Στρατηγική Συνεργασία Cubus-4Μ
Το ακόλουθο άρθρο είναι γραµµένο από τον κ. Αντώνη Κανελλόπουλο (Πολ. Μηχανικό ΕΜΠ, Dr.
sc. techn. ETH Zuerich, ιδρυτή και πρόεδρο της cubus hellas), που χαιρετίζει την στρατηγική
συνεργασία της Cubus µε την 4Μ.

Η Στρατηγική συνεργασία µας µε την 4Μ αποσκοπεί σε πληθώρα άµεσων αλλά και
µακροπρόθεσµων πλεονεκτηµάτων και συνεργιών. Άµεση είναι η επ' ευκαιρία των
Ευρωκωδίκων διάχυση της τεχνογνωσίας της Cubus (Statik, Fagus, Cedrus κλπ) σε
µεγάλο αριθµό συναδέλφων πολιτικών µηχανικών, οι οποίοι έχουν σήµερα την
δυνατότητα να µεταβούν µε απίστευτα προνοµιακούς όρους στο εγκυρότερο ίσως
πακέτο διεθνώς, αναφορικά µε τους Ευρωκώδικες. ∆ιότι ως γνωστόν οι
Ευρωκώδικες δεν αποτελούν µόνο ένα “βελτιωµένο” κανονισµό έναντι του
ισχύοντος, αλλά εισάγουν δοµικές αλλαγές στη φιλοσοφία των µελετών.
Η διαχείριση των δράσεων και των συνδυασµών αυτών σε επίπεδο λειτουργικότητας
και σχεδιασµού, οι έλεγχοι τάσεων, παραµορφώσεων, ρήγµατωσεων, συνολικής
αντοχής υπό σύνθετη καταπόνηση, απαιτούν ισχυρά υπολογιστικά συστήµατα
χτισµένα από τη βάση τους για τους σκοπούς αυτούς, που να οδηγούν σε
όσο το δυνατόν πιο ακριβή αποτελέσµατα. Ειδικότερα:
- ∆εν µπορούν πλέον να υπολογιστούν τα βέλη και οι ρηγµατώσεις πλακών από
οπλισµένο σκυρόδεµα αν δεν διαθέτουµε κατάλληλο πρόγραµµα µε τη µέθοδο των
πεπερασµένων στοιχείων, που να είναι ταυτόχρονα εύχρηστο, πρακτικό και να
διαθέτει αυτοµατισµούς (π.χ. το Cedrus).
- Η συνολική αντοχή διατοµών από οπλισµένο σκυρόδεµα ή σύµµεικτων τυχούσας
µορφής, υπό σύνθετη καταπόνηση, αλλά και ο έλεγχος τάσεων υπό φορτία
λειτουργίας, δεν µπορούν να υπολογισθούν χωρίς εξειδικευµένο προς τούτο
υπολογιστικό πρόγραµµα (π.χ. το Fagus).
- Αλλά και η υποχρεωτική πλέον εφαρµογή πιο εξειδικευµένων µεθόδων ανάλυσης,
όπως η ελαστοπλαστική ανάλυση µε βάση τις µετακινήσεις (Push over) για τον
αντισεισµικό σχεδιασµό, οφείλει επίσης να είναι εύχρηστη και “αυτόµατη” χωρίς
ιδιαίτερη επιβάρυνση του χρήστη (π.χ. το Statik-P).
- Τέλος οι µεταλλικές και µικτές κατασκευές απαιτούν πλέον και ανάλυση 2ης τάξης
για τα µεταθετά συστήµατα, προσοµοίωση ηµιάκαµπτων συνδέσεων και µέλη και
στηρίξεις µονόπλευρης συµπεριφοράς (εφελκυσµός ή θλίψη µόνο), δηλαδή µη
γραµµικότητα από το πρόγραµµα ανάλυσης (π.χ. Statik-NL).
Παρά το µεγάλο αριθµό κατόχων 4Μ-STRAD που αναµένεται να αξιοποιήσουν αυτή
την ευκαιρία, είµαστε βέβαιοι για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών υποστήριξης
της 4Μ, στα επίπεδα που αρµόζει σε ένα προϊόν σαν το σύστηµα της Cubus.
Εντυπωσιακή συνέργεια σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα είναι αυτή που προκύπτει από
την συµπαραγωγή του BIM Σχεδιαστικού περιβάλλοντος, το οποίο θα επιτρέπει
την IFC εισαγωγή από οποιοδήποτε Αρχιτεκτονικό (Archicad, Revit, Allplan κλπ)
για συµπαγή ενοποίηση (integration) µε το σύστηµα της Cubus, οδηγώντας σε ένα
προηγµένο interface Στατικής Ανάλυσης, επίσης διεθνούς εµβέλειας. Γίνεται
έτσι προφανές, ότι η στρατηγική αυτή συνεργασία µας µε την 4Μ, παρά το σκληρό
ανταγωνισµό στα Στατικά και τους δύσκολους γενικά καιρούς, ανατρέπει τα
δεδοµένα στο χώρο του Λογισµικού Στατικών και Αντισεισµικών Μελετών.

