σαν σειρά θεωρείται η διάταξη που είναι 
παράλληλη µε την άνω παρειά του µέλους. 

8. Αν τιµή σε ένα από τα πιο πάνω πεδία είναι µεγαλύτερη της µονάδας τότε ενεργοποιείται το 
αντίστοιχο πεδίο στην κατηγορία <Απόσταση µεταξύ τους> και απενεργοποιείται το [ΟΚ]. 
Εισάγετε µια τιµή που θα είναι αποδεκτή ώστε να ενεργοποιηθεί ξανά το πλήκτρο αυτό. 

√√√√ Προσοχή 

Το γινόµενο του πλήθους των κοχλιών µείον ένα επί την απόσταση ανάµεσα σε κάθε κοχλία 
πρέπει να είναι µικρότερο από το πλάτος του ελάσµατος (για την οριζόντια διάταξη) ή το 
µήκος (για την κάθετη διάταξη). Ειδικά για την κάθετη διάταξη, στο αποτέλεσµα αυτό 
προστίθεται και η απόσταση των κοχλιών από την άνω παρειά. Αν δεν ισχύει αυτό τότε οι 
τιµές αυτές δεν θεωρούνται αποδεκτές και το [ΟΚ] µένει απενεργοποιηµένο. 

9. Εισάγετε τις τιµές που επιθυµείτε στα υπόλοιπα πεδία. Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να 
εισάγετε νέα σειρά, τότε στο πεδίο <Απόσταση Από Άνω Παρειά> εισάγετε την απόσταση της 
νέας σειράς κοχλιών από την προηγούµενη σειρά 

10. Πιέστε το [ΟΚ] για να εισάγετε τους κοχλίες 

√√√√ Παρατήρηση 

Αν ήδη υπάρχουν κοχλίες που να συνδέουν το µέλος µε το έλασµα και δεν επιλέξετε να 
εισάγετε νέα σειρά, τότε όλες οι σειρές που θα έχουν προηγουµένως εισαχθεί θα 
αντικατασταθούν από τους νέους κοχλίες 
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4.3.12. Εισαγωγή Συγκολλήσεων 
 

Με την εντολή αυτή µπορείτε να εισάγετε τις συγκολλήσεις που θα συνδέουν τα ελάσµατα (κυρίως) 
µε τις δοκούς. Η εντολή αυτή λειτουργεί µόνο εφόσον υπάρχει έλασµα που να εδράζει µε δοκό. Σε 
αντίθετη περίπτωση η εντολή είναι ανενεργή. 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Εισαγωγή>Συγκολλήσεων, ή κάντε ΑΚ στο εικονίδιο της οµάδας 
εικονιδίων «ΕΙΣΑΓΩΓΗ». Θα εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας 11. 

 

Εικόνα 11 Το πλαίσιο διαλόγου εισαγωγής συγκολλήσεων 

2. Στη λίστα του πεδίου <∆ιατοµή> επιλέξτε το µέλος (κύριο ή δοκό) που επιθυµείτε να 
συνδέσετε. Η λίστα περιλαµβάνει τα µέλη στα οποία εδράζονται ελάσµατα µε µηδενική γωνία 
κλίσης ως προς το επίπεδο του µέλους, καθώς και το κύριο µέλος. Η κάθε δοκός δίνεται µε 
έναν αριθµό, ο οποίος αναφέρεται στη πλευρά του κυρίου µέλους στην οποία το έχετε 
τοποθετήσει.  

3. Στη λίστα του πεδίου <Με το Στοιχείο> επιλέξτε το έλασµα ή τη δοκό (αν το πρόκειται για το 
κύριο µέλος) που επιθυµείτε να συνδέσετε µε το µέλος. Η λίστα περιλαµβάνει τα ελάσµατα 
που εδράζονται στο αντίστοιχο µέλος και τις δοκούς, αν έχετε επιλέξει σαν στοιχείο το κύριο 
µέλος. Η κάθε δοκός δίνεται µε έναν αριθµό, ο οποίος αναφέρεται στη πλευρά του κυρίου 
µέλους στην οποία έχετε τοποθετήσει τη δοκό ενώ το κάθε έλασµα δίνεται µε έναν αριθµό, ο 
οποίος αναφέρεται στη πλευρά του µέλους στην οποία το έχετε τοποθετήσει. 

4. Στη λίστα του πεδίου <Στην Πλευρά> επιλέξτε την πλευρά του δεύτερου στοιχείου όπου θα 
εισαχθεί η συγκόλληση. Το πρόγραµµα έχει προεπιλέξει να εισάγει συγκολλήσεις σε όλες τις 
πλευρές. 

5. Εάν είναι εφικτό, ενεργοποιείται και επιλέγεται αυτόµατα η επιλογή <Τοπεθέτηση 
συγκόλλησης εκατέρωθεν του πέλµατος>. Η επιλογή αυτή αλλάζει µε ΑΚ. 

6. Στο πεδίο <Πάχος Συγκόλλησης> εισάγετε το πάχος που θέλετε να έχει η συγκόλληση, 
εφόσον βέβαια διαφέρει από το προεπιλεγµένο πάχος του προγράµµατος (5 mm). 

7. Πιέστε το [ΟΚ] για να εισάγετε τις συγκολλήσεις 

√√√√ Παρατήρηση 

Αν ήδη υπάρχουν συγκολλήσεις που να συνδέουν τα δύο στοιχεία τότε οι νέες συγκολλήσεις 
θα αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες 
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4.3.13. Εισαγωγή Ενίσχυσης 
 

Με την εντολή αυτή µπορείτε να εισάγετε ελάσµατα ενίσχυσης στις δοκούς. Πρόκειται ουσιαστικά 
για τυποποιηµένες διατοµές τύπου Ι που έχουν κοπεί. Η εντολή αυτή λειτουργεί µόνο εφόσον 
υπάρχει τουλάχιστον µία δοκός. Σε αντίθετη περίπτωση η εντολή είναι ανενεργή. 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Εισαγωγή>Ενίσχυσης, ή κάντε ΑΚ στο εικονίδιο της οµάδας εικονιδίων 
«ΕΙΣΑΓΩΓΗ». Θα εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας 12. 

 

Εικόνα 12 Το πλαίσιο διαλόγου εισαγωγής ενίσχυσης 

2. Στη λίστα του πεδίου <Της ∆οκού> επιλέξτε τη δοκό την οποία θέλετε να ενισχύσετε. Η κάθε 
δοκός δίνεται µε έναν αριθµό, ο οποίος αναφέρεται στη πλευρά του κυρίου µέλους στην 
οποία έχετε τοποθετήσει τη δοκό. 

3. Πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή] για να εµφανιστεί το γνωστό πλαίσιο επιλογής διατοµής. 

√√√√ Προσοχή 

Το πλαίσιο επιλογής διατοµής περιλαµβάνει και άλλες κατηγορίες πέρα από την κατηγορία Ι 
που πρέπει να επιλέξετε. Αν δεν επιλέξετε διατοµή κατηγορίας Ι τότε όταν πιέσετε [ΟΚ] θα 
εµφανιστεί µήνυµα λάθους. Ακόµη, πρέπει οι διαστάσεις της διατοµής να είναι αποδεκτές, 
ειδάλλως θα εµφανιστεί µήνυµα λάθους. 

4. Επιλέξτε τη διατοµή που επιθυµείτε και πιέστε [ΟΚ] για να βρεθείτε πίσω στο πλαίσιο 
διαλόγου εισαγωγής µέλους. 

5. Στο πεδίο <Ύψος> εισάγετε την απόσταση από το σηµείο επαφής του κατώτερου σηµείου 
της ενίσχυσης µε το κύριο µέλος µέχρι το ανώτερο αντίστοιχο σηµείο επαφής. 

6. Στο πεδίο <Γωνία> εισάγετε την κλίση της κάτω επιφάνειας της ενίσχυσης µε το οριζόντιο 
επίπεδο. 
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4.3.14. Λεπίδες Ενίσχυσης 
 

Με την εντολή αυτή µπορείτε να εισάγετε µία οµάδα ελασµάτων ενίσχυσης στις πλευρές 1 ή / και 3. 
Οι λεπίδες αυτές τοποθετούνται κάθετα στο κύριο µέλος. Η εντολή αυτή λειτουργεί µόνο εφόσον 
υπάρχει µία δοκός, και µπορεί να εισαχθεί τέτοια ενίσχυση τουλάχιστον σε µία από τις δύο 
πλευρές. Σε αντίθετη περίπτωση η εντολή είναι ανενεργή. Εάν δεν υπάρχει ενίσχυση στη δοκό, 
τότε θα εισαχθούν δύο λεπίδες εκεί που βρίσκονται τα δύο πέλµατα της δοκού. Εφόσον υπάρχει 
ενίσχυση, θα εισαχθεί και τρίτη λεπίδα στο πέλµα της ενίσχυσης. 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Εισαγωγή>Λεπίδες Ενίσχυσης, ή κάντε ΑΚ στο εικονίδιο της οµάδας 
εικονιδίων «ΕΙΣΑΓΩΓΗ». Θα εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας 13. 

 

Εικόνα 13 Το πλαίσιο διαλόγου εισαγωγής λεπίδων ενίσχυσης 

2. Στη λίστα του πεδίου <Στην Πλευρά> επιλέξτε την πλευρά στην οποία θέλετε να εισάγετε την 
ενίσχυση 

3. Στο πεδίο <Πάχος> εισάγετε το πλάτος του κάθε ελάσµατος σε mm. 

4. Πιέστε το [ΟΚ] για να σχεδιαστούν οι λεπίδες 

√√√√ Παρατήρηση 

Αν ήδη υπάρχουν λεπίδες ενίσχυσης στην πλευρά εκείνη λεπίδες αυτές θα αντικατασταθούν 
από τις νέες λεπίδες 
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4.3.15. Γωνιακό Έλασµα 
 

Με την εντολή αυτή µπορείτε να εισάγετε γωνιακά ελάσµατα ενίσχυσης στις δοκούς (σαν στήριξη). 
Η εντολή αυτή λειτουργεί µόνο εφόσον υπάρχει τουλάχιστον µία δοκός. Σε αντίθετη περίπτωση η 
εντολή είναι ανενεργή. 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Εισαγωγή>Γωνιακό, ή κάντε ΑΚ στο εικονίδιο της οµάδας εικονιδίων 
«ΕΙΣΑΓΩΓΗ». Θα εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας 14. 

 

Εικόνα 14 Το πλαίσιο διαλόγου εισαγωγής γωνιακού ελάσµατος 

2. Στη λίστα του πεδίου <Της ∆οκού> επιλέξτε τη δοκό την οποία θέλετε να ενισχύσετε. Η κάθε 
δοκός δίνεται µε έναν αριθµό, ο οποίος αναφέρεται στη πλευρά του κυρίου µέλους στην 
οποία έχετε τοποθετήσει τη δοκό 

3. Πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή] για να εµφανιστεί το γνωστό πλαίσιο επιλογής διατοµής 

√√√√ Προσοχή 

Το πλαίσιο επιλογής διατοµής περιλαµβάνει και άλλες κατηγορίες πέρα από την κατηγορία Γ 
(γωνιακό) που πρέπει να επιλέξετε. Αν δεν επιλέξετε διατοµή κατηγορίας Γ τότε όταν πιέσετε 
[ΟΚ] θα εµφανιστεί µήνυµα λάθους. Ακόµη, πρέπει οι διαστάσεις της διατοµής να είναι 
αποδεκτές, ειδάλλως θα εµφανιστεί µήνυµα λάθους. 

4. Επιλέξτε τη διατοµή που επιθυµείτε και πιέστε [ΟΚ] για να βρεθείτε πίσω στο πλαίσιο 
διαλόγου εισαγωγής µέλους. 

5. Αν έχετε επιλέξει <Μήκος Μέγιστο> (προεπιλογή) τότε σαν µήκος το πρόγραµµα θα λάβει το 
µέγιστο δυνατό µήκος για τις διαστάσεις του κυρίου µέλους. Αν επιλέξετε <Μήκος = > τότε 
στο αντίστοιχο πεδίο εισάγετε το µήκος εκείνο που επιθυµείτε 
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6. Αν έχετε επιλέξει <Άνω Σκέλος Ακέραιο> (προεπιλογή) τότε το σκέλος που έρχεται σε επαφή 
µε τη δοκό θα εισαχθεί µε τις αρχικές διαστάσεις. Αν επιλέξετε <Πλάτος = >, που σηµαίνει ότι 
το σκέλος αυτό έχει κοπεί, τότε στο αντίστοιχο πεδίο εισάγετε το πλάτος εκείνο που 
επιθυµείτε 

7. Πιέστε το [ΟΚ] για να σχεδιαστεί γωνιακό έλασµα 

√√√√ Παρατήρηση 

Αν ήδη υπάρχει γωνιακό έλασµα θα διαγραφεί καθώς και όλα τα στοιχεία του 

 

4.3.16. Γωνιακά 
 

Με την εντολή αυτή µπορείτε να εισάγετε ένα ζεύγος γωνιακών ελασµάτων στις δοκούς που θα 
συνδέουν τις δοκούς µε το κύριο µέλος. Η εντολή αυτή λειτουργεί µόνο εφόσον υπάρχει 
τουλάχιστον µία δοκός. Σε αντίθετη περίπτωση η εντολή είναι ανενεργή. 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Εισαγωγή>Γωνιακά, ή κάντε ΑΚ στο εικονίδιο της οµάδας εικονιδίων 
«ΕΙΣΑΓΩΓΗ». Θα εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας 156. 

 

Εικόνα 15 Το πλαίσιο διαλόγου εισαγωγής γωνιακών 

2. Στη λίστα του πεδίου <Στη ∆οκό> επιλέξτε τη δοκό την οποία θέλετε να συνδέσετε µε το κύριο 
µέλος. Η κάθε δοκός δίνεται µε έναν αριθµό, ο οποίος αναφέρεται στη πλευρά του κυρίου 
µέλους στην οποία έχετε τοποθετήσει τη δοκό. 
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3. Πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή] για να εµφανιστεί το γνωστό πλαίσιο επιλογής διατοµής 

√√√√ Προσοχή 

Το πλαίσιο επιλογής διατοµής περιλαµβάνει και άλλες κατηγορίες πέρα από την κατηγορία Γ 
(γωνιακό) που πρέπει να επιλέξετε. Αν δεν επιλέξετε διατοµή κατηγορίας Γ τότε όταν πιέσετε 
[ΟΚ] θα εµφανιστεί µήνυµα λάθους. Ακόµη, πρέπει οι διαστάσεις της διατοµής να είναι 
αποδεκτές, ειδάλλως θα εµφανιστεί µήνυµα λάθους. 

4. Επιλέξτε τη διατοµή που επιθυµείτε και πιέστε [ΟΚ] για να βρεθείτε πίσω στο πλαίσιο 
διαλόγου εισαγωγής µέλους. 

5. Αν έχετε επιλέξει <Μήκος Μέγιστο> (προεπιλογή) τότε σαν µήκος το πρόγραµµα θα λάβει το 
µέγιστο δυνατό µήκος για τις διαστάσεις της δοκού. Αν επιλέξετε <Μήκος = > τότε στο 
αντίστοιχο πεδίο εισάγετε το µήκος εκείνο που επιθυµείτε 

6. Πιέστε το [ΟΚ] για να σχεδιαστεί το ζεύγος γωνιακών 
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4.3.17. Πέδιλο – Υποστύλωµα 
 

Με την εντολή αυτή µπορείτε να σχεδιάσετε το υποστύλωµα µε το πέδιλο, καθώς και το έλασµα 
έδρασης. 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Θεµελίωση>Πέδιλο - Υποστήλωµα, ή κάντε ΑΚ στο εικονίδιο της οµάδας 
εικονιδίων «ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ». Θα εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας 16. 

 

Εικόνα 16 Το πλαίσιο διαλόγου εισαγωγής Υποστηλώµατος και Πεδίλου 

2. Πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή] για να εµφανιστεί το γνωστό πλαίσιο επιλογής διατοµής. 
Επιλέξτε τη διατοµή που επιθυµείτε και πιέστε το [ΟΚ] για να συνεχίσετε. 

3. Αν πρόκειται για διατοµές τύπου U ή L, έχετε τη δυνατότητα να τα σχεδιάσετε διπλά. Αν 
επιθυµείτε επιλέξτε <∆ιπλό>. Θα ενεργοποιηθεί το πεδίο <Απόσταση>. Συµπληρώστε την 
απόσταση που επιθυµείτε να έχουν οι δύο διατοµές µεταξύ τους 

4. Το πρόγραµµα προτείνει τιµές για τα υπόλοιπα πεδία. Μπορείτε να αλλάξετε τις τιµές αυτές 
αν επιθυµείτε 

5. Όταν είστε έτοιµοι, πιέστε το [ΟΚ] για να σχεδιαστεί  θεµελίωση 
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6. Στη συνέχεια µπορείτε να προσθέσετε ελάσµατα ενίσχυσης (είτε τετράπλευρα είτε 
εξαγωνικά), γωνιακά και αγκύρια. Τα στοιχεία αυτά µπορείτε να τα συνδέσετε µε κοχλίες και 
συγκολλήσεις, από το υποµενού <Εισαγωγή>. 

 

√√√√ Παρατήρηση 

Όταν το πρόγραµµα εκτελείται µέσα από το Steel, η θεµελίωση θα έχει σχεδιαστεί. Εάν επιθυµείτε 
διαφορετικές τιµές για την πλάκα έδρασης και το πέδιλο, µπορείτε να τις µεταβάλλετε µε την εντολή 
«Επεξεργασία» 

 

4.3.18. Εξαγωνικά Ελάσµατα 
 

Στην παράγραφο αυτή αναλύεται πώς θα εισάγετε εξαγωνικά ελάσµατα µορφής της εικόνας 17. 

 

Εικόνα 17 

Με την εντολή αυτή θα σχεδιαστούν δύο ελάσµατα. Στη λίστα µπορείτε να επιλέξετε Πλευρές 1-3 
και πλευρές 2-4. 

Αν επιλέξετε Πλευρές 1-3 τα ελάσµατα θα τοποθετηθούν όπως στην Εικόνα 18(α), ενώ αν 
επιλέξετε πλευρές 2-4 θα τοποθετηθούν όπως στην Εικόνα 18(β): 

  

Εικόνα 18 (α), (β) 
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1. Επιλέξτε SteelCAD>Θεµελίωση>Εξαγωνικά Ελάσµατα, ή κάντε ΑΚ στο εικονίδιο της οµάδας 
εικονιδίων «ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ». Θα εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας 19. 

 

Εικόνα 19 Το πλαίσιο διαλόγου εισαγωγής εξαγωνικών ελασµάτων 

2. Για δική σας διευκόλυνση το πρόγραµµα προτείνει κάποιες τιµές. Στο παράθυρο µπορείτε να 
δείτε και τις διαστάσεις 

3. Όταν είστε έτοιµοι, πιέστε το [ΟΚ] και τα ελάσµατα θα σχεδιαστούν 

 

4.3.19. Ελάσµατα Ενίσχυσης 
 

Στην παράγραφο αυτή θα εξηγήσουµε το πώς θα εισάγετε τετράπλευρα ελάσµατα ενίσχυσης, 
µορφής της εικόνας 20. 

 

Εικόνα 20 

Με την εντολή αυτή θα σχεδιαστούν δύο ελάσµατα. Στη λίστα µπορείτε να επιλέξετε Πλευρές 1-3 
και πλευρές 2-4. 

Αν επιλέξετε Πλευρές 1-3 τα ελάσµατα θα τοποθετηθούν όπως στην Εικόνα 21(α), ενώ αν 
επιλέξετε πλευρές 2-4 θα τοποθετηθούν όπως στην Εικόνα 21 (β): 
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Εικόνα 21 (α), (β) 

 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Θεµελίωση>Ελάσµατα Ενίσχυσης, ή κάντε ΑΚ στο εικονίδιο της οµάδας 
εικονιδίων «ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ». Θα εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας 22. 

 

Εικόνα 22 Το πλαίσιο διαλόγου εισαγωγής ελασµάτων ενίσχυσης 

2. Για δική σας διευκόλυνση το πρόγραµµα προτείνει κάποιες τιµές. Στο παράθυρο µπορείτε να 
δείτε και τις διαστάσεις 

3. Όταν είστε έτοιµοι, πιέστε το [ΟΚ] και τα ελάσµατα θα σχεδιαστούν 
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4.3.20. Γωνιακά Θεµελίωσης 
 

Στην παράγραφο αυτή θα εξηγήσουµε το πώς θα εισάγετε γωνιακά στη θεµελίωση. Με την εντολή 
αυτή θα σχεδιαστούν δύο γωνιακά. Στη λίστα µπορείτε να επιλέξετε Πλευρές 1-3 και πλευρές 2-4. 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Θεµελίωση>Γωνιακά, ή κάντε ΑΚ στο εικονίδιο της οµάδας εικονιδίων 
«ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ». Θα εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας 23. 

 

Εικόνα 23 Το πλαίσιο διαλόγου εισαγωγής ελασµάτων ενίσχυσης 

2. Πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή] για να εµφανιστεί το γνωστό πλαίσιο επιλογής διατοµής. 

3. Επιλέξτε τη διατοµή που επιθυµείτε και πιέστε [ΟΚ] για να βρεθείτε πίσω στο πλαίσιο 
διαλόγου εισαγωγής µέλους 

4. Αν έχετε επιλέξει <Μήκος Μέγιστο> (προεπιλογή) τότε σαν µήκος το πρόγραµµα θα λάβει το 
µέγιστο δυνατό µήκος για τις διαστάσεις της δοκού. Αν επιλέξετε <Μήκος = > τότε στο 
αντίστοιχο πεδίο εισάγετε το µήκος εκείνο που επιθυµείτε 

5. Πιέστε το [ΟΚ] για να σχεδιαστεί το ζεύγος γωνιακών 
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4.3.21. Αγκύρια 
 

Στην παράγραφο αυτή θα εξηγήσουµε πώς θα εισάγετε αγκύρια στη θεµελίωση. Η λογική είναι 
παρόµοια µε την εισαγωγή κοχλιών. Η βασική διαφορά είναι ότι τα αγκύρια τοποθετούνται πάντα 
κεντραρισµένα. Μπορείτε να τοποθετήσετε πολλές οµάδες αγκυρίων. 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Θεµελίωση>Αγκύρια, ή κάντε ΑΚ στο εικονίδιο της οµάδας εικονιδίων 
«ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ». Θα εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας 24. 

 

Εικόνα 24 Το πλαίσιο διαλόγου εισαγωγής αγκυρίων 

2. Το πρόγραµµα προτείνει κάποιες τιµές. Αν δεν κάνετε καµία αλλαγή, τότε θα τοποθετηθούν 
τέσσερα αγκύρια στις τέσσερις γωνίες του ελάσµατος έδρασης.  

3. Εφόσον έχετε εισάγει γωνιακά, τότε η επιλογή <Αγκύρωση Γωνιακών> θα είναι 
ενεργοποιηµένη. Επιλέξτε την αν επιθυµείτε 

4. Πιέστε το [ΟΚ] ώστε να σχεδιαστούν τα αγκύρια 

√√√√ Παρατήρηση: Τοποθέτηση Γωνιακών – Ελασµάτων 

Αφού έχετε εισάγει στη θεµελίωση τα ελάσµατα και τα γωνιακά που επιθυµείτε, στη συνέχεια 
µπορείτε να τα συνδέσετε µεταξύ τους µε συγκολλήσεις και κοχλίες. 

Με κοχλίες µπορείτε να συνδέσετε τα γωνιακά µε το στύλο  

Με συγκόλληση µπορείτε να συνδέσετε: 

Το έλασµα έδρασης: α) Με το στύλο, β) Με τα ελάσµατα ενίσχυσης (Τετράπλευρα-Εξαγωνικά) 

Τα Εξαγωνικά ελάσµατα: α) Με το στύλο, β) Με τα τετράπλευρα ελάσµατα 
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4.3.22. ∆οκός – Τεγίδα 
 

Με την εντολή αυτή µπορείτε να σχεδιάσετε τη δοκό µε την τεγίδα που θα εδράζεται σε αυτήν. 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Τεγίδα>∆οκός - Τεγίδα, ή κάντε ΑΚ στο εικονίδιο της οµάδας εικονιδίων 
«Τεγίδα». Θα εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας 25. 

 

Εικόνα 25 Το πλαίσιο διαλόγου εισαγωγής ∆οκού και Τεγίδας 

2. Πιέστε το πρώτο πλήκτρο [Επιλογή] για να εµφανιστεί το γνωστό πλαίσιο επιλογής διατοµής. 

3. Επιλέξτε τη διατοµή που επιθυµείτε και πιέστε [ΟΚ] για να βρεθείτε πίσω στο πλαίσιο 
διαλόγου ∆οκού και Τεγιδας. 

4. Αν πρόκειται για διατοµές τύπου U ή L, έχετε τη δυνατότητα να τα σχεδιάσετε διπλά. Αν 
επιθυµείτε επιλέξτε <∆ιπλό>. Θα ενεργοποιηθεί το πεδίο <Απόσταση>. Συµπληρώστε την 
απόσταση που επιθυµείτε να έχουν οι δύο διατοµές µεταξύ τους. 

5. Συµπληρώστε το πεδίο <Γωνία> για την κλίση της δοκού 

6. Πιέστε το δεύτερο πλήκτρο [Επιλογή] για να εµφανιστεί το γνωστό πλαίσιο επιλογής 
διατοµής. Επιλέξτε τη διατοµή που επιθυµείτε και πιέστε [ΟΚ] για να βρεθείτε πίσω στο 
πλαίσιο διαλόγου ∆οκού και Τεγιδας 

7. Όταν είστε έτοιµοι, Πιέστε το [ΟΚ] για να σχεδιαστούν η ∆οκός και η Τεγίδα 
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4.3.23. Συνδετικά Τεγίδας 
 

Με την εντολή αυτή µπορείτε να σχεδιάσετε τα ελάσµατα που θα συνδέουν τη δοκό µε την τεγίδα. 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Τεγίδα>Συνδετικά Τεγίδας, ή κάντε ΑΚ στο εικονίδιο της οµάδας 
εικονιδίων «Τεγίδα». Θα εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας 26. 

 

Εικόνα 26 Το πλαίσιο διαλόγου εισαγωγής Συνδετικών Τεγίδας 

2. Επιλέξτε <Γωνιακό> ή <Σπαστό Έλασµα>, από τις αντίστοιχες επιλογές 

3a. a. Εφόσον έχετε επιλέξει <Γωνιακό>: 

Πατήστε το κουµπί [Επιλογή] και επιλέξτε το γωνιακό που επιθυµείτε 

√√√√ Προσοχή  

Πρέπει να επιλέξετε γωνιακό τέτοιο ώστε το ύψος να εφαρµόζει στο εσωτερικό της τεγιδας, 
και το πλάτος του να είναι µεγαλύτερο από το διαθέσιµο πλάτος της τεγίδας 

4a. Εφόσον χρειάζεται να τοποθετηθεί έλασµα ανάµεσα στο γωνιακό και τη δοκό, το <Ενδιάµεση 
τοποθέτηση ελάσµατος> έχει ενεργοποιηθεί και επιλεγεί αυτόµατα. 

5a. Το πρόγραµµα προτείνει ένα µήκος, το οποίο µπορείτε να αλλάξετε 

6a. Στη συνέχεια, επιλέξτε <Αριστερά> ή <∆εξιά>, για το πού θα εισάγετε το συνδετικό 
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7a. Όταν είστε έτοιµοι, πιέστε <ΟΚ> και το γωνιακό θα σχεδιαστεί 

3b. b. Εφόσον έχετε επιλέξει <Σπαστό Έλασµα>: 

Το πρόγραµµα προτείνει κάποιες διαστάσεις, όπως και για το µήκος. Τις διαστάσεις αυτές 
µπορείτε να τις αλλάξετε εάν επιθυµείτε 

4b. Επιλέξτε <Αριστερά> ή <∆εξιά> και όταν θα είστε έτοιµοι πιέστε <ΟΚ> για να σχεδιαστέι το 
σπαστό έλασµα 

 

√√√√ Παρατήρηση 

Στη συνέχεια, µπορείτε να συνδέσετε τα συνδετικά της τεγίδας µε την τεγίδα και τη δοκό µε κοχλίες 
από το υποµενού <Εισαγωγή>. 
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4.3.24. Κάτοψη 
 

Με την εντολή αυτή µπορείτε να δείτε τη λεπτοµέρεια σε κάτοψη. 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Προβολή>Κάτοψη, ή κάντε ΑΚ στο εικονίδιο της οµάδας εικονιδίων 
«Προβολή». 

2. Θα εµφανιστεί η κάτοψη της λεπτοµέρειας 

 

4.3.25. Όψεις 1-4 
 

Με την εντολή αυτή µπορείτε να δείτε τη λεπτοµέρεια στις αντίστοιχες όψεις της. 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Προβολή>Όψη 1-4, ή κάντε ΑΚ στο εικονίδιο της οµάδας εικονιδίων 
«Προβολή». 

2. Θα εµφανιστεί η αντίστοιχη όψη της λεπτοµέρειας 

 

4.3.26. Τριδιάστατη 
 

Με την εντολή αυτή µπορείτε να δείτε τη λεπτοµέρεια στο χώρο. 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Προβολή>Τρισδιάστατη, ή κάντε ΑΚ στο εικονίδιο της οµάδας εικονιδίων 
«Προβολή». 

2. Θα εµφανιστεί η τρισδιάστατη όψη της λεπτοµέρειας 

 

4.3.27. Όλες 
 

Με την εντολή αυτή µπορείτε να δείτε στο ίδιο σχέδιο την κάτοψη καθώς και τις όψεις 1 και 2 της 
λεπτοµέρειας. 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Προβολή>όλες, ή κάντε ΑΚ στο εικονίδιο  , της οµάδας εικονιδίων 
«Προβολή». 

2. Θα εµφανιστούν η κάτοψη και οι δύο όψεις της λεπτοµέρειας, όλες στο ίδιο σχέδιο 
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4.3.28. Πλευρές 1/4 
 

Με τις εντολές αυτές µπορείτε να κάνετε zoom στο δισδιάστατο σχέδιο, στις πλευρές 1 και 4 
αντίστοιχα. 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Προβολή>Πλευρά 1/4, ή κάντε ΑΚ στο εικονίδιο της οµάδας εικονιδίων 
«Προβολή». 

2. Θα εµφανιστεί η αντίστοιχη πλευρά στο δισδιάστατο σχέδιο της λεπτοµέρειας 

 

4.3.29. ∆ιαχείριση Layer 
 

Με την εντολή αυτή µπορείτε να επιλέξετε ποια layers θα είναι ορατά και ποια όχι στο τρισδιάστατο 
και στο δισδιάστατο σχέδιο. 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Προβολή>∆ιαχείριση Layer. Θα εµφανιστεί το πλαίσιο διακόγου της 
Εικόνας 27. 

 

Εικόνα 27 

2. Με ΑΚ επιλέξτε τα στοιχεία που επιθυµείτε να είναι ορατά, καθώς και την προβολή του 
σχεδίου. 

3. Πιέστε το [ΟΚ] για να δείτε το σχέδιό σας. 
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4.3.30. Νέα Λεπτοµέρεια 
 

Με την εντολή αυτή µπορείτε δηµιουργήσετε µια νέα, κενή στάθµη. Σε αυτήν τη στάθµη µπορείτε 
να σχεδιάσετε τη νέα λεπτοµέρεια. 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Λεπτοµέρεια>Νέα, ή κάντε ΑΚ στο εικονίδιο της οµάδας εικονιδίων 
«ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ». 

2. Μια νέα στάθµη θα δηµιουργηθεί 

√√√√ Προσοχή  

Η εισαγωγή πολλών λεπτοµερειών στο ίδιο σχέδιο (DWG) έχει νόηµα όταν σας ενδιαφέρει το 
σχεδιαστικό µέρος του προγράµµατος (SteelCAD). Εάν σας ενδιαφέρει και το υπολογιστικό 
(CONNECT) τότε θα πρέπει να υπάρχει µόνο ένας κόµβος σε κάθε σχέδιο. 

 

4.3.31. Προβολή Λεπτοµέρειας 
 

Με την εντολή αυτή µπορείτε να µεταβείτε από µία στάθµη στην άλλη και να δείτε την αντίστοιχη 
λεπτοµέρεια. 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Λεπτοµέρεια> Προβολή, ή κάντε ΑΚ στο εικονίδιο της οµάδας εικονιδίων 
«ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ». Θα εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου επιλογής λεπτοµέρειας. 

2. Από τη λίστα του πεδίου <Επιλέξτε λεπτοµέρεια> επιλέξτε τη λεπτοµέρεια  στην οποία 
επιθυµείτε να µεταβείτε 

3. 3. Πιέστε [ΟΚ] για να µεταβείτε στη λεπτοµέρεια που επιλέξατε. 

 

4.3.32. Επόµενη Λεπτοµέρεια 
 

Με την εντολή αυτή µπορείτε µεταβείτε κατά µία στάθµη παραπάνω από αυτήν που είστε και να 
δείτε την αντίστοιχη λεπτοµέρεια. 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Λεπτοµέρεια>Επόµενη, ή κάντε ΑΚ στο εικονίδιο της οµάδας εικονιδίων 
«ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ». 

2. Θα µεταβείτε σε µία ανώτερη στάθµη και θα δείτε την αντίστοιχη λεπτοµέρεια 
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4.3.33. Προηγούµενη Λεπτοµέρεια 
 

Με την εντολή αυτή µπορείτε µεταβείτε κατά µία στάθµη παραπάνω από αυτήν που είστε και να 
δείτε την αντίστοιχη λεπτοµέρεια. 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Λεπτοµέρεια>Προηγούµενη, ή κάντε ΑΚ στο εικονίδιο της οµάδας 
εικονιδίων «ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ». 

2. Θα µεταβείτε κατώτερη στάθµη και θα δείτε την αντίστοιχη λεπτοµέρεια 

 

4.3.34. Προβολή Όλων 
 

Με την εντολή αυτή µπορείτε δείτε σε ένα σχέδιο όλες τις λεπτοµέρειες. Προβολή όλων των 
λεπτοµερειών µαζί γίνεται µόνο για την κατάσταση προβολής κάτοψης και δύο όψεων. 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Λεπτοµέρεια> Προβολή όλων, ή κάντε ΑΚ στο εικονίδιο της οµάδας 
εικονιδίων «ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ». 

2. Θα εµφανιστούν όλες οι λεπτοµέρειες σε προβολή κάτοψης και δύο όψεων 

 

4.3.35. Καναβοποίηση 
 

Με την εντολή αυτή µπορείτε να προχωρήσετε στην καναβοποίηση του κόµβου, ΄ςστε στην 
συνέχεια να προχωρήσετε στην επίλυση. 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Επίλυση Κόµβου>Καναβοποίηση. Θα εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου 
της Εικόνας 28 

 

Εικόνα 28 

2. Στα πεδία [Κατά Χ] και [Κατά Υ] αλλαξτε, αν επιθυµείτε, τις τιµές για το µέγιστο µήκος των 
τµηµάτων. 

3. Αν στο τέλος της διαδικασίας επιθυµείτε να δείτε τα εξαγόµενα της καναβοποίησης. 

4. Πιέστε το [ΟΚ] για να προχωρήσετε στην καναβοποίηση. 
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4.3.36. Επίλυση 
 

Με την εντολή αυτή µπορείτε να προχωρήσετε στην επίλυση του κόµβου, εφόσον έχει προηγηθεί η 
καναβοποίηση. 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Επίλυση Κόµβου>Επίλυση. Θα εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου της 
Εικόνας 29 

 

Εικόνα 29 

2. Επιλέξτε ανάµεσα σε υπολογισµό µε µετατοπίσεις ή φορτία, κάνοντας ΑΚ στην αντίστοιχη 
επολογή. 

3. Αν στο τέλος της διαδικασίας επιθυµείτε να δείτε τα εξαγόµενα της επίλυσης. 

4. Πιέστε το [ΟΚ] για να προχωρήσετε στην επίλυση. 

 

4.3.37. Εντατικά Μεγέθη 
 

Με την εντολή αυτή µπορείτε, εφόσον έχει προηγηθεί η επίλυση, να δείτε τα εντατικά µεγέθη όπως 
προέκυψαν στον κόµβο κατά την επίλυση. 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Επίλυση Κόµβου>Εντατικά Μεγέθη. Θα εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου 
της Εικόνας 30 

 

Εικόνα 30 

2. Εάν επιλέξετε (µε ΑΚ) <Εµφάνιση Συνολικής Κατάστασης> τότε δεν µπορείτε να επιλέξετε 
<Είδος Φόρτισης> και <Τάση>. Θα δείτε την συνολική κατάσταση σε κάθε τµήµα (αν αντέχει ή 
δεν αντέχει). 
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3. Εφόσον δεν έχετε επιλέξει <Εµφάνιση Συνολικής Κατάστασης> Επιλέξτε <Είδος Φόρτισης> 
και <Τάση>. 

4. Πιέστε το [ΟΚ] για να δείτε τα εντατικά µεγέθη σε χρωµατική απεικόνιση. 

 

4.3.38. Υπόµνηµα 
 

Με την εντολή αυτή µπορείτε, εφόσον έχει προηγηθεί χρωµατική απεικόνιση των εντατικών 
µεγεθών, να δείτε το εύρος των τάσεων που αντιστοιχεί σε κάθε χρώµα . 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Επίλυση Κόµβου>Υπόµνηµα. Θα εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου της 
Εικόνας 31 

 

Εικόνα 31 

4. Πιέστε το [ΟΚ] για να επανέρθετε στο σχέδιο. 
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4.3.39. Εξαγωγή Κόµβου στη Βιβλιοθήκη 
 

Με την εντολή αυτή µπορείτε να εξάγετε τον κόµβο σε µια βιβλιοθήκη κόµβων, ώστε την επόµενη 
φορά που θα έχετε έναν παρόµοιο κόµβο να εισάγετε τα χαρακτηριστικά του (ελάσµατα, κοχλίες, 
συγκολλήσεις, ενισχύσεις) γρήγορα. 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Πρόσθετα>Εξαγωγή Κόµβου στη Βιβλιοθήκη. Θα εµφανιστεί το πλαίσιο 
διαλόγου της Εικόνας 32 

 

Εικόνα 32 

2. Στο πεδίο <Θέση συµβόλου> επιλέξτε (είτε γράφοντας τον αριθµό, είτε µε τον slider δεξιά του 
πεδίου) τη θέση του κόµβου στην βιβλιοθήκη. Αν στη θέση αυτή υπάρχει ήδη αποθηκευµένος 
κόµβος το πρόγραµµα θα σας προειδοποιήσει. 

3. ∆ώστε ένα όνοµα στον κόµβο στο πεδίο <Όνοµα Κόµβου>. 

4.  Παραγωγή του εικονιδίου: Πιέστε [Οθόνη Slide]. Θα δείτε την επιφάνεια εργασίας σας. Όταν 
στην επιφάνεια δείτε (µετά από κατάλληλα zoom) το σχέδιο που θέλετε να φαίνεται στο 
εικονίδιο. Πιέστε το πλήκτο [Enter] ώστε να επανέρθετε στο πλαίσιο διαλόγου. 

5. Πιέστε το [ΟΚ] για να εξάγετε τον κόµβο στην βιβλιοθήκη. 
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4.3.40. Εισαγωγή Κόµβου από Βιβλιοθήκη 
 

Με την εντολή αυτή µπορείτε να εισάγετε αυτόµατα τα στοιχεία του κόµβου, από µια βιβλιοθήκη 
έτοιµων κόµβων. 

1. Επιλέξτε SteelCAD>Πρόσθετα>Εισαγωγή Κόµβου από Βιβλιοθήκη. Θα εµφανιστεί το πλαίσιο 
διαλόγου της Εικόνας 33 

 

Εικόνα 33 

2. Στο πλαίσιο διαλόγου θα εφανιστούν µόνο οι κόµβοι που είναι συµβατοί µε τα µέλη που 
υπάρχουν στον κόµβο σας. Εάν ένας κόµβος δεν είναι συµβατός, τότε θα γράφει Ν/Α (µη 
εφαρµόσιµο). 

3. Όταν επιλέξετε µε ΑΚ έναν κόµβο, θα δείτε µια περιγραφή του κόµβου. 

4. Πιέστε το [ΟΚ] ώστε να σχεδιαστούν αυτόµατα τα στοιχεία του κόµβου. 
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4.3.41. Εισαγωγή δεδοµένων του STEEL 
 
Η εντολή αυτή είναι για έµπειρους χρήστες του SteelCAD/Connect. Εφόσον έχετε το πρόγραµµα 
VK.STEEL µπορείτε να εντοπίσετε το αρχείο std που σας ενδιαφέρει και να σχεδιάσετε τον 
αντίστοιχο κόµβο.  

1. Επιλέξτε SteelCAD>Πρόσθετα>Εισαγωγή δεδοµένων του STEEL. Θα εµφανιστεί το πλαίσιο 
διαλόγου της Εικόνας 34 

 

Εικόνα 34 

2. Εάν πάτε στον κατάλογο µιας µελέτης Steel, για τους κόµβους που έχουν ήδη δηµιουργηθεί 
µε το SteelCAD/Connect θα υπάρχει ένα αρχείο µε το όνοµα NodeXX.std, όπου ΧΧ ο 
αντίστοιχος κόµβος της µελέτης. 

3. Επιλέξτε το αρχείο που επιθυµείτε και πιέστε [ΟΚ] για να σχεδιάσετε τον κόµβο σας. 
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4.3.42. Εµφάνιση Ενεργειών 
 
Με την εντολή αυτή µπορείτε να δείτε τις ενέργειες που έχετε κάνει, από τη στιγµή που 
δηµιουργήσατε τον κόµβο.  

1. Επιλέξτε SteelCAD>Πρόσθετα>Εµφάνιση Ενεργειών. Θα εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου της 
Εικόνας 35 

 

Εικόνα 35 

2. Πιέστε το [ΟΚ] για να επανέρθετε στην επιφάνεια εργασίας. 
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5. Παράδειγµα Κόµβου 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται το λογικό διάγραµµα που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης του 
προγράµµατος για τον έλεγχο επάρκειας ενός κόµβου.  

 

Πίνακας 1 

Λογικό ∆ιάγραµµα 

Α/Α Περιγραφή 

1. (Σε περίπτωση εκτέλεσης µέσα από STEEL) 

Στο STEEL επιλέγετε τα µέλη που συντρέχουν στον κόµβο που θέλετε να ελέγξετε. Εάν η 
σύνδεση που θέλετε να υπολογίσετε δεν είναι ακραία (πχ. δοκός επί δοκού σε ενδιάµεσο 
κόµβο, δοκός επί στύλου σε ενδιάµεσο κόµβο του στύλου, αντηρίδα στήριξης δοκού, 
αντιανέµιο σε ενδιάµεσο κόµβο δοκού ή στύλου κλπ.) πρέπει πρώτα να επιλέξετε τα δύο 
συνευθειακά µέλη (της δοκού, του στύλου κλπ) και στη συνέχεια τα εγκάρσια µέλη που 
θέλετε να συνδέσετε. 

2. (Σε περίπτωση εκτέλεσης µέσα από STEEL) 

Επιλέγετε την εντολή του µενού: Επεκτάσεις > Connect, οπότε και εµφανίζεται το πλαίσιο 
διαλόγου, στο οποίο αναγράφεται ο αύξων αριθµός του κόµβου και τα µέλη που έχουν 
επιλεγεί και συντρέχουν σε αυτόν. Με την εντολή ΟΚ, ανοίγει το πρόγραµµα SteelCAD και ο 
κόµβος στον οποίο συντρέχουν οι διατοµές που επιλέξατε. 

Εάν έχετε ήδη παράγει τη σύνδεση του συγκεκριµένου κόµβου, θα εµφανιστεί παράθυρο 
διαλόγου στο οποίο θα πρέπει να επιλέξετε (YES) εάν θέλετε να διαγραφούν τα στοιχεία και 
η επίλυση της σύνδεσης και να δηµιουργηθεί εκ νέου ή (ΝΟ) εάν θέλετε να διατηρηθεί η 
προηγούµενη περιγραφή και επίλυση της σύνδεσης. 

3. (Σε περίπτωση αυτόνοµου προγράµµατος) 

Επιλέξτε την εντολή SteelCAD>Κύριο Μέλος. Πιέστε [Επιλογή] και από πλαίσιο διαλόγου 
που θα εµφανιστεί επιλέξτε διατοµή IPB160 και πιέστε [ΟΚ]. 

Επιλέξτε την εντολή SteelCAD>Εισαγωγή>Μέλους. Πιέστε [Επιλογή] και από πλαίσιο 
διαλόγου που θα εµφανιστεί επιλέξτε διατοµή IPB140 και πιέστε [ΟΚ]. Στη συνέχεια επιλέξτε 
<Πλευρά> 4, απόσταση <Από άνω παρειά> 10 και γωνία <Ως προς ορίζοντα> -18,5. Πιέστε 
[ΟΚ]. 

4. Επιλέξτε την εντολή SteelCAD>Εισαγωγή>Ενίσχυσης. Πιέστε [Επιλογή] και από πλαίσιο 
διαλόγου που θα εµφανιστεί επιλέξτε διατοµή IPB140 και πιέστε [ΟΚ]. Στη συνέχεια στο 
πεδία <Ύψος> συµπληρώνετε την τιµή 100 και στο πεδίο <Γωνία> συµπληρώνετε την τιµή 
45. Πιέστε το [ΟΚ] για να σχεδιάσετε την ενίσχυση. 
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5. Επιλέξτε την εντολή SteelCAD>Εισαγωγή>Ελάσµατος. Έχουν ήδη προεπιλεγεί η θέση και 
οι διαστάσεις της πλάκας. Πιέστε το [OK] ώστε να σχεδιάσετε την πλάκα. 

6.  Επιλέξτε την εντολή SteelCAD>Εισαγωγή>Κοχλιών. Η θέση έχει ήδη προεπιλεγεί. Επιλέξτε 
<∆ιάµετρος> Μ16, <Κοχλίες ανά σειρά> 2, <Αριθµός σειρών> 3, αποστάσεις <Στη Σειρά> 
80, <Μεταξύ Σειρών> 70, <Απόσταση από άνω παρειά> 40. Πιέστε το [OK] ώστε να 
σχεδιάσετε τους κοχλίες. 

7. Επιλέξτε την εντολή SteelCAD>Εισαγωγή>Συγκολλήσεων. Επιλέξτε <∆ιατοµή> «Κύριο 
Μέλος», <Με το µέλος> «Μέλος 4». Πιέστε το [ΟΚ]. 

Επιλέξτε την εντολή SteelCAD>Εισαγωγή>Συγκολλήσεων. Επιλέξτε <∆ιατοµή> «Κύριο 
Μέλος», <Με το µέλος> «Ενίσχυση 4». Πιέστε το [ΟΚ]. 

Επιλέξτε την εντολή SteelCAD>Εισαγωγή>Συγκολλήσεων. Επιλέξτε <∆ιατοµή> «Μέλος 4», 
<Με το µέλος> «Ενίσχυση 4». Πιέστε το [ΟΚ]. 

8. Επιλέγετε την εντολή SteelCAD>Επίλυση κόµβου>Κανναβοποίηση. Στο παράθυρο που θα 
εµφανισθεί µπορείτε να ορίσετε την επιθυµητή διάσταση των πεπερασµένων στοιχείων σε 
m, πχ. 0.05m. Με την ολοκλήρωση της κανναβοποίησης το πλήκτρο «Έναρξη» 
απενεργοποιείται, οπότε επιλέγετε την εντολή «Κλείσιµο». 

Μετά την κανναβοποίηση, θα εµφανιστεί η τριδιάστατη απεικόνιση του κόµβου, όπου θα 
φαίνονται τα πεπερασµένα στοιχεία (ραβδωτά και επιφανειακά) 

9. Επιλέγετε την εντολή SteelCAD>Επίλυση κόµβου>Επίλυση. Με την ολοκλήρωση της 
επίλυσης το πλήκτρο «Έναρξη» απενεργοποιείται, οπότε επιλέγετε την εντολή «Κλείσιµο». 

10. Μετά την επίλυση είναι δυνατή η προβολή των τάσεων των πεπερασµένων στοιχείων 
επιλέγοντας την εντολή SteelCAD>Επίλυση κόµβου>Εντατικά µεγέθη. Μπορείτε να δείτε 
ανά συνδυασµό φόρτισης τις κύριες, ορθές, διατµητικές και Von Mises τάσεις 

11. Παράλληλα µε την χρωµατική απεικόνιση των τάσεων, µπορείτε να έχετε και ένδειξη αυτών 
των τιµών (τάσεις σε ΚΝ/m2) επιλέγοντας την εντολή SteelCAD>Επίλυση κόµβου> 
Υπόµνηµα 

12. Ο έλεγχος των στοιχείων της σύνδεσης (ελασµάτων, συγκολλήσεων, κοχλιώσειων) 
εµφανίζεται στις εκτυπώσεις της µελέτης στο STEEL, µέσω της επιλογής «Εκτυπώσεις 
Συνδέσεων» 
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