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Τπνινγηζκόο θαη ρεδίαζε κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ ζύκθσλα κε 

ηνλ Δπξσθώδηθα 3, EN 1993:2005 
 
Καηάηαμε δηαηνκώλ, Αληνρή δηαηνκώλ ζε απιέο θαη ζύλζεηεο δξάζεηο, Αληνρή κειώλ 

ζε ιπγηζκό. Σρεδηαζκόο ζπλδέζκσλ. Σρεδηαζκόο δνθώλ, ππνζηπισκάησλ, απιώλ 

πιαηζηαθώλ θαηαζθεπώλ (κνλώξνθα, δηώξνθα πιαίζηα), παηώκαηα θαη ζηέγεο. 

Σρεδηαζκόο ηεγίδσλ θαη ζπλδέζκσλ δπζθακςίαο. Σρεδηαζκόο πεδίισλ κεηαιιηθώλ 

θαηαζθεπώλ.  

Παξάκεηξνη ζύκθσλα κε ην Εζληθό πξνζάξηεκα. Λεπηνκεξέο ηεύρνο κε αλαθνξέο 

ζηνλ Επξσθώδηθα, ζθαξηθήκαηα θαη ζρέδηα. Πίλαθεο κε όιεο ηηο πξόηππεο ραιύβδηλεο 

δηαηνκέο, δηαζηάζεηο θαη ηδηόηεηεο, θαηάηαμε, αληνρέο, αληνρή ζε θακπηηθό θαη 

ζηξεπηνθακπηηθό ιπγηζκό ζύκθσλα κε Επξσθώδηθα. Δηαηνκέο κε ηδηόηεηεο 

θαζνξηδόκελεο από ην ρξήζηε, ζπγθνιιεηέο δηαηνκέο. 

 

 

 
Βηβιίν Οδεγηώλ   
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1 Γεληθά γηα ην πξόγξακκα 

Πξόγξακκα ππνινγηζκνύ θαη δηαζηαζηνιόγεζεο ηκεκάησλ κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ ζύκθσλα 

κε ηνλ Δπξσθώδηθα 3 (EC3). ιεο νη θαηαζηάζεηο αζηνρίαο, έιεγρνη ζε θακπηηθό θαη 

ζηξεπηνθακπηηθό ιπγηζκό. Κεηαιιηθέο ζπλδέζεηο, δηαζηαζηνιόγεζε δνθώλ, ππνζηπισκάησλ, 

παησκάησλ, ζηεγώλ. Πιαηζηαθέο θαηαζθεπέο, ζύλδεζκνη αθακςίαο, ηεγίδεο. Πέδηια κεηαιιηθώλ 

θαηαζθεπώλ. 

 

Ζ επηινγή ηνπ θάζε ππνινγηζηηθνύ ηκήκαηνο (αληηθεηκέλνπ θαηαζθεπήο) γίλεηαη από ηα κελνύ 

πνπ αλνίγνπλ κε ηα αληίζηνηρα θνπκπηά ζην πάλσ κέξνο. 
Σα ππνινγηζηηθά ηκήκαηα είλαη αλεμάξηεηα κεηαμύ ηνπο. Γηα θάζε έλα, δίλεηε ηηο βαζηθέο 

δηαζηάζεηο θαη ηηο θνξηίζεηο θαη πξνθύπηεη ε δηαζηαζηνιόγεζε θαη έλα αλαιπηηθόηαην ηεύρνο 
ππνινγηζκώλ. Από ηα ηκήκαηα θαηαζθεπώλ πνπ ππνινγίδεηε, ζπλζέηεηε έλα ηεύρνο 
ππνινγηζκώλ. 

Κηα πιήξεο βνήζεηα κε αλαθνξέο ζηνπο Θαλνληζκνύο θαη Δπξσθώδηθεο, ζαο βνεζάεη ζηελ 
εξγαζία ζαο κε ην πξόγξακκα.  

 

 

1.1 Υαιύβδηλα ηκήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξόγξακκα  

 Πίλαθεο θαη γξαθήκαηα ηνπ Δπξσθώδηθα 3 

o Θακπύιεο ιπγηζκνύ 

o Κέζνδνη ππνινγηζκνύ θξίζηκεο ειαζηηθήο ξνπήο πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ Mcr 

o Κήθε ιπγηζκνύ ακεηάζεησλ θαη κεηαζεηώλ πιαηζίσλ 

 Υαιύβδηλεο δηαηνκέο (πξόηππεο, κε πξόηππεο, ζπγθνιιεηέο) 

o Γηαζηάζεηο θαη γεσκεηξηθέο ηδηόηεηεο  

o Θαηάηαμε δηαηνκώλ 

o Αληνρή δηαηνκώλ ζε δξάζεηο (αμνληθά θνξηία δηάηκεζε, ξνπέο)  

o Αληνρή δηαηνκώλ ζε ιπγηζκό θαη πιεπξηθό ιπγηζκό γηα δηάθνξα κήθε ιπγηζκνύ 

 Αληνρή δηαηνκώλ ζε απιέο θαη ζύλζεηεο δξάζεηο  

o Απιέο δξάζεηο, ζιίςε Nc, εθειθπζκόο Nt, θάκςε Myy , Mzz, δηάηκεζε Vy , Vz  

o ύλζεηεο δξάζεηο, αμνληθέο δπλάκεηο, δηάηκεζε θαη θάκςε 

  Λπγηζκόο  

o Αληνρή ιπγηζκνύ ζε ζιίςε, θαη ζιίςε κε θάκςε Nc-My-Mz 

 ηξεπηνθακηηθόο ιπγηζκόο  

o ηνηρεία ζε θάκςε Nc θαη θάκςε κε ζιίςε My θαη Nc 

 πλδέζεηο κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ  

o πλδέζεηο εθειθπνκέλσλ ξάβδσλ (απιή ζύλδεζε δηπιή ζύλδεζε θαη ζπλέρεηα 
ξάβδνπ) 

o ύλδεζε δνθνύ ζε δνθό (απνθαηάζηαζε ζπλέρεηαο δνθνύ, δνθνί Gerber 
connection, ζηήξημε δνθνύ ζε δνθό κε γσληαθά)  

o ύλδεζε δνθνύ ζε ππνζηύισκα (κε γσληαθά ή κε κεησπηθή πιάθα) 

o πλδέζεηο πιαηζηαθώλ θνξέσλ (ζύλδεζε θνξπθαίνπ θόκβνπ, ππνζηπιώκαηνο 

κε δύγσκα, απιή θαη παθησκέλε έδξαζε ππνζηπιώκαηνο) 

o Αξζξώζεηο (Αξζξσηή ζύλδεζε , δνθόο Gerber)  

 Γηαζηαζηνιόγεζε κεηαιιηθώλ δνθώλ  

o Γνθόο ελόο αλνίγκαηνο  (ακθηέξεηζηε, ακθίπαθηε, κνλόπαθηε).  

πλδπαζκόο νκνηόκνξθσλ θαη ζπγθεληξσκέλσλ θνξηίσλ 
Γηάθνξα κήθε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ 
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o Γνθνί παησκάησλ ελόο, δύν αλνηγκάησλ θαη κνλνπξέρνπζεο 
Πιεπξηθά ρσξίο ή κε πξνζηαζία, πιεπξηθή ππνζηήξημε ζην κέζν, ζηα ηξίηα ηνπ 
αλνίγκαηνο ή ζε όιν ην κήθνο 

o Γνθνί νξνθήο ελόο ή δύν αλνηγκάησλ. Φνξηίν ρηνληνύ,  αλέκνπ πίεζε θαη 

ππνπίεζε, επηβεβιεκέλν θνξηίν 

o Γηαζηαζηνιόγεζε ηεγίδσλ. Ακθηέξεηζηεο ή ζπλερήο, πιεπξηθά ζπγθξαηνύκελεο 
ή όρη 

 Γηαζηαζηνιόγεζε κεηαιιηθώλ ππνζηπισκάησλ 

o Τπνζηπιώκαηα ζε ζιίςε (δηάθνξεο ζπλζήθεο ζηήξημεο θαη κήθε ιπγηζκνύ)  

o Τπνζηπιώκαηα  ζε αμνληθό θνξηίν θαη απιή ή δηαμνληθή θάκςε 

o Τπνζηπιώκαηα ζε απιέο θαηαζθεπέο (κεκνλσκέλα ππνζηπιώκαηα, 

ππνζηπιώκαηα ακεηάζεησλ ή κεηαζεηώλ πιαηζίσλ)  

 Γηαζηαζηνιόγεζε κεηαιιηθώλ πιαηζίσλ 

o Δλόο αλνίγκαηνο κνλώξνθα πιαίζηα ζε θαηαθόξπθα θαη νξηδόληηα θνξηία 

o Δλόο αλνίγκαηνο κνλώξνθα πιαίζηα ζε θαηαθόξπθα , νξηδόληηα θνξηία θαη 
ζπγθεληξσκέλα θνξηία ζηα ππνζηπιώκαηα 

o Δλόο αλνίγκαηνο κνλώξνθα πιαίζηα ζε θνξηία ρηνληνύ αλέκνπ θαη ζεηζκνύ 

o Γηώξνθα πιαίζηα θαηαθόξπθα θαη νξηδόληηα θνξηία. 

 Γηαζηαζηνιόγεζε αληηαλέκησλ ζπλδέζκσλ αθακςίαο 

o Θαηαθόξπθνη ζύλδεζκνη αθακςίαο 

o Οξηδόληηνη ζύλδεζκνη αθακςίαο 

 Γηαζηαζηνιόγεζε πεδίισλ κεηαιιηθώλ ζηύισλ 

o Πέδηια κε ζύλδεζε άξζξσζεο ζε θαηαθόξπθα θαη νξηδόληηα θνξηία 

o Πέδηια κε ζύλδεζε πάθησζεο ζε θαηαθόξπθα ,νξηδόληηα θνξηία θαη ξνπή 

o Πέδηια κόλν κε παζεηηθή ώζεζε γηα αληίζηαζε ζε νξηδόληηεο δπλάκεηο 

o Πέδηια κε ειθπζηήξα γηα παξαιαβή νξηδόληησλ δπλάκεσλ 

o Γηαζηαζηνιόγεζε πιάθαο έδξαζεο θαη ζπζηήκαηνο αγθύξσζεο γηα απιή ζηήξημε 
άξζξσζεο ή πάθησζε  
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2 Μόιηο νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε 

Σν πξόγξακκα βαζίδεηαη ζηνπο Δπξσθώδηθεο. Ζ εθαξκνγή ησλ Δπξσθσδίθσλ κπνξεί λα 

δηαθέξεη από ρώξα ζε ρώξα θαη απηό θαζνξίδεηαη κε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ Δζληθνύ θεηκέλνπ 
εθαξκνγήο.   
Κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα επηιέμεηε ην Δζληθό θείκελν εθαξκνγήο ηεο 
πεξηνρήο ζαο (Διιάδα ΔΙΟΣ). Αλ ρξεηαζηεί κπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε νξηζκέλνπο 
παξακέηξνπο όπσο ζπληειεζηέο αζθαιείαο, ζπληειεζηέο πιηθνύ, επηινγέο Δπξσθώδηθα 3, δώλε 
ρηνληνύ θαη αλέκνπ.   
 

Κπνξείηε λα αιιάμεηε θαη λα θαζνξίζεηε ηελ εκθάληζε ηνπ ηεύρνπο (πεξηζώξηα, 
γξακκαηνζεηξά, ινγόηππν, ππνζέιηδα, εμώθπιιν θιπ.). 
 

 Από Παξάκεηξνη:  

 
 NA-Δζληθό πξνζάξηεκα, Δπηιέγεηε Δζληθό πξνζάξηεκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε 

κειέηε (πξνεπηινγή Διιάδα ELOT,).  
 Παξάκεηξνη ζρεδηαζκνύ, Διέγμηε θαη ηξνπνπνηήζηε (αλ ρξεηάδεηαη) ηνπο 

παξακέηξνπο ζρεδηαζκνύ ηνπ Δπξσθώδηθα.  
 Τιηθά, Κπνξείηε λα αιιάμεηε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ.  
 Φνξηίν ρηνληνύ επί ηνπ εδάθνπο, Δπηινγή (πξνεπηινγή) πεξηνρήο θαη δώλεο ρηνληνύ. 

 Σαρύηεηα αλαθνξάο, Δπηινγή (πξνεπηινγή) πεξηνρήο θαη δώλεο αλέκνπ. 
 Αληηζεηζκηθή κειέηε, Δπηινγή (πξνεπηινγή) πεξηνρήο θαη δώλεο ζεηζκνύ. 

 
Σσνιζηάηαι να ζσμβοσλεσηείηε ηο Εθνικό Κείμενο εθαρμογής ηων Εσρωκωδίκων 0,1, 
2, 6, 7, 8. 
 

  Από Γηακόξθσζε ηεύρνπο: 

 
Κπνξείηε λα αιιάμεηε θαη λα θαζνξίζεηε ηελ εκθάληζε ηνπ ηεύρνπο (πεξηζώξηα, 
γξακκαηνζεηξά, ινγόηππν, ππνζέιηδα, εμώθπιιν θιπ.) 
 

Από [Ρπζκίζεηο/ύκβνιν δεθαδηθνύ ςεθίνπ] επηιέγεηε ζύκβνιν δεθαδηθώλ ςεθίσλ. 
 
Κπνξείηε λα αιιάμεηε ηελ γιώζζα ηνπ πξνγξάκκαηνο από [Ρπζκίζεηο/Καζνξηζκόο 
γιώζζαο]. Δπηιέγεηε ηε γιώζζα Διιεληθά ή Αγγιηθά. Ζ γιώζζα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ 
ηεύρνπο αιιάδεη. Ζ επηινγή απηή δελ είλαη ελεξγή ζηελ βαζηθή έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 
Από [Βνήζεηα/Βηβιίν νδεγηώλ] δηαβάδεηε θαη εθηππώλεηε ην βηβιίν ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 
  

3 Βαζηθή θηινζνθία ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο  

Κε ην πξόγξακκα δεκηνπξγείηε θαη επεμεξγάδεζηε ηκήκαηα θαηαζθεπώλ από ράιπβα.  

Σα δηάθνξα ηκήκαηα θαηαζθεπώλ (αληηθείκελα θαηαζθεπήο) είλαη: δνθνί, ππνζηπιώκαηα, 
ζπλδέζεηο, απινί πιαηζηαθνί θνξείο, ζύλδεζκνη αθακςίαο, πέδηια κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ θιπ.  
ιεο νη ελέξγεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηνύληαη ζην θύξην παξάζπξν.  
ε κία κειέηε (αξρείν) κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε όζα αληηθείκελα θαηαζθεπήο επηζπκείηε.  
ια ηα δεδνκέλα δηαηεξνύληαη ζε έλα αξρείν. Έλα θνηλό ηεύρνο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί. 
Κπνξείηε λα επηιέμεηε ηα ηκήκαηα πνπ ζα εκθαληζηνύλ ζην ηεύρνο. Γεκηνπξγείηε λέα ηκήκαηα 
ππνινγηζκώλ κε ηα θνπκπηά ελεξγεηώλ ζην πάλσ κέξνο ηνπ θεληξηθνύ παξαζύξνπ. 

Θάζε αληηθείκελν θαηαζθεπήο, κε όλνκα πνπ θαζνξίδεηε θαη κε ραξαθηεξηζηηθό εηθνλίδην 
εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα ζην παξάζπξν «αληηθείκελα θαηαζθεπήο». Από ην παξάζπξν απηό 
θαζνξίδεηε αλ εκθαλίδνληαη θαη ηε ζεηξά εκθάληζεο ζην ηεύρνο. ην δεμηά παξάζπξν 
εκθαλίδνληαη νη αληίζηνηρνη ππνινγηζκνί ηνπ. 
Κε δηπιό θιηθ ζε έλα αληηθείκελν θαηαζθεπήο εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ππνινγηζκώλ ηνπ 
αληηθεηκέλνπ, όπνπ θαζνξίδεηε δηαζηάζεηο, θνξηία θαη άιινπο παξακέηξνπο ππνινγηζκώλ. 

ηαλ ην αληηθείκελν δεκηνπξγείηε παίξλεη ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο πνπ ξπζκίδνληαη από ην 

κελνύ [Παξάκεηξνη]. ια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ππνδεηθλύνληαη κε ζρήκαηα θαη ηηο 
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αληίζηνηρεο κνλάδεο. Σν πξόγξακκα ζπλερώο ειέγρεη γηα κε ζπκβαηέο ή παξάινγεο ηηκέο 
δεδνκέλσλ.  
Κε δεμί θιηθ ζε έλα αληηθείκελν θαηαζθεπήο επηιέγεηε από ην εκθαληδόκελν κελνύ ελέξγεηεο 
όπσο, ππνινγηζκνί, ηεύρνο ππνινγηζκώλ, εθηύπσζε ηεύρνπο θιπ. 

Κπνξείηε λα ηζεθάξεηε ή όρη ην αληηθείκελν θαηαζθεπήο . Κόλν ηα αληηθείκελα πνπ είλαη 
ηζεθαξηζκέλα ζα εκθαλίδνληαη ζην θνηλό ηεύρνο.  
 
3.1 Σα βαζηθά βήκαηα ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: 
 
 Άλνηγκα αξρείνπ κειέηεο  
 Δπηιέμηε έλα αληηθείκελν θαηαζθεπήο από ην παξάζπξν κε ηα [Αληηθείκελα θαηαζθεπήο] ή 

δεκηνπξγήζηε έλα λέν από ηα θνπκπηά ελεξγεηώλ ζην πάλσ κέξνο ηνπ θύξηνπ παξαζύξνπ 
ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Δλεξγνπνηήζηε ηνπο ππνινγηζκνύο ηνπ αληηθεηκέλνπ κε δηπιό θιηθ ζην αληηθείκελν 
θαηαζθεπήο ή παηώληαο ην θνπκπί ππνινγηζκνύ. ε λέν αληηθείκελν θαηαζθεπήο νη 

ππνινγηζκνί ελεξγνπνηνύληαη απηόκαηα θαηά ηελ δεκηνπξγία. 
 ην παξάζπξν ππνινγηζκνύ εηζάγεηε ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηαζθεπήο 

θαη παηήζηε Τπνινγηζκνί.  
 ην παξάζπξν ππνινγηζκνύ κπνξείηε λα δείηε ην ζρέδην ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηαζθεπήο , ηελ 

πξνεπηζθόπεζε ηνπ ηεύρνπο θαη λα εθηππώζεηε ην ηεύρνο.  
 Σζεθάξεηε ηα αληηθείκελα θαηαζθεπήο πνπ ζέιεηε λα εκθαλίδνληαη ζην ηεύρνο θαη ξπζκίζηε 

ηελ ζεηξά πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζην παξάζπξν [Αληηθείκελα θαηαζθεπήο].  
 Πξνεπηζθόπεζε θαη εθηύπσζε ησλ επηιεγκέλσλ αληηθεηκέλσλ θαηαζθεπήο. 

 

Θαζνξίζηε ηνπο παξακέηξνπο ζρεδηαζκνύ θαη ηηο πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο από ην κελνύ 
Παξάκεηξνη. 
Ρπζκίζηε ηελ εκθάληζε ηνπ ηεύρνπο θαη ηα πεξηερόκελα. Δπίζεο ξπζκίζηε ηηο κνλάδεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζην ηεύρνο. 
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4 Αληηθείκελα θαηαζθεπήο  

Σα δηάθνξα ηκήκαηα ησλ ππνινγηζκώλ πνπ επεμεξγάδεζηε (αληηθείκελα θαηαζθεπήο), 

δεκηνπξγνύληαη γηα πξώηε θνξά από ηα αληίζηνηρα θνπκπηά ελεξγεηώλ ζην πάλσ κέξνο ηνπ 

θύξηνπ παξαζύξνπ ή από ην κελνύ [Δλέξγεηεο]. 

Σα αληηθείκελα θαηαζθεπήο απνηεινύλ μερσξηζηά ηκήκαηα θαηαζθεπήο κε απηόλνκα δεδνκέλα 

θαη ππνινγηζκνύο, θαζώο θαη απηόλνκν ηεύρνο, επηιέγνληαη δε θαη δηαθηλνύληαη από ην 

αληίζηνηρν παξάζπξν αξηζηεξά. 

ηαλ έλα αληηθείκελν είλαη ηζεθαξηζκέλν  ηόηε νη ππνινγηζκνί απηνύ, ζα εκθαληζηνύλ ζην 

ηεύρνο. Κε ηα επηιέγεηε  ηε ζέζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζην ηεύρνο θαη ζηνπο θαηαιόγνπο 

νπιηζκώλ κεηαζέηνληαο ην επηιεγκέλν αληηθείκελν πάλσ ή θάησ ζηε ιίζηα αληηθεηκέλσλ.  

Κε ην θνπκπί  αθαηξείηε θάπνην αληηθείκελν θαηαζθεπήο από ηε κειέηε. Κπνξείηε λα 

αληηγξάςεηε έλα αληηθείκελν θαηαζθεπήο κε ην θνπκπί   

 

 
 
 

5 Παξάζπξν ππνινγηζκνύ 

ην παξάζπξν ππνινγηζκνύ εκθαλίδνληαη ην ζθαξίθεκα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηαζθεπήο θαη όια 
ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα κε ηηο αληίζηνηρεο κνλάδεο.  

Αλάινγα κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ππνινγηζηή, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη νη ππνινγηζκνί λα 
εθηεινύληαη ηαπηόρξνλα κε ηελ αιιαγή ησλ δεδνκέλσλ ή κε ην θνπκπί [Τπνινγηζκνί]. 
Οη ππνινγηζκνί εκθαλίδνληαη ζην παξάζπξν ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο.  

Πξνεηδνπνηήζεηο ή ζθάικαηα εκθαλίδνληαη σο κελύκαηα ιάζνπο κε θόθθηλν ρξώκα. 
Κε ηελ πξνεπηζθόπεζε κπνξείηε λα δείηε ην αλαιπηηθό ηεύρνο κειέηεο, λα ην εθηππώζεηε ή λα 
ην εμάγεηε ζε αξρείν PDF ή Word. 
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6 Αξρεία 

Γηα θάζε κειέηε (project), δεκηνπξγείηαη έλα αξρείν, όπνπ 

ζώδνληαη απηόκαηα όια ηα ζηνηρεία ησλ αληηθεηκέλσλ 

θαηαζθεπήο. Τπάξρνπλ όιεο νη βαζηθέο εληνιέο δηαθίλεζεο 

αξρείσλ ησλ windows. 

Γεκηνπξγία: δεκηνπξγείηε έλα θαηλνύξγην αξρείν κειέηεο.  

Άλνηγκα: αλνίγεη κία ππάξρνπζα κειέηε θαη θνξηώλνληαη ηα 

δεδνκέλα από ην αξρείν. 

Απνζήθεπζε Ωο: απνζεθεύεηε κία κειέηε κε δηαθνξεηηθό 

όλνκα από απηό πνπ ήδε έρεη. Απηόκαηα αληηγξάθνληαη όια ηα 

ζηνηρεία ηνπ αξρείνπ κειέηεο ζην θαηλνύξγην αξρείν. 

Γηαγξαθή: δηαγξάθεηε κηα κειέηε θαη ην αξρείν πνπ ηελ 

αθνξά. 

Γηα θάζε κειέηε (project), δεκηνπξγείηαη έλα αξρείν, κε ηελ θαηάιεμε (extension) 

[SteelExpressData]. Οη κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη ζηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο όηαλ εξγάδεζηε ζε 

απηήλ ζώδνληαη απηόκαηα ζε απηό ην αξρείν. 

αλ όλνκα αξρείνπ δελ είλαη απαξαίηεην λα δώζεηε θακία επέθηαζε (extension). 

 

7  Βήκα πξνο βήκα ρξήζε πξνγξάκκαηνο  

 

1- Άλνηγκα αξρείνπ κειέηεο. Αλνίγεηε έλα αξρείν κειέηεο πνπ ήδε ππάξρεη 

από [Αξρείν|Αλνηγκα] ή δεκηνπξγείηε έλα θαηλνύξγην από 

[Αξρείν|Γεκηνπξγία]. ια ηα δεδνκέλα απνζεθεύνληαη απηόκαηα ζην 

αξρείν πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη.   
 

 

2- Γεκηνπξγείηε έλα λέν αληηθείκελν θαηαζθεπήο από ηα 
θνπκπηά επηινγήο αληηθεηκέλσλ θαηαζθεπήο ζην θπξίσο 
κελνύ θαη απηόκαηα αλνίγεη ην παξάζπξν ππνινγηζκνύ γηα 
ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θαηαζθεπήο.  

Κπνξείηε λα επηιέμεηε έλα ππάξρνλ αληηθείκελν θαηαζθεπήο 

από ην παξάζπξν [Αληηθείκελα θαηαζθεπήο] θαη λα  

ελεξγνπνηήζεηε ηνπο ππνινγηζκνύο κε δηπιό θιηθ ζην 

αληηθείκελν π.ρ. Γνθόο-001 ή κε ην πιήθηξν ππνινγηζκνύ .      

 
3- ην παξάζπξν ππνινγηζκνύ εηζάγεηε ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν θαηαζθεπήο θαη παηήζηε ην . 

ηαλ ν Απηόκαηνο ππνινγηζκόο είλαη ηζεθαξηζκέλνο, νη ππνινγηζκνί πξαγκαηνπνηνύληαη 

ζπγρξόλσο κε ηελ θάζε αιιαγή ησλ δεδνκέλσλ. 
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Πξαγκαηνπνηνύληαη όινη νη ππνινγηζκνί γηα ηα δεδνκέλα ηνπ αληηθεηκέλνπ 
θαη εκθαλίδνληαη όινη νη ππνινγηζκνί ηνπ ηκήκαηνο θαηαζθεπήο. 

 
Δκθαλίδεηαη κήλπκα ΟΘ αλ νη δηαζηάζεηο είλαη επαξθείο θαη νη ππνινγηζκνί 
ηθαλνπνηνύληαη. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ιάζνο ζηνπο ππνινγηζκνύο, κε επάξθεηαο 
δηαζηάζεσλ εκθαλίδνληαη κε θόθθηλα γξάκκαηα αληίζηνηρα κελύκαηα.  

  
Απηόκαηε δεκηνπξγία CAD ζρεδίσλ.  
 

  
Πξνεπηζθόπεζε ηεύρνπο κειέηεο. Κέζσ ηεο πξνεπηζθόπεζεο έρεηε ηελ 
δπλαηόηεηα λα εμάγεηε ην ηεύρνο ζε PDF ή Word αξρείν. 
 

 
Δκθάληζε ηεύρνπο ππνινγηζκώλ.  
 

 

Δπηιέγεηε (ηζεθάξεηε) ηα αληηθείκελα θαηαζθεπήο πνπ ζέιεηε λα 
ζπκπεξηιεθζνύλ ζην ηεύρνο ππνινγηζκώλ. Κε ηα βέιε ζην θάησ κέξνο 

κπνξείηε λα επηιέμεηε ηε ζεηξά εκθάληζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ζην ηεύρνο. 

 

Γηακόξθσζε ηεύρνπο. Ρύζκηζε παξακέηξσλ εκθάληζεο ησλ εθηππώζεσλ. 
Δπηινγή ραξηηνύ, γξακκαηνζεηξάο, ξύζκηζε επηθεθαιίδαο ή ππνζέιηδνπ, 
εθηύπσζε δύν όςεσλ θιπ.  

 

Δθηύπσζε ηεύρνπο 
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8 Παξάκεηξνη 

 

Ρύζκηζε βαζηθώλ παξακέηξσλ πξνγξάκκαηνο, 

θαλνληζκνί, πιηθά θαη θνξηία. 

Ζ αιιαγή επηινγώλ ή παξακέηξσλ είλαη 

θιεηδσκέλε γηα απνθπγή θαηά ιάζνο αιιαγώλ.  
 
 

8.1 Δζληθό πξνζάξηεκα  

 

Δπηιέμηε Δζληθό πξνζάξηεκα (Λational Annex) γηα ηε ρώξα πνπ δνπιεύεηε. 

Ωο πξνεπηιεγκέλν έρεη νξηζηεί Διιάδα ELOT. 

Γηα λα ην επηιέμεηε θιηθ [Θιεηζηό] γηα λα μεθιεηδώζεηε.  

 

Οη δηάθνξνη παξάκεηξνη ζρεδηαζκνύ (ζπληειεζηέο θνξηίνπ, ζπληειεζηέο πιηθνύ θιπ.) 

θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε ην Δζληθό πξνζάξηεκα. Απηό δελ επεξεάδεη ηηο πεξηνρέο 

ρηνληνύ, αλέκνπ θαη ζεηζκνύ, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη από ηηο αληίζηνηρεο επηινγέο ζην 

κελνύ Παξάκεηξνη.   
 
 

8.2 Τιηθά 

 

Υάιπβαο, ζθπξόδεκα, νπιηζκόο ζθπξνδέκαηνο θαη εδάθε ζεκειίσζεο.  

Έρεηε ηελ δπλαηόηεηα λα ηξνπνπνηήζεηε ηηο ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ. Γηα ηελ απνθπγή 

θαηά ιάζνο αιιαγώλ ε δπλαηόηεηα αιιαγώλ ησλ πιηθώλ είλαη θιεηδσκέλε.  

Γηα επεμεξγαζία θιηθ .  Κε ηα θνπκπηά  πξνζζέηεηε ή δηαγξάθεηε 

εγγξαθέο ζηε βάζε πιηθώλ θαη κε ην  επαλαθέξνληαη νη αξρηθέο ηηκέο ησλ 

πιηθώλ.  
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8.3 Παξάκεηξνη ζρεδηαζκνύ 

Οη παξάκεηξνη ηνπ Δζληθνύ πξνζαξηήκαηνο 

θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ην Δζληθό πξνζάξηεκα πνπ 

έρεηε επηιέμεη. Δπηπιένλ κπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε 

κεξηθνύο από ηνπο παξακέηξνπο ή λα θαζνξίζεηε 

επηινγέο ζρεδηαζκνύ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζην 

Δζληθό πξνζάξηεκα. 

 
 

8.3.1 Παξάκεηξνη Δζληθνύ Πξνζαξηήκαηνο  

 
 πληειεζηέο δξάζεσλ γηα θαηαζηάζεηο αζηνρίαο 

EQU θαη STR ζύκθσλα κε ηνλ Δπξσθώδηθα 0 Πίλαθαο 

A1.2A θαη A1.2B.   
 
 πληειεζηέο ζπλδπαζκνύ δξάζεσλ ζύκθσλα κε 

ηνλ Δπξσθώδηθα 0 Πίλαθαο A1.1. 

  
 πληειεζηέο πιηθνύ γηα ράιπβα ζύκθσλα κε 

Δπξσθώδηθα 3 §6.1 
 
 πληειεζηέο πιηθνύ γηα νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 

ζύκθσλα κε ηνλ Δπξσθώδηθα 2 §2.4.2.4., 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζρεδηαζκό ζεκειίσζεο από 

νπιηζκέλν ζθπξόδεκα.  
 

 πληειεζηέο πιηθνύ εδάθνπο ζύκθσλα κε ηνλ 
Δπξσθώδηθα 7 πξνζάξηεκα A, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην 

ζρεδηαζκό ζεκειίσζεο. 
 

8.3.2 Δπξσθώδηθαο 3, παξάκεηξνη ζρεδηαζκνύ 
 

Τπνινγηζκνί ζηξεπηνθακπηηθνύ ιπγηζκνύ ζύκθσλα κε 
Δπξσθώδηθα 3 εμ. 6.56 θαη Πίλαθεο  
T 6.3 θαη T 6.4 (πην ζπλεζηζκέλν). 

 
Τπνινγηζκνί ζηξεπηνθακπηηθνύ ιπγηζκνύ ζύκθσλα κε 
Δπξσθώδηθα 3 εμ. 6.57 θαη πίλαθαο T 6.5. 
 
Κέζνδνο ππνινγηζκνύ ησλ ζπληειεζηώλ αιιεινεπίδξαζεο 
γηα ζπλδπαζκό θακπηηθνύ θαη ζηξεπηνθακπηηθνύ ιπγηζκνύ. 

Κέζνδνο 1 ζην πξνζάξηεκα A ή κέζνδνο 2 ζην πξνζάξηεκα 
B  (πην ζπλεζηζκέλν). 
 

Θιηθ  γηα επαλαθνξά ζηηο αξρηθέο ηηκέο ηνπ 

Δζληθνύ πξνζαξηήκαηνο 
 
 

8.3.3 Κξίζηκε ξνπή ζηξεπηνθακπηηθνύ ιπγηζκνύ Mcr 

 
Οη ηηκέο ησλ ζπληειεζηώλ C1, C2, C3, γηα ηνλ ππνινγηζκό 
ηεο ειαζηηθήο θξίζηκεο ξνπήο ζηξεπηνθακπηηθνύ ιπγηζκνύ 

Mcr κπνξεί λα βξεζνύλ ζηε βηβιηνγξαθία.  
Ο ηειεπηαίνο Δπξσθώδηθα 3 δελ θάλεη θακία ππόδεημε ή 
αλαθνξά ζηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο Mcr, αλ θαη είλαη έλα 
από ηα πην νπζηώδε ζηνηρεία ζηνλ ζρεδηαζκό κεηαιιηθώλ 
θαηαζθεπώλ.  

Κπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ πεγή γηα ηνλ θαζνξηζκό απηώλ 

ησλ ζπληειεζηώλ. 
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 prEN 1993-1-1:2002 Annex C, Απηή είλαη κία πξνθαηαξηηθή έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ 
Δπξσθώδηθα 3 ην 2002. Κεηά από απηό αθαηξέζεθαλ ηα πάληα από ηνλ Δπξσθώδηθα 3 
ζρεηηθά κε ηε ξνπή ζηξεπηνθακπηηθνύ ιπγηζκνύ Mcr. 

 ENV 1993-1-1:1992 Annex F, Πξνεγνύκελνο πξνζσξηλόο Δπξσθώδηθαο. 

 ECCS 119/Galea SN030a-EN-EU Access Steel 2006 
 Kolekova Y-Balaz I. Engineering Mechanics 2012 
 Vagias I., Stahlbau 73(2004), Heft 2 
 BS5958:1:1990 tables 15 and 16 
 NSN 6771 Table 9 

 
8.3.4 Παξάκεηξνη Μεηαιιηθώλ πιαηζίσλ  

 

Θαζνξίδεηε νξηζκέλνπο παξακέηξνπο πνπ δελ θαιύπηνληαη από ην Δζληθό πξνζάξηεκα.  

πσο: 
 

1. Όξηα κεηαηνπίζεσλ ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθόηεηαο (SLS) 

 

Σα όξηα από απηέο ηηο κεηαηνπίζεηο ζύκθσλα κε Δπξσθώδηθα EN1993-1-1 § 7.2 θαη EN 

1990 Πξνζάξηεκα A1.4 κπνξνύλ λα θαζνξηζηνύλ γηα θάζε αξρείν.  
ύκθσλα κε EN1993-1-1 απηά ηα όξηα κπνξνύλ λα θαζνξηζηνύλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

κειέηεο.   

πλήζεηο ηηκέο: θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε L/200, νξηδόληηα κεηαηόπηζε H/150, βέινο 

θάκςεο L/200.    
 

 

 
 
 
 

 
 

2. Παξάκεηξνη ζρεδηαζκνύ θαη έιεγρνο επζηάζεηαο  
 
Τπνζηπιώκαηα 

 (1): (Πξνεπηιεγκέλν) 
 Ιπγηζκόο εληόο επηπέδνπ, κήθνο ιπγηζκνύ Lcr = κήθνο ζπζηήκαηνο ζεκεία αμόλσλ.          
 Δθηόο επηπέδνπ ιπγηζκόο, πιεπξηθόο θαη ζηξεπηνθακπηηθόο ιπγηζκόο ην ύςνο ηνπ 

ππνζηπιώκαηνο κέρξη ην ζεκείν ελίζρπζεο ή ε απόζηαζε πιεπξηθώλ ζηεξίμεσλ Lm1, αλ 
θαζνξίδεηαη κηθξόηεξε από ην ύςνο ππνζηπιώκαηνο. 

(2): (πληεξεηηθό) 
 Ιπγηζκόο εληόο επηπέδνπ, κήθνο ιπγηζκνύ Lcr = κήθνο ζπζηήκαηνο ζεκεία αμόλσλ.          
 Δθηόο επηπέδνπ ιπγηζκόο, πιεπξηθόο θαη ζηξεπηνθακπηηθόο ιπγηζκόο κήθνο ζπζηήκαηνο ή ε 

απόζηαζε πιεπξηθώλ ζηεξίμεσλ Lm1. 

 

Επγώκαηα 

(1) (Πξνεπηιεγκέλν) 
 Ιπγηζκόο εληόο επηπέδνπ, κήθνο ιπγηζκνύ Lcr = κήθνο ζπζηήκαηνο.  

Απηό ππνινγίδεηαη από ην νιηθό κήθνο L θαη ηελ πξώηε ηδηνκνξθία ιπγηζκνύ.  

 Δθηόο επηπέδνπ ιπγηζκόο κήθνο ιπγηζκνύ ε απόζηαζε ηεγίδσλ, ζηξεπηνθακπηηθόο ιπγηζκόο 
ε απόζηαζε πιεπξηθώλ ζηεξίμεσλ Lm2. 

 

(2) (πληεξεηηθό) 
 Ιπγηζκόο εληόο επηπέδνπ, κήθνο ιπγηζκνύ Lcr = κήθνο ζπζηήκαηνο. 
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 Δθηόο επηπέδνπ ιπγηζκόο θαη  ζηξεπηνθακπηηθόο ιπγηζκόο ε απόζηαζε πιεπξηθώλ 
ζηεξίμεσλ Lm2. 
 

      

  

ην ηέινο ηεο ελίζρπζεο             ην κήθνο ζπζηήκαηνο    
 

 

8.4 Φνξηίν ρηνληνύ επί ηνπ εδάθνπο 

 

Αξρηθέο ηηκέο θνξηίνπ ρηνληνύ επί 

εδάθνπο. Δπηιέγεηε πεξηνρή Διιάδα, 

δώλε ρηνληνύ θαη πςόκεηξν πεξηνρήο. Σν 

ραξαθηεξηζηηθό θνξηίν ρηνληνύ επί ηνπ 

εδάθνπο ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε 

Δπξσθώδηθα ΔΛ1991-1-3:2003. 

 

Απηέο νη ηηκέο είλαη πξνεπηιεγκέλεο θαη 

εκθαλίδνληαη όηαλ θάλεηε θιηθ  
  

 
 

  

8.5 Σαρύηεηα αλαθνξάο αλέκνπ  

 

Αξρηθέο ηηκέο ηαρύηεηαο αλέκνπ. Δπηιέγεηε 

πεξηνρή θαη δώλε αλέκνπ. Από ηελ ηαρύηεηα 

αλαθνξάο αλέκνπ ππνινγίδεηαη ε πίεζε αλέκνπ 

ζε θαηαθόξπθε επηθάλεηα θάλνληαο θιηθ     
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
   

8.6 εηζκηθή δώλε 

Αξρηθέο ηηκέο ζεηζκηθώλ ζπληειεζηώλ.  

Δπηιέγεηε ηελ νξηδόληηα ζεηζκηθή επηηάρπλζε α=αgr/g.  
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9 Γεληθά δεδνκέλα ραιύβδηλσλ θαηαζθεπώλ 

Πνιιά από ηα δεδνκέλα ραιύβδηλσλ θαηαζθεπώλ ζηα ππνινγηζηηθά ηκήκαηα είλαη θνηλά: 

 λνκα αληηθεηκέλνπ θαηαζθεπήο 

 Πνηόηεηα δνκηθνύ ράιπβα 

 πληειεζηέο κόληκεο θαη κεηαβιεηήο δξάζεο  

 πληειεζηέο  αζθαιείαο πιηθνύ 

 Γξάζεηο 

 Υαιύβδηλεο δηαηνκέο 

 

 
 

9.1.1 Όλνκα αληηθεηκέλνπ θαηαζθεπήο  
 
Θάζε αληηθείκελν θαηαζθεπήο έρεη όλνκα, κε ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζην ηεύρνο. 

Απηόκαηα ην πξόγξακκα νλνκάδεη ηα αληηθείκελα θαηαζθεπήο π.ρ. Γνθόο-001, Γνθόο-002… 
θιπ. ην νπνίν κπνξείηε λα ην αιιάμεηε όπνηε επηζπκείηε (κέγηζην κήθνο νλόκαηνο 16 
ραξαθηήξεο). Σν όλνκα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα είλαη κνλαδηθό, δύν 
αληηθείκελα δελ πξέπεη λα έρνπλ ην ίδην όλνκα. 
 
 

9.1.2 Πνηόηεηα δνκηθνύ ράιπβα  

Δπξσθώδηθαο 3 ΔΛ1993-1-1:2005 § 3.2 
 

Δπηιέγεηε θαηεγνξία ράιπβα από ηε ιίζηα κε ηα ζπλήζε ππάξρνληα 
ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα πνπ εκθαλίδνληαη ζην πξόγξακκα αλάινγα 
κε ην Δζληθό πξνζάξηεκα πνπ έρεηε δηαιέμεη. 
Έρεηε ηελ δπλαηόηεηα λα πξνζζέζεηε θαηεγνξίεο ράιπβα ή λα αιιάμεηε 

ηδηόηεηεο ησλ ήδε ππαξρόλησλ, από ην κελνύ [Παξάκεηξνη/Τιηθά/Γνκηθνί 
ράιπβεο]. Σν πξόγξακκα απηόκαηα θαζνξίδεη ηηο αληίζηνηρεο ηδηόηεηεο 
ράιπβα (fyk, fuk, Es θιπ.) Οη ζπληειεζηέο αζθαιείαο πιηθνύ γM0, γM1, 
γM2, ιακβάλνληαη αλάινγα κε ην επηιεγκέλν Δζληθό πξνζάξηεκα (ΛΑ). 
 

9.1.2.1 Πνηόηεηεο δνκηθνύ ράιπβα πνπ πεξηέρνληαη ζην πξόγξακκα   
 

S 235 EN 10025-2 fy40:235;fu40:360 

S 275 EN 10025-2 fy40:275;fu40:430 

S 355 EN 10025-2 fy40:355;fu40:510 

S 450 EN 10025-2 fy40:440;fu40:550 

S 275 N/NL EN 10025-3 fy400:275;fu4:390 

S 355 N/NL EN 10025-3 fy40:355;fu40:490 

S 420 N/NL   EN 10025-3 fy40:420;fu40:520 

S 460 N/NL EN 10025-3 fy40:460;fu40:540 

S 275 M/ML EN 10025-4 fy40:275;fu40:370 

S 355 M/ML EN 10025-4 fy40:355;fu40:470 

S 420 M/ML EN 10025-4 fy40:420;fu40:520 

S 460 M/ML' EN 10025-4 fy40:460;fu40:540 

S 235 W EN 10025-5 fy40:235;fu40:360 

S 355 W EN 10025-5 fy40:355;fu40:510 

S 460 Q/QL EN 10025-6 fy40:460;fu40:570 

S 235 H EN 10210-1 fy40:235;fu40:360 

S 275 H EN 10210-1 fy40:275;fu40:430 

S 355 H EN 10210-1 fy40:355;fu40:510 

S 275 NH/NLH EN 10210-1 fy40:275;fu40:390 

S 355 NH/NLH EN 10210-1 fy40:355;fu40:490 

S 420 NH/NLH EN 10210-1 fy40:420;fu40:540 
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S 460 NH/NLH EN 10210-1 fy40:460;fu40:560 

S 220GD+Z EN 10147 fy40:220;fu40:300 

S 250GD+Z EN 10147 fy40:250;fu40:330 

S 280GD+Z EN 10147 fy40:280;fu40:360 

S 320GD+Z EN 10147 fy40:320;fu40:390 

S 350GD+Z EN 10147 fy40:350;fu40:420 

H240LA EN 10268 fy40:240;fu40:340 

H280LA EN 10268 fy40:280;fu40:370 

H320LA EN 10268 fy40:320;fu40:400 

H360LA EN 10268 fy40:360;fu40:430 

H400LA EN 10268 fy40:400;fu40:460 

H260LAD EN 10292 fy40:240;fu40:340 

H300LAD EN 10292 fy40:280;fu40:370 

H340LAD EN 10292 fy40:320;fu40:400 

H380LAD EN 10292 fy40:360;fu40:430 

H420LAD EN 10292 fy40:400;fu40:460 

220GD+ZA EN 10214 fy40:220;fu40:300 

250GD+ZA EN 10214 fy40:250;fu40:330 

280GD+ZA EN 10214 fy40:280;fu40:360 

320GD+ZA EN 10214 fy40:320;fu40:390 

350GD+ZA   EN 10214 fy40:350;fu40:420 

 
Οη δνκηθνί ράιπβεο γηα ςπρξήο έιαζεο δηαηνκέο C, Z θαη U πεξηέρνληαη ζην πξόγξακκα.  
 

9.1.3 πληειεζηέο κόληκεο θαη κεηαβιεηήο δξάζεο  
Δπξσθώδηθαο 0 ΔΛ 1990:2002 § 6, Πίλ. A1.2, Α1.3, Α1.4 

 
Οη ζπληειεζηέο δξάζεσλ γG.sup (κόληκε δξάζε δπζκελήο επηξξνή), γG.inf (κόληκε δξάζε 
επκελήο επηξξνή), γQ (κεηαβιεηέο δξάζεηο) θαη ζπληειεζηέο ς0, ς1, ς2 ζπλδπαζκνύ δξάζεσλ 

είλαη ζύκθσλα κε ην επηιεγκέλν Δζληθό πξνζάξηεκα.  
Κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ από Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη ζρεδηαζκνύ/πληειεζηέο δξάζεσλ θαη  
Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη ζρεδηαζκνύ/πλδπαζκνί δξάζεσλ. 
πλήζεηο ηηκέο: γG,sup = 1.35, γG,inf = 1.00, γQ = 1.50, ς0:=0.70. 

 
9.1.4 πληειεζηέο αζθαιείαο πιηθνύ 

Δπξσθώδηθαο 3 ΔΛ1993-1-1:2005 § 6.1 
 
Οη ζπληειεζηέο αζθαιείαο πιηθνύ γM0, γM1, γM2 θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε ην Δζληθό 
πξνζάξηεκα πνπ έρεηε επηιέμεη. Κπνξείηε λα ηνπο ηξνπνπνηήζεηε από ην κελνύ 

Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη ζρεδηαζκνύ/πληειεζηέο αζθαιείαο. 
 

πλήζεηο ηηκέο:  

γΚ0 = 1.00 

γΚ1 = 1.00 

γΚ2 = 1.25   
 

9.1.5 Γξάζεηο 
Δπξσθώδηθαο 0 ΔΛ 1990:2002 § 6.3 

 

9.1.5.1 Γξάζεηο ζρεδηαζκνύ 
 
ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο (όπσο ζηηο πεξηπηώζεηο ππνινγηζκνύ αληνρήο δηαηνκώλ) θαζνξίδεηε ηηο 
δξάζεηο ζρεδηαζκνύ Ned (αμνληθή δύλακε), Κedy Medz (θακπηηθέο ξνπέο) πνπ είλαη ην 
απνηέιεζκα ζπλδπαζκνύ κόληκσλ θαη κεηαβιεηώλ δξάζεσλ.   
 
Ned = γG·Ng + γQ·Nq1 + γQ·ςν·Nq2      (Δμ. 6.10) 

Med = γG·Mq + γQ·Mq1 + γQ·ςν·Mq2    
 
ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο θαζνξίδεηε ηηο κόληκεο θαη κεηαβιεηέο δξάζεηο θαη ην πξόγξακκα 

ππνινγίδεη ηηο δξάζεηο ζρεδηαζκνύ.  
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ηηο πεξηπηώζεηο ζρεδηαζκνύ ηκεκάησλ παησκάησλ θαη νξνθώλ θαζνξίδεηε ηα κόληκα θνξηία 
ηεο θαηαζθεπήο θαη ηα θνξηία  ρηνληνύ, αλέκνπ θαη ζεηζκνύ.   
 

9.1.5.2 Κόληκα θνξηία παησκάησλ 

 
 Φνξηίν επηθάιπςεο δαπέδνπ (πιαθάθηα θιπ.)  
 Βάξνο παηώκαηνο, ην βάξνο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ παηώκαηνο.  

Αλ επηιέμεηε δάπεδν από ζθπξόδεκα έσο 70 mm ή μύιηλν πάησκα νη δνθνί ηνπ παηώκαηνο 
ιακβάλνληαη ζαλ κε ζπγθξαηνύκελεο πιεπξηθά. Γηα παρύηεξεο πιάθεο ζθπξνδέκαηνο 
ιακβάλνληαη ζαλ πιεπξηθά ζπγθξαηνύκελεο.  

Αλ επηιέμεηε ραιύβδηλν δάπεδν ιακβάλνληαη ζαλ πιεπξηθά ζπγθξαηνύκελεο ζην κέζν ηνπ 
αλνίγκαηνο. Οη ζπλζήθεο πιεπξηθώλ ζηεξίμεσλ κπνξεί λα αιιάμνπλ εθ ησλ πζηέξσλ. 

 
9.1.5.3 Κεηαβιεηά θνξηία παησκάησλ 

 
 Κεηαβιεηό θνξηίν. Κπνξείηε λα ην επηιέμεηε από ηνλ πίλαθα ηνπ 

EN1991-1-1 6.3 
 

9.1.5.4 Κόληκα θνξηία ζηεγώλ 
 
 Δπηθάιπςε ζηέγεο [kN/m²] πεξηιακβάλεη ην βάξνο ηεο επηθάιπςεο, 

βάξνο ραιπβδόθπιισλ, ηεγίδσλ, κόλσζεο.    
 Βάξνο νξνθήο (αλ ππάξρεη) ζην θάησ κέξνο ησλ δπγσκάησλ [kN/m²] 
 Ίδην βάξνο από ηα κέιε ηεο θαηαζθεπήο, ππνινγίδεηαη από ην πξόγξακκα αλάινγα κε ηηο 

επηιεγκέλεο δηαηνκέο ησλ κειώλ κε εηδηθό βάξνο ξ= 7850 Kg/m³ 
 

9.1.5.5 Κεηαβιεηά θνξηία  
  

 Δπηβεβιεκέλν θνξηίν ζύκθσλα κε EN1990-1-1 6.1, ππνινγίδεηαη από ην πξόγξακκα θαη ην 
Δζληθό πξνζάξηεκα.   

 Φνξηίν ρηνληνύ, ζύκθσλα κε Δπξσθώδηθαο 1-3:2004 
 
Σν ραξαθηεξηζηηθό θνξηίν ρηνληνύ επί ηνπ εδάθνπο sk θαζνξίδεηαη ζε kN/m2. 

Θιηθ   θαη εκθαλίδεηαη έλα εμεηδηθεπκέλν παξάζπξν 

όπνπ έρεηε ηελ δπλαηόηεηα από ηηο δηάθνξεο πεξηνρέο 
(δώλεο ρηνληνύ) θαη ην πςόκεηξν λα ππνινγίζεηε ην 
ραξαθηεξηζηηθό θνξηίν ρηνληνύ επί ηνπ εδάθνπο βάζεη ηνπ 
Δπξσθώδηθα 1-3:2004 θαη ηνπ Δζληθνύ πξνζαξηήκαηνο. 
Ζ πεξηνρή (ράξηεο) επηιέγεηαη από ην  Παξάκεηξνη/Φνξηία 
ρηνληνύ επί ηνπ εδάθνπο.  
Σν θνξηίν ρηνληνύ ζηελ ζηέγε ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε 

Δπξσθώδηθα 1-3:2003.   
 
 Φνξηία αλέκνπ, ζύκθσλα κε  Δπξσθώδηθα 1-4:2005 

 
Πίεζε αλέκνπ ζε θαηαθόξπθε θαζνξίδεηαη ζε kN/m2.  

Θιηθ   θαη εκθαλίδεηαη έλα 

εμεηδηθεπκέλν παξάζπξν όπνπ έρεηε ηελ 
δπλαηόηεηα λα ππνινγίζεηε ηελ πίεζε 
αλέκνπ από ηελ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ θαη 
ηελ ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο ζύκθσλα 
κε ηνλ Δπξσθώδηθα 1-4:2005.  

Ζ πίεζε ηνπ αλέκνπ ππνινγίδεηαη ζε 
δηάθνξα ζεκεία ηεο ζηέγεο θαη ησλ 
ηνίρσλ ζύκθσλα κε ηνλ Δπξσθώδηθαο 1-
4:2005 §7.2.5 θαη Πηλ. 7.4α θαη Πηλ. 7.1.  
 
Ζ πεξηνρή (ράξηεο) επηιέγεηαη από ην Παξάκεηξνη/Σαρύηεηα αλαθνξάο αλέκνπ.  

Δζσηεξηθή πίεζε αλέκνπ wi ζε kN/m2. Απηή ε πίεζε δξα ζην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ πξνο ηα 

έμσ ζηνπο ηνίρνπο θαη ζηέγε. Αθαηξείηαη όπσο είλαη (ρσξίο πεξεηαίξσ πνιιαπιαζηαζκό κε 
ζπληειεζηέο πίεζεο) από όιεο ηηο εμσηεξηθέο πηέζεηο πνπ δξνπλ αξλεηηθά (ππνπέζεηο).   
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9.1.5.6 εηζκηθά θνξηία Δπξσθώδηθαο 8-1:2004 

 
Ο αληηζεηζκηθόο έιεγρνο ηεο θαηαζθεπήο γίλεηαη 

κε ηζνδύλακε ζηαηηθή κέζνδν θαη κε δπλακηθή 
θαζκαηηθή κέζνδν. 
 

 
 
Ο ιόγνο ηεο νξηδόληηαο ζεηζκηθήο επηηάρπλζεο 

πξνο ηελ επηηάρπλζε βαξύηεηαο.  

Θιηθ  θαη εκθαλίδεηαη έλα εμεηδηθεπκέλν 

παξάζπξν πνπ ζαο βνεζά λα επηιέμεηε ηηο 
ηδηόηεηεο ηνπ αληηζεηζκηθνύ ζρεδηαζκνύ 

(έδαθνο, ζπληειεζηέο θάζκαηνο, ζπληειεζηήο 
ζπκπεξηθνξάο θιπ.) ζύκθσλα κε Δπξσθώδηθα 
8-1:2004. 
 

10 Δπξσθώδηθαο 3, Πίλαθεο θαη γξαθήκαηα  

 
 Θακπηηθόο ιπγηζκόο 
 Πιεπξηθόο ιπγηζκόο  

 Κήθε ιπγηζκνύ γηα ακεηάζεηα θαη κεηαζεηά πιαίζηα. 
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11 Πίλαθεο Υαιύβδηλσλ Γηαηνκώλ   

      Δπξσθώδηθαο 3, EN1993-1-1:2005 § 5.5 

 
Πίλαθεο κε όιεο ηηο πξόηππεο ραιύβδηλεο δηαηνκέο, 
δηαζηάζεηο θαη ηδηόηεηεο, θαηάηαμε, αληνρέο, 
αληνρή ζε θακπηηθό θαη ζηξεπηνθακπηηθό 
ιπγηζκό ζύκθσλα κε Δπξσθώδηθα 3, EN1993-1-
1:2005. πκπεξηιακβάλνληαη θαη ζπγθνιιεηέο 

δηαηνκέο κε δηαζηάζεηο πνπ δίλνληαη από ηνλ ρξήζηε. 
 
Σξεηο (3) νκάδεο δηαηνκώλ πεξηιακβάλνληαη ζην πξόγξακκα: 
 Πξόηππεο δηαηνκέο. ιεο νη πξόηππεο δηεζλείο δηαηνκέο.  
 Κε πξόηππεο δηαηνκέο. Γηαηνκέο  ζαλ ηηο πξόηππεο  κε δπλαηόηεηα θαζνξηζκνύ δηαζηάζεσλ 

από ην ρξήζηε.  
 πγθνιιεηέο δηαηνκέο. Γηαηνκέο θηηαγκέλεο από νξζνγσληθέο ραιύβδηλεο 

πιάθεο.   

 

z  z  z  z  z  z  z  z  z  
 

 

11.1 Πίλαθεο κε δηαζηάζεηο θαη ηδηόηεηεο πξόηππσλ δηαηνκώλ 
 
Αξηζηεξά επηιέγεηε ηνλ ηύπν ηεο δηαηνκήο π.ρ. IPE, HE θιπ. Γεμηά ν πίλαθαο εκθαλίδεη όιεο ηηο 
δηαηνκέο ηεο επηιεγκέλεο θαηεγνξίαο, ηηο δηαζηάζεηο θαη ηηο ηδηόηεηεο. Κεηαθηλείζηε πάλσ-θάησ 

ζηνλ πίλαθα θαη ην ζρέδην ηεο δηαηνκήο εκθαλίδεηαη θάησ δεμηά, ππνθιίκαθα.  

Θιηθ ζην   ή δηπιό-θιηθ ζε κηα γξακκή ηνπ πίλαθα, εκθαλίδεηαη αλαιπηηθά ε 

θαηάηαμε ηεο δηαηνκήο, νη ηηκέο αληνρώλ θαη νη αληνρέο ζε θακπηηθό θαη ζηξεπηνθακπηηθό 
ιπγηζκό ηεο επηιεγκέλεο δηαηνκήο. 
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11.2 Καηάηαμε θαη αληνρέο πξόηππσλ δηαηνκώλ  

 
Θαηάηαμε δηαηνκώλ ζύκθσλα κε EN1993-1-1:2005 §5.5. 
Αληνρέο δηαηνκώλ ζε νξηαθέο θαηαζηάζεηο αζηνρίαο ζύκθσλα κε EN1993-1-1:2005 §6.2. 
Αληνρέο ζε θακπηηθό θαη ζηξεπηνθακπηηθό ιπγηζκό ζύκθσλα κε EN1993-1-1:2005 §6.3. 
 
Αξηζηεξά θάλνληαο θιηθ ζηελ ιίζηα ησλ δηαηνκώλ εκθαλίδνληαη όιεο νη δηαηνκέο ηεο 
αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο. Δπηιέγνληαο κηα δηαηνκή εκθαλίδεηαη ζην δεμηά ηκήκα ην ζρέδην ηεο 
δηαηνκήο κε ηηο ηδηόηεηεο ηεο.  

 
ην θάησ κέξνο δεμηά εκθαλίδνληαη: 

 Καηάηαμε (1,2,3,4) ζύκθσλα κε EN1993-1-1:2005 §5.5 γηα αμνληθό θνξηίν ή θακπηηθέο 
ξνπέο. 

 Σηκέο αληνρήο ζε νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο γηα εθειθπζκό, ζιίςε, θάκςε θαη ηέκλνπζα 

ζύκθσλα κε EN1993-1-1:2005 §6.2  

 Αληνρή ζε θακπηηθό ιπγηζκό γηα δηάθνξα κήθε ιπγηζκνύ (Lc) ζύκθσλα κε EN1993-1-

1:2005 §6.3.1  

 Αληνρή ζε ζηξεπηνθακπηηθό ιπγηζκό γηα δηάθνξα κήθε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ (Lη) 
ζύκθσλα κε EN1993-1-1:2005 §6.3.2   

 

 
 

11.2.1  πκβνιηζκνί 
 

 
NtRd 
[kN]: 

Αληνρή ζε εθειθπζκό EN1993-1-1:2005 §6.2.3 

 
NcRd 

[kN]:  

Αληνρή ζε ζιίςε EN1993-1-1:2005 §6.2.4 

 
Mcrdy 
[kNm]:  
 

Αληνρή ζε θάκςε πεξί ηνλ θύξην y-y άμνλα EN1993-1-1:2005 §6.2.5 
 

 
Mcrdz 
[kNm]:   

Αληνρή ζε θάκςε πεξί ηνλ δεπηεξεύνληα z-z άμνλα EN1993-1-1:2005 
§6.2.5 

 
Vcrdz 

[kN]:  
 

Γηαηκεηηθή αληνρή πξνο άμνλα z-z παξάιιεια κε ηνλ θνξκό EN1993-1-

1 §6.2.6  
 

 
Vcrdy 

[kN]: 

Γηαηκεηηθή αληνρή πξνο άμνλα y-y παξάιιεια κε ην πέικα EN1993-1-

1 §6.2.6 
 Nbrdy 

[kN]:  
Αληνρή ιπγηζκνύ ζιηβόκελνπ κέινπο γηα δηάθνξα κήθε ιπγηζκνύ Lc 
(1.00, 1.50 ..15 m) EN1993-1-1:2005 §6.3.1 
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Nbrdz 
[kN]:  

 Mbrd1 
[kNm]:  

Mbrd2 
[kNm]: 

Αληνρέο ζε πιεπξηθό ζηξεπηνθακπηηθό ιπγηζκό γηα δηάθνξα πιεπξηθά 
κήθε Llt (1.00, 1.50 ..15 m) EN1993-1-1:2005 §6.3.2 

 Mbrd1:  Αληνρή ζε πιεπξηθό ιπγηζκό γηα ζηαζεξό (νκνηόκνξθν) δηάγξακκα 
ξνπώλ θαηά κήθνο ηεο δνθνύ 

 Mbrd2:   Αληνρή ζε πιεπξηθό ιπγηζκό γηα παξαβνιηθό δηάγξακκα ξνπώλ θαηά 
κήθνο ηεο δνθνύ. 

 
h [mm]:  Όςνο δηαηνκήο ή ζθέινο γσληαθνύ 
b [mm]:  Πιάηνο δηαηνκήο ή ζθέινο γσληαθνύ 
hw 
[mm]:  

Όςνο θνξκνύ                          

dw [mm 
]: 

Δπζύγξακκν κήθνο θνξκνύ 

tw [mm]:  Πάρνο θνξκνύ                     
tf [mm]: Πάρνο πεικάησλ                  
r [mm]:  Αθηίλα ζπλαξκνγήο              
G 
[Kg/m]:  

Βάξνο αλά ηξέρνλ κέηξν                                  

A [cm²]:  Δκβαδόλ δηαηνκήο 
Iy [cm4]:  Ρνπή αδξαλείαο πεξί άμνλα y-y    
Iz [cm4]:  Ρνπή αδξαλείαο πεξί άμνλα  z-z                            
Wy 
[cm³]:   

Διαζηηθή ξνπή αληίζηαζεο πεξί άμνλα y-y          

Wz 
[cm³]:  

Διαζηηθή ξνπή αληίζηαζεο πεξί άμνλα z-z                         

Wpy 
[cm]:    

Πιαζηηθή ξνπή αληίζηαζεο πεξί άμνλα y-y          

Wpz 
[cm³]:       

Πιαζηηθή ξνπή αληίζηαζεο πεξί άμνλα z-z                            

iy [cm]:        Αθηίλα αδξαλείαο πεξί άμνλα y-y       
iz [cm]:        Αθηίλα αδξαλείαο πεξί άμνλα  z-z                                 
Avz 
[cm²]:    

Δκβαδόλ δηάηκεζεο παξάιιεια πξνο ηνλ 
θνξκό               

Avy 
[cm²]:  

Δκβαδόλ δηάηκεζεο παξάιιεια πξνο ην 
πέικα 

It [cm4]:      ηαζεξά ζηξέςεο       
Iw [cm6]:     ηαζεξά ζηξέβισζεο          

 
 

11.3 Πίλαθεο κε πξόηππσλ δηαηνκώλ  

Πίλαθεο κε ραιύβδηλεο δηαηνκέο νξγαλσκέλεο όπσο νη πξόηππεο δηαηνκέο αιιά κε δπλαηόηεηα 

κεηαβνιήο ησλ δηαζηάζεσλ από ην ρξήζηε. Οη αιιαγέο ελεξγνπνηνύληαη κε ην .  

Θαζώο αιιάδεηε ηηο δηαζηάζεηο ε λέα γεσκεηξία θαη νη ηδηόηεηεο αληνρήο ησλ δηαηνκώλ 

ππνινγίδνληαη απηόκαηα. 
 

11.4 Πίλαθεο δηαηνκώλ γηα ζπγθνιιεηέο δηαηνκέο  

Θιηθ ζην  αλνίγεη έλα λέν παξάζπξν όπνπ εηζάγεηε ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο, ηα 

πάρε θνξκνύ θαη πέικαηνο ηεο δηαηνκήο.  
Οη ηδηόηεηεο ηεο δηαηνκήο (εκβαδά, ξνπέο αδξάλεηαο, ξνπέο αληίζηαζεο) ππνινγίδνληαη 

απηόκαηα. Έρεηε ηελ δπλαηόηεηα πξνζζήθεο ή δηαγξαθήο δηαηνκήο κε .  

Θιηθ ζην  θαη απνζεθεύνληαη νη αιιαγέο. 
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11.5 Καηάηαμε θαη αληνρέο ραιύβδηλσλ δηαηνκώλ (αλαιπηηθό ηεύρνο) 
 
 

1. Δπηιέμηε νκάδα δηαηνκώλ (πξόηππεο, κε πξόηππεο, 
ζπγθνιιεηέο). 

2. Από ην δέλδξν (ιίζηα)  αξηζηεξά επηιέγεηε δηαηνκή.  
3. Δπηιέμηε ζπλδπαζκό δξάζεσλ. Αλ είλαη απαξαίηεην 

(αμνληθή δύλακε θαη ξνπέο) θαζνξίζηε ηηο ηηκέο δξάζεσλ. 
 
 
 
Έλα αλαιπηηθό ηεύρνο κε ηελ θαηάηαμε ηεο δηαηνκήο δεκηνπξγείηαη ζύκθσλα κε EN1993-1-
1:2005 §5.5. 
Κπνξείηε λα θαζνξίζεηε επίζεο ηελ πνηόηεηα ράιπβα θαη ηνπο ζπληειεζηέο αζθαιείαο.  
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12 Αληνρή δηαηνκώλ ζε δξάζεηο (Δπξσθώδηθαο 3, EN1993-1-1:2005 § 6.2) 

 
ρεδηαζκόο ραιύβδηλσλ δηαηνκώλ γηα δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο δξάζεσλ  
 
πλδπαζκνί δξάζεσλ 
 
 Απιέο δξάζεηο 

Δθειθπζκόο Nt 

Θιίςε Nc 
Θάκςε Myy 
Θάκςε Mzz 
Γηάηκεζε Vz 
Γηάηκεζε Vy 

 Γηπιή δξάζε 
Θάκςε θαη ζιίςε Nc-Myy 

Θάκςε θαη ζιίςε Nc-Mzz 
Γηαμνληθή θάκςε Myy-Mzz 
Θιίςε θαη δηάηκεζε Nc-Vz 
Θιίςε θαη δηάηκεζε Nc-Vy 

 πλδπαζκνί δξάζεσλ 
Θιίςε θάκςε θαη δηάηκεζε Nc-Vz-My 
Δθειθπζκόο θάκςε θαη δηάηκεζε Nt-Vz-My 

Θάκςε θαη ζιίςε Nc-Myy-Mzz 
      Θάκςε θαη εθειθπζκόο Nt-Myy-Mzz 
      Αμνληθή δύλακε δηάηκεζε θαη θάκςε N-V-M 
 
1. Δπηιέμηε νκάδα δηαηνκώλ (πξόηππεο, κε 

πξόηππεο, ζπγθνιιεηέο). 

2. Από ην δέλδξν (ιίζηα) αξηζηεξά επηιέγεηε 

δηαηνκή. 
3. Θαζνξίζηε ηηο δξάζεηο ζρεδηαζκνύ ηεο δηαηνκήο. 
 
Αλαιπηηθό ηεύρνο ζρεδηαζκνύ ηεο δηαηνκήο δεκηνπξγείηαη κε ηηο θαζνξηδόκελεο δξάζεηο. 
Αλ ε δηαηνκή δελ επαξθεί λα αλαιάβεη ηηο δξάζεηο κελύκαηα ιάζνπο εκθαλίδνληαη. 
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13 Αληνρή κειώλ ζε ιπγηζκό (Δπξσθώδηθαο 3, EN1993-1-1:2005 § 6.3) 

13.1 Μέιε ζηαζεξήο δηαηνκήο EN1993-1-1:2005 § 6.3.1 

13.1.1  Τπνζηπιώκαηα κε αμνληθό θνξηίν  
 

 
1. Δπηιέμηε νκάδα δηαηνκώλ (πξόηππεο, κε 

πξόηππεο, ζπγθνιιεηέο) 
2. Από ην δέλδξν (ιίζηα) αξηζηεξά επηιέγεηε 

δηαηνκή. 
3. Θαζνξίζηε ηηο δξάζεηο ζρεδηαζκνύ. Θιηπηηθό 

θνξηίν Nc,ed [kN]. 
4. Θαζνξίζηε ην ύςνο ππνζηπιώκαηνο L ζε κέηξα θαη ηα κήθε ιπγηζκνύ ζηηο δύν θαηεπζύλζεηο y-y 

θαη z-z. Σα κήθε ιπγηζκνύ θαζνξίδνληαη από ηνπο ιόγνπο πξνο ην ύςνο ηνπ ππνζηπιώκαηνο. 

Απηνί νη ιόγνη κπνξεί λα επηιεγνύλ από ηα γλσζηά κήθε ιπγηζκνύ κε θιηθ  ή από ηα κήθε 

ιπγηζκνύ ππνζηπισκάησλ ακεηαζέησλ θαη κεηαζεηώλ πιαηζίσλ κε θιηθ  ζύκθσλα κε 
ηνλ Δπξσθώδηθα 3. 

 

 
 
 

13.2 Οκνηόκνξθα κέιε ζε θάκςε EN1993-1-1:2005 § 6.3.2 

 
13.2.1 Γνθνί ζε θακπηηθά θαηαθόξπθα θνξηία 

 

1. Δπηιέμηε νκάδα δηαηνκώλ (πξόηππεο, κε 
πξόηππεο, ζπγθνιιεηέο). 

2. Από ην δέλδξν (ιίζηα) αξηζηεξά επηιέγεηε 
δηαηνκή. 

3. Θαζνξίζηε ην θνξηίν ηεο δνθνύ ζαλ ζπλδπαζκό 
νκνηόκνξθσλ [kN/m] θαη ζπγθεληξσκέλσλ 

θνξηίσλ [kN]. Γηα ζπγθεληξσκέλα θνξηία 
πξέπεη λα θαζνξίζεηε θαη ηηο απνζηάζεηο x [m]   
από ην αξηζηεξό άθξν ηεο δνθνύ. Σα θνξηία 
είλαη κόληκα θαη θηλεηά. 

4. Θαζνξίζηε ηηο ζηεξίμεηο ηεο δνθνύ (ακθηέξεηζηε, κνλόπαθηε, ακθίπαθηε).  
5. Θαζνξίζηε ην κήθνο ηεο δνθνύ L ζε κέηξα θαη ην κήθνο παξάπιεπξνπ ιπγηζκνύ Lc [m], πνπ 

είλαη ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ πιεπξηθώλ εμαζθαιίζεσλ ηεο δνθνύ.  
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13.3 Οκνηόκνξθα κέιε ζε θάκςε θαη ζιίςε  

        (EN1993-1-1:2005 § 6.3.3) 

 
13.3.1 Τπνζηπιώκαηα ζε ζιίςε θαη θάκςε 

 

1. Δπηιέμηε νκάδα δηαηνκώλ (πξόηππεο, κε πξόηππεο, ζπγθνιιεηέο). 
2. Από ην δέλδξν (ιίζηα) αξηζηεξά επηιέγεηε δηαηνκή.  
3. Θαζνξίζηε ην θνξηίν ππνζηπιώκαηνο ζιίςε Ng [kN] (κόληκν) θαη Nq [kN]  (θηλεηό). 
4. Θαζνξίζηε ηηο ξνπέο ζηα άθξα ηεο δνθνύ θνξπθή A θαη ζηελ βάζε B. Ρνπέο Myy [kNm] γηα 

θάκςε πεξί ηνλ ηζρπξό άμνλα θαη Mzz [kNm] γηα θάκςε πεξί ηνλ δεπηεξεύνληα άμνλα. 
Ρνπέο MyyAg, MzzAg, MyyBg, MzzBg γηα κόληκα θνξηία θαη MyyAq, MzzAq, MyyBq, MzzBq γηα 
κεηαβιεηά θνξηία.  

5. Θαζνξίζηε ην ύςνο ππνζηπιώκαηνο L ζε κέηξα. 
6. Θαζνξίζηε ηα κήθε ιπγηζκνύ ζηηο δύν θαηεπζύλζεηο y-y θαη z-z. Σα κήθε ιπγηζκνύ θαζνξίδνληαη 
      από ηνπο ιόγνπο πξνο ην ύςνο ηνπ ππνζηπιώκαηνο. Απηνί νη ιόγνη κπνξεί λα επηιεγνύλ από ηα  

      γλσζηά κήθε ιπγηζκνύ κε θιηθ  ή από ηα κήθε ιπγηζκνύ ππνζηπισκάησλ ακεηαζέησλ θα  

      κεηαζεηώλ πιαηζίσλ κε θιηθ  ζύκθσλα κε Δπξσθώδηθα 3. 
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13.3.2 Γνθνί κε θαηαθόξπθν θνξηίν θαη ζιίςε 

 
1. Δπηιέμηε νκάδα δηαηνκώλ (πξόηππεο, κε πξόηππεο, ζπγθνιιεηέο ) 

2. Από ην δέλδξν (ιίζηα) αξηζηεξά επηιέγεηε δηαηνκή.  
3. Θαζνξίζηε ην αμνληθό θνξηίν (ζιίςε) ηεο δνθνύ Ng[kN] κόληκν Nq[kN] κεηαβιεηό θνξηίν. 
4. Θαζνξίζηε ην θνξηίν ηεο δνθνύ ζαλ ζπλδπαζκό νκνηόκνξθσλ [kN/m] θαη ζπγθεληξσκέλσλ 

θνξηίσλ [kN]. Γηα ζπγθεληξσκέλα θνξηία πξέπεη λα θαζνξίζεηε θαη ηηο απνζηάζεηο x [m] από 
ην αξηζηεξό άθξν ηεο δνθνύ. Σα θνξηία είλαη κόληκα θαη θηλεηά. 

5. Θαζνξίζηε ηηο ζηεξίμεηο ηεο δνθνύ (ακθηέξεηζηε, κνλόπαθηε, ακθίπαθηε). 
6. Θαζνξίζηε ην κήθνο ηεο δνθνύ L ζε κέηξα, θαη ην κήθνο παξάπιεπξνπ ιπγηζκνύ Lc [m], πνπ 

είλαη ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ πιεπξηθώλ εμαζθαιίζεσλ ηεο δνθνύ.  
 

 
 

 

14 πλδέζεηο EN1993-1-8:2005 

ρεδηαζκόο ζπλδέζεσλ ηκεκάησλ κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ. 
 
Γηα ηηο πεξηζζόηεξεο ζπλδέζεηο ηζρύεη: 
 
1. ρεδηαζκόο ζύλδεζεο, θαζνξίδεηε ηα θνξηία ζηα κέιε ησλ ζπλδέζεσλ θαη ην πξόγξακκα 

επηιέγεη ηελ γεσκεηξία, αξηζκό θαη ζέζε ήισλ ηεο ζύλδεζεο.  
2. Αληνρή ζύλδεζεο, θαζνξίδεηε ηελ γεσκεηξία θαη ηνλ αξηζκό ήισλ ηεο ζύλδεζεο θαη ην 

πξόγξακκα ππνινγίδεη ην θνξηίν αληνρήο ηεο ζύλδεζεο.  

 

14.1 Δίδε ζπλδέζεσλ   

 
14.1.1 ύλδεζε εθειθπόκελσλ ξάβδσλ (ζρεδηαζκόο θαη αληνρή)  

 
 Έλα δηαηκεηηθό επίπεδν 
 Γηπιό δηαηκεηηθό επίπεδν 
 πλέρεζε ιεπίδσλ 
 πλέρεζε ξάβδνπ δηαηνκή I  

 
 

14.1.2 ύλδεζε δνθνύ ζε δνθό (ζρεδηαζκόο θαη αληνρή)   
 

 Απνθαηάζηαζε ζπλέρεηαο δνθνύ    
 ύλδεζε δνθνύ Gerber 
 ηήξημε δνθνύ ζε δνθό κε γσληαθά 
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14.1.3   ύλδεζε δνθνύ κε ππνζηύισκα 

 
 ύλδεζε δνθνύ-ππνζηπιώκαηνο κε γσληαθά    

 ύλδεζε δνθνύ-ππνζηπιώκαηνο κε κεησπηθή πιάθα 

 
14.1.4    πλδέζεηο πιαηζηαθώλ θνξέσλ  

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 ύλδεζε θνξπθαίνπ θόκβνπ 

 
ύλεζεο θνξηίν ζεηηθή θακπηηθή ξνπή, ε βάζε ηεο ζύλδεζεο είλαη ζε εθειθπζκό. 
Κηθξή ελίζρπζε ζην θάησ κέξνο απμάλεη ηνλ κνρινβξαρίνλα εζσηεξηθώλ 
δπλάκεσλ.  
 

 ύλδεζε δπγώκαηνο κε ππνζηύισκα κε ελίζρπζε, 
 ύλδεζε δπγώκαηνο κε ππνζηύισκα ρσξίο ελίζρπζε 

 
Γηα ζπλδέζεηο κε κεγάιε θακπηηθή ξνπή θόκβνπ, κία 
ελίζρπζε ηνπνζεηείηαη γηα λα απμεζεί ν κνρινβξαρίνλαο 
εζσηεξηθώλ δπλάκεσλ.  
Σν ύςνο ηεο ελίζρπζεο ιακβάλεηαη ίζν κε ην ύςνο ηνπ 
δπγώκαηνο. ηε βάζε ηεο ζύλδεζεο ηνπ δπγώκαηνο πξέπεη 

λα ηνπνζεηείηαη ελίζρπζε ζην ππνζηύισκα, γηα λα 

παξαιάβεη ηηο απμεκέλεο ζιηπηηθέο δπλάκεηο πνπ ελεξγνύλ ζηε ζύλδεζε.  
 
 

 Απιή έδξαζε ππνζηπιώκαηνο,  
 Παθησκέλε έδξαζε ππνζηπιώκαηνο 

 

Ζ ζύλδεζε έρεη πιάθα έδξαζεο πνπ ζπλδέεηαη ζην κεηαιιηθό 
ππνζηύισκα κε ζπγθνιιήζεηο.  
Θνριίεο κε αγθύξηα ζπλδένπλ ηελ πιάθα έδξαζεο κε ηε βάζε 
ζθπξνδέκαηνο. Σα αγθύξηα είλαη απιά άγγηζηξα ή κε πιάθεο 
αγθύξσζεο. Αλ ε ζύλδεζε είλαη απιή έδξαζε (άξζξσζε) ηόηε 
δελ παξαιακβάλεη ξνπή θαη νη θνριίεο αγθύξηα ηνπνζεηνύληαη ζην θέληξν 
ηεο δηαηνκήο. Δάλ ε ζύλδεζε κεηαθέξεη ξνπή (πάθησζε) ηόηε νη θνριίεο 

αγθύξηα ηνπνζεηνύληαη ζηελ έμσ κεξηά (πεξίκεηξν) ηεο δηαηνκήο. 

 
14.1.5  πλδέζεηο κε πείξνπο (ζρεδηαζκόο θαη αληνρή) 

 
 Άξζξσζε κέζσ πείξνπ  
 ύλδεζε δνθνύ Gerber 
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14.2 Γεδνκέλα ζπλδέζεσλ 

14.2.1 Φνξηία ζύλδεζεο 
 

Γπλάκεηο ζρεδηαζκνύ θαη ξνπέο ζρεδηαζκνύ ζηα ζπλδεόκελα κέιε, όπσο ην ζρήκα ηεο 
ζύλδεζεο ππνδεηθλύεη.  
 

14.3 Ήινη ζύλδεζεο EN1993-1-8 §3.1 

 
 Γηάκεηξνο ήισλ ζε mm M (από 8 έσο 30 mm) 

 Πνηόηεηα ήισλ (από 4.6 έσο 10.9) ζύκθσλα κε EN1993-1-8 Πίλαθαο 3.1.  
 Θνηλνί ή πξνεληεηακέλνη θνριίεο (γηα πνηόηεηεο θνριηώλ 8.8 θαη 10.9) EN1993-1-8 §3.1.2. 

ε πεξίπησζε πξνεληεηακέλσλ θνριηώλ νη ηηκέο Ks, κ ,γΚ3 πξέπεη λα θαζνξηζηνύλ 
ζύκθσλα κε EN1993-1-8 §3.9.1  

 Δπίπεδν δηάηκεζεο εληόο ή εθηόο ζπεηξώκαηνο, EN1993-1-8 Πηλ. 3.4. 

 

 
 
 

14.4 Πιάθεο ζύλδεζεο  

Γηαζηάζεηο πιαθώλ ζε ρηιηνζηά [mm]. 
 

 
 

14.5 Γεσκεηξία ζύλδεζεο  

 
ηελ πεξίπησζε ππνινγηζκνύ ηεο αληνρήο ηνπ ζπλδέζκνπ ν αξηζκόο θαη ε ζέζε ησλ ήισλ 
πξέπεη λα θαζνξίδνληαη. Οη βαζηθέο απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ θνριηώλ ζύλδεζεο πξέπεη λα 
θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε  EN1993-1-8 Πίλαθαο 3.3 θαη εμίζσζε 3.1                                
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15 ρεδηαζκόο δνθώλ  

 

15.1.1 Γνθνί κε νκνηόκνξθν θνξηίν  

 
 Γνθνί ελόο αλνίγκαηνο 
 Γνθνί δύν αλνηγκάησλ 
 Κνλνπξνέρνπζα  
 

Φνξηίν δνθνύ 
Οκνηόκνξθν θνξηίν κόληκν θαη θηλεηό ζε 
Kn/m. Σν ίδην βάξνο δνθνύ πξνζηίζεηαη από ην 
πξόγξακκα. 
 

 
 
Άλνηγκα δνθνύ θαη παξάπιεπξεο ζηεξίμεηο 
Άλνηγκα δνθνύ L ζε κέηξα.  
πλζήθεο πιεπξηθήο ζηήξημεο, κε ζπγθξαηνύκελε πιεπξηθά, πιήξσο ζπγθξαηνύκελε πιεπξηθά, 
πιεπξηθή ζηήξημε ζην κέζν ηνπ αλνίγκαηνο, πιεπξηθή ζηήξημε ζηα ηξίηα ηνπ αλνίγκαηνο. 

 

15.2 Γνθνί παηώκαηνο  

 Πάησκα ελόο αλνίγκαηνο 
 Πάησκα δπν αλνηγκάησλ  

 
Φνξηία παηώκαηνο 

 
 Φνξηίν επηθάιπςεο, (πιαθάθηα, δάπεδν θιπ.)  
 Φνξηίν παηώκαηνο  ην θνξηίν ησλ δηαδνθίδσλ ή ηεο 

πιάθαο ζθπξνδέκαηνο. Αλ επηιεγεί πιάθα 
ζθπξνδέκαηνο (<=70mm) ή μύιηλν δάπεδν, 
επηιέγεηαη πιεπξηθά κε ζπγθξαηνύκελεο δνθνί. Αλ 
επηιεγεί πιάθα ζθπξνδέκαηνο  παρύηεξε, επηιέγεηαη 

πιεπξηθά πιήξσο ζπγθξαηνύκελνη δνθνί. Αλ επηιεγεί 
κεηαιιηθό πάησκα επηιέγεηαη πιεπξηθά ζπγθξάηεζε 
ζην κέζν ηνπ αλνίγκαηνο. Ζ επηινγή πιεπξηθήο 
ζπγθξάηεζεο κπνξεί λα αιιαρηεί κεηέπεηηα. 

 Κεηαβιεηό θνξηίν.  Δκθαλίδεηαη πίλαθαο επηινγήο ζύκθσλα κε Δπξσθώδηθα 1 EN1991-1-1 
6.3). 

 
Άλνηγκα δνθνύ θαη πιεπξηθέο ζπγθξαηήζεηο 
 
Άλνηγκα δνθνύ (L) θαη απόζηαζε δνθώλ παηώκαηνο κεηαμύ ηνπο (s) ζε κέηξα. 
πλζήθεο πιεπξηθήο ζηήξημεο, κε ζπγθξαηνύκελε πιεπξηθά, πιήξσο ζπγθξαηνύκελε πιεπξηθά, 
πιεπξηθή ζηήξημε ζην κέζν ηνπ αλνίγκαηνο, πιεπξηθή ζηήξημε ζηα ηξίηα ηνπ αλνίγκαηνο. 
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15.3 Γνθνί ζηέγεο  

 
 Γνθνί ελόο αλνίγκαηνο  
 Γνθνί δύν αλνηγκάησλ 
 Σεγίδεο  

 
Γηαζηάζεηο 
 
Άλνηγκα θπξίσλ δνθώλ θαη απόζηαζε κεηαμύ ησλ 

δνθώλ. Σν άλνηγκα ηεγίδσλ είλαη ε απόζηαζε 
ησλ θπξίσλ δνθώλ.  
 
Φνξηία 

  
Μόληκα θνξηία 

 
 Φνξηία επηθάιπςεο [kN/m²]. Φνξηίν ραιπβδόθπιισλ κόλσζεο ηεγίδσλ. 
 Φνξηίν νξνθήο ζην θάησ κέξνο (αλ ππάξρεη) [kN/m²] 
 Ίδην βάξνο δνθώλ ππνινγίδεηαη από ην πξόγξακκα θαη πξνζηίζεηαη ζηα κόληκα θνξηία. 

Δηδηθό βάξνο ράιπβα ξ= 7850 Kg/m³ 
 

 
 

Μεηαβιεηά θνξηία 

  
 Δπηβεβιεκέλν θνξηίν ζύκθσλα κε EN1990-1-1 Πίλαθα 6.1 θαη ην Δζληθό πξνζάξηεκα. 
 Φνξηίν ρηνληνύ ζύκθσλα κε Δπξσθώδηθα 1-3:2004 
 Φνξηίν αλέκνπ ζύκθσλα κε Δπξσθώδηθα 1-4:2005 

 

15.4 ρεδηαζκόο ηεγίδσλ  

Ζ επηθάιπςε είλαη κε ραιπβδόθπιια πάλσ ζε ηεγίδεο.  
Σν πάρνο tw [mm] θαη ην ύςνο ηνπ πξνθίι hw [mm] ρξεζηκνπνηνύληαη 
γηα λα εθηηκεζεί ν βαζκόο πιεπξηθήο ζπγθξάηεζεο ησλ ηεγίδσλ.  
 

 
  
Ζ απόζηαζε ησλ ηεγίδσλ είλαη ε απόζηαζε αμόλσλ ησλ ηεγίδσλ. 
Ζ δηαηνκή ησλ ηεγίδσλ κπνξεί λα είλαη ζπκκεηξηθή δηαηνκή (I) ή κε ζπκκεηξηθή Z, C ή U.  
ηελ πεξίπησζε κε ζπκκεηξηθήο δηαηνκήο ε ηεγίδα ζεσξείηαη πιεπξηθά ζπγθξαηνύκελε γηα 

θνξηία πξνο ηα θάησ.     
 
Δάλ επηιέμεηε ηεγίδα κε ζπγθξαηνύκελε πιεπξηθά ηόηε ε πιεπξηθή ζπγθξάηεζε ηεο ηεγίδαο 
ιόγσ ηεο επηθάιπςεο δελ ιακβάλεηαη ππόςε. Αλ επηιέμεηε ηεγίδα ζπγθξαηνύκελε πιεπξηθά 
ηόηε ε πιεπξηθή ζπγθξάηεζε ηεο ηεγίδαο ιόγσ ηεο επηθάιπςεο ππνινγίδεηαη από ην πξόγξακκα 
θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πιεπξηθό ιπγηζκό ζε πίεζε αλέκνπ, ελώ ζε ππνπίεζε αλέκνπ ε 
ηεγίδα ζεσξείηαη ρσξίο πιεπξηθή ζπγθξάηεζε. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ εληαηηθώλ κεγεζώλ 

επηιέγεηο ακθηέξεηζηε ή ζπλερήο ηεγίδα. ηε δεύηεξε πεξίπησζε ε ηεγίδα ζεσξείηαη ζπλερήο επί 
πνιιώλ αλνηγκάησλ.  
Οη εγθάξζηεο απνζηάζεηο εληζρύζεσλ ππνζηπισκάησλ θαη δπγσκάησλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην 
έιεγρν ζε εγθάξζην θακπηηθό θαη ζηξεπηνθακπηηθό.  

Οη επηινγέο ζην κελνύ Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη ζρεδηαζκνύ ζα ζαο βνεζήζνπλ ζηε ζσζηή 
επηινγή απηώλ ησλ απνζηάζεσλ. 
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16 ρεδηαζκόο Τπνζηπισκάησλ 

 

16.1 Τπνζηπιώκαηα  

    
 Τπνζηπιώκαηα ζε ζιίςε 
 Τπνζηπιώκαηα ζε ζιίςε θαη θάκςε 
 Τπνζηπιώκαηα ζε ζιίςε θαη δηπιή θάκςε 

 

 
Φνξηία 

 

 
 
Θιηπηηθό θνξηίν ζε (kN) θαη θακπηηθέο ξνπέο ζε  (kNm) ζηηο δύν δηεπζύλζεηο θάκςεο y-y είλαη 
ε θύξηα θαηεύζπλζε θάκςεο θαη z-z είλαη ε δεπηεξεύνπζα θαηεύζπλζε θάκςεο. Σα θνξηία είλαη 
κόληκα θαη θηλεηά. 
 
Ύςνο ππνζηπιώκαηνο θαη κήθε ιπγηζκνύ 

 

 
 
Όςνο ππνζηπιώκαηνο θαη κήθε ιπγηζκνύ ζηηο δύν δηεπζύλζεηο θάκςεο. y-y θαη z-z.  
Θαζνξίζηε ηα κήθε ιπγηζκνύ ζηηο δύν θαηεπζύλζεηο y-y θαη z-z. Σα κήθε ιπγηζκνύ θαζνξίδνληαη 

από ηνπο ιόγνπο πξνο ην ύςνο ηνπ ππνζηπιώκαηνο. Απηνί νη ιόγνη κπνξεί λα επηιεγνύλ από ηα 

γλσζηά κήθε ιπγηζκνύ κε θιηθ  ή από ηα κήθε ιπγηζκνύ ππνζηπισκάησλ ακεηαζέησλ θα 

κεηαζεηώλ πιαηζίσλ κε θιηθ  ζύκθσλα κε Δπξσθώδηθα 3. 
 
Δπηινγέο Δπξσθώδηθα 3 

 
Δπηιέγεηε θακπύιεο ιπγηζκνύ από εμ. 6.56 ή εμ. 6.57.  
Δπηιέγεηε ηε κέζνδν (1, 2 ή θαη ηηο δύν) γηα ππνινγηζκό ζπληειεζηώλ αιιεινεπίδξαζεο kyy, 
kyz, kzy θαη kzz. 
 

16.2 Τπνζηπιώκαηα ζε απιέο θαηαζθεπέο 

 
 Απιό ππνζηύισκα 
 Τπνζηύισκα ζε ακεηάζεην πιαίζην 
 Τπνζηύισκα ζε κεηαζεηό πιαίζην 
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17 ρεδηαζκόο απιώλ πιαηζηαθώλ θαηαζθεπώλ 

   
 Απιά πιαίζηα ζε θνξηία ρηνληνύ, αλέκνπ θαη 

ζεηζκνύ (ζπλήζεηο θαηαζθεπέο ππνζηέγσλ). 
 Απιά πιαίζηα ζε θαηαθόξπθα θαηαλεκεκέλα 

θνξηία θαη νξηδόληην θνξηίν (κνλώξνθα θηίξηα). 
 Απιά πιαίζηα ζε θαηαθόξπθα θαηαλεκεκέλα 

θνξηία θαη νξηδόληην θνξηίν θαη 

ζπγθεληξσκέλα θνξηία ζηα ππνζηπιώκαηα 
(πιαίζηα ζε πνιπώξνθα θηίξηα). 

 Γπόξνθα πιαίζηα ζε θαηαθόξπθα θαηαλεκεκέλα θνξηία θαη νξηδόληην θνξηίν 
(δπώξνθα θηίξηα). 

 

17.1 Βαζηθέο δηαζηάζεηο θαηαζθεπήο   

 
 Άλνηγκα πιαηζίνπ [m], ε απόζηαζε 

αλάκεζα ζηνπο άμνλεο ησλ 
ππνζηπισκάησλ.   

 Οιηθό ύςνο H [m] ην ύςνο 
ππνζηπιώκαηνο ζηα ζεκεία ηνκήο ησλ 

αμόλσλ.  ε δηόξνθα πιαίζηα ηα ύςε 
νξόθσλ Ζ1 θα Ζ2 

 Οιηθό εγθάξζην κήθνο B [m].  
 Απόζηαζε κεηαμύ πιαηζίσλ s [m]. 
 Δίδνο ζηεξίμεσλ. Άξζξσζε ή πάθησζε  
 Απνζηάζεηο εγθάξζησλ ζπγθξαηήζεσλ γηα ππνζηπιώκαηα θαη δπγώκαηα.   

 

17.2 Παξάκεηξνη γηα έιεγρν ιπγηζκνύ  

 
Δπηιέγεηε ηνλ ηξόπν πιεπξηθήο ζηήξημεο 
πνπ ζ ρξεζηκνπνηεζεί απν ην πξόγξακκα  

κε θιηθ ζην θνπκπί . 

 

Ιπγηζκόο ππνζηπισκάησλ 
(1): (Πξνεπηιεγκέλν) 

 Ιπγηζκόο εληόο επηπέδνπ, κήθνο ιπγηζκνύ Lcr = κήθνο ζπζηήκαηνο 
ζεκεία αμόλσλ.          

 Δθηόο επηπέδνπ ιπγηζκόο, πιεπξηθόο θαη ζηξεπηνθακπηηθόο 
ιπγηζκόο ην ύςνο ηνπ ππνζηπιώκαηνο κέρξη ην ζεκείν ελίζρπζεο ή 
ε απόζηαζε πιεπξηθώλ ζηεξίμεσλ Lm1, αλ θαζνξίδεηαη κηθξόηεξε 

από ην ύςνο ππνζηπιώκαηνο. 
 (2): (πληεξεηηθό) 

 Ιπγηζκόο εληόο επηπέδνπ, κήθνο ιπγηζκνύ Lcr = κήθνο ζπζηήκαηνο 
ζεκεία αμόλσλ.          

 Δθηόο επηπέδνπ ιπγηζκόο, πιεπξηθόο θαη ζηξεπηνθακπηηθόο ιπγηζκόο κήθνο ζπζηήκαηνο 
ή ε απόζηαζε πιεπξηθώλ ζηεξίμεσλ Lm1. 

 
Ιπγηζκόο δπγσκάησλ 
(2) (Πξνεπηιεγκέλν) 

 Ιπγηζκόο εληόο επηπέδνπ, κήθνο ιπγηζκνύ Lcr = κήθνο ζπζηήκαηνο.  
Απηό ππνινγίδεηαη από ην νιηθό κήθνο L θαη ηελ πξώηε ηδηνκνξθία ιπγηζκνύ.  

 Δθηόο επηπέδνπ ιπγηζκόο κήθνο ιπγηζκνύ ε απόζηαζε ηεγίδσλ, ζηξεπηνθακπηηθόο 
ιπγηζκόο ε απόζηαζε πιεπξηθώλ ζηεξίμεσλ Lm2. 

(2) (πληεξεηηθό) 
 Ιπγηζκόο εληόο επηπέδνπ, κήθνο ιπγηζκνύ Lcr = κήθνο ζπζηήκαηνο. 
 Δθηόο επηπέδνπ ιπγηζκόο θαη  ζηξεπηνθακπηηθόο ιπγηζκόο ε απόζηαζε πιεπξηθώλ 

ζηεξίμεσλ Lm2. 
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17.3 Παξάκεηξνη ζρεδηαζκνύ  

Θιηθ ζην  γηα λα δείηε ή λα ξπζκίζεηε (εάλ είλαη 

απαξαίηεην) ηνπο παξακέηξνπο γηα ηνλ Δπξσθώδηθα 3 θαη ην 
Δζληθό πξνζάξηεκα. 
 
πληειεζηέο δξάζεσλ γηα θαηαζηάζεηο αζηνρίαο EQU θαη STR 

ζύκθσλα κε ηνλ Δπξσθώδηθα 0 Πίλαθαο A1.2A θαη A1.2B.  
 
πληειεζηέο ζπλδπαζκνύ δξάζεσλ ζύκθσλα κε ηνλ 

Δπξσθώδηθα 0 Πίλαθαο A1.1. 
 

Θιηθ [Δπαλαθνξά] γηα επαλαθνξά ζηηο αξρηθέο ηηκέο ηνπ 
Δζληθνύ πξνζαξηήκαηνο. 

 
πληειεζηέο πιηθνύ γηα ράιπβα ζύκθσλα κε Δπξσθώδηθα 3 
§6.1 
 
πληειεζηέο πιηθνύ γηα νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ζύκθσλα κε 

ηνλ Δπξσθώδηθα 2 §2.4.2.4., ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην 
ζρεδηαζκό ζεκειίσζεο από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα.  
 
πληειεζηέο πιηθνύ εδάθνπο ζύκθσλα κε ηνλ Δπξσθώδηθα 7 
πξνζάξηεκα A, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζρεδηαζκό 
ζεκειίσζεο. 
 

Δπξσθώδηθαο 3, παξάκεηξνη ζρεδηαζκνύ  
  
Τπνινγηζκνί ζηξεπηνθακπηηθνύ ιπγηζκνύ ζύκθσλα κε 
Δπξσθώδηθα 3 εμ. 6.56 θαη Πίλαθεο T 6.3 θαη T 6.4. (πην 

ζπλεζηζκέλν). 

 
Τπνινγηζκνί ζηξεπηνθακπηηθνύ ιπγηζκνύ ζύκθσλα κε 
Δπξσθώδηθα 3 εμ. 6.57 θαη πίλαθαο T 6.5. 
 
Κέζνδνο ππνινγηζκνύ ησλ ζπληειεζηώλ αιιεινεπίδξαζεο 
γηα ζπλδπαζκό θακπηηθνύ θαη ζηξεπηνθακπηηθνύ ιπγηζκνύ. 
Κέζνδνο 1 ζην πξνζάξηεκα A ή Κέζνδνο 2 ζην πξνζάξηεκα 

B  (πην ζπλεζηζκέλν). 
Σξόπνο ππνινγηζκνύ ειαζηηθήο θξίζηκεο ξνπήο 
ζηξεπηνθακπηηθνύ ιπγηζκνύ. 
 
Παξάκεηξνη Κεηαιιηθώλ πιαηζίσλ 
 

Θαζνξίδεηε νξηζκέλνπο παξακέηξνπο πνπ δελ θαιύπηνληαη από ην Δζληθό πξνζάξηεκα.  

 
ξηα κεηαηνπίζεσλ ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθόηεηαο (SLS)  
Σα όξηα από απηέο ηηο κεηαηνπίζεηο ζύκθσλα κε Δπξσθώδηθα EN1993-1-1 § 7.2 θαη EN 1990 
Πξνζάξηεκα A1.4 κπνξνύλ λα θαζνξηζηνύλ γηα θάζε αξρείν. ύκθσλα κε EN1993-1-1 απηά ηα 
όξηα κπνξνύλ λα θαζνξηζηνύλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο κειέηεο. πλήζεηο ηηκέο: θαηαθόξπθε 
κεηαηόπηζε L/200, νξηδόληηα κεηαηόπηζε H/150, βέινο θάκςεο  

L/200.    
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17.4 Γηαηνκέο ράιπβα 

 
 
Θαζνξίζηε ηηο δηαηνκέο γηα ππνζηπιώκαηα θαη δπγώκαηα. Δπηιέμηε αλ ρξεζηκνπνηήζεηε 
πξόηππε, κε πξόηππε ή ζπγθνιιεηή δηαηνκή.  

 

 
 

 

Θιηθ  θαη εκθαλίδεηαη ε βηβιηνζήθε κε ηηο πξόηππεο δηαηνκέο.  
Δπηιέγεηε ηύπν δηαηνκήο αξηζηεξά θαη δεμηά ην κέγεζνο ηεο δηαηνκήο. Οη βαζηθέο ηδηόηεηεο ηεο 
δηαηνκήο εκθαλίδνληαη ζην δεμηά παξάζπξν θαη ην ζρέδην ηεο δηαηνκήο θάησ δεμηά ππό θιίκαθα.  
 

17.5 Πξνζρεδηαζκόο - Δπηινγή κεγέζνπο δηαηνκώλ  

Θιηθ  θαη ην πξόγξακκα επηιέγεη ηηο θαηάιιειεο δηαηνκέο γηα ηα αλνίγκαηα θαη ηα θνξηία 

ηεο θαηαζθεπήο. Κπνξείηε λα μεθηλήζεηε κε ηελ επηινγή ηνπ Πξνζρεδηαζκνύ θαη έπεηηα λα 
βειηηώζεηε ηελ κειέηε.  

 

17.6 πλδέζεηο πιαηζίνπ  

ιεο νη ζπλδέζεηο ζεσξνύληαη θνριησηέο ζπλδέζεηο. 

Γηα ηηο ζπλδέζεηο ππνζηπιώκαηνο κε δύγσκα θαη θνξπθήο δπγώκαηνο νη πιάθεο ζύλδεζεο έρνπλ 
ην ίδην πάρνο θαη νη ήινη είλαη ίδηνη (δηάκεηξνο, πνηόηεηα).  
Σν πάρνο πιάθαο ζύλδεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξν από ην πάρνο πέικαηνο ππνζηπιώκαηνο 
ή δπγώκαηνο. ην θάησ κέξνο ηεο ζύλδεζεο δπγώκαηνο – ππνζηπιώκαηνο, ηνπνζεηείηαη 
εγθάξζηα ελίζρπζε γηα παξαιαβή ησλ ζιηπηηθώλ δπλάκεσλ 
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Ζ πιάθα έδξαζεο ππνζηπιώκαηνο πάλσ από ηε βάζε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο αγθπξώλεηαη 
ζηε βάζε ζθπξνδέκαηνο. Σα αγθύξηα ζρεδηάδνληαη ώζηε λα αληέρνπλ ζε δπλάκεηο δηάηκεζεο 
αιιά θαη ζε δπλάκεηο πθαξπαγήο πξνο ηα άλσ πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ άλεκν ή ζεηζκό.  

Σα αγθύξηα ζρεδηάδνληαη ζύκθσλα κε CEN/TS 1992-4-1:1992 θαη CEN/TS 1992-4-2:19.   
 
Οη ήινη ηεο πιάθαο έδξαζεο ππνζηπιώκαηνο ζπλερίδνπλ κε αγθύξηα. Σα αγθύξηα κπνξεί λα είλαη 
κε άγθηζηξα ή κε πιάθεο. Σα αγθύξηα κε άγθηζηξα (δύν πξώηεο επηινγέο) δελ κπνξεί λα 
επηιερζνύλ γηα πνηόηεηα θνριίσλ κε fy>300N/mm2 (M>5.6), ζύκθσλα κε Δπξσθώδηθα 1993-
1-8:2005, 6.2.6.12 (6).  
 

Σν πξόγξακκα, αλ είλαη απαξαίηεην, απμάλεη ηε δηάκεηξν ήισλ ή ην πάρνο πιαθώλ ζύλδεζεο 
θαη έδξαζεο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο ειέγρνπο ηεο κειέηεο ζύκθσλα κε Δπξσθώδηθα EN1993-
1-8.    
 

17.7 Φνξηία πιαηζίσλ  

 
17.7.1 Φνξηία ρηνληνύ, αλέκνπ θαη ζεηζκνύ  

 
Σν πξόγξακκα ππνινγίδεη όινπο ηνπο ζπλδπαζκνύο θνξηίζεσλ ζε θαηάζηαζε αζηνρίαο, ULS, 
EQU, STR θαη θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθόηεηαο SLS. Οη ζπληειεζηέο θνξηίσλ θαη νη ζπληειεζηέο 

ζπλδπαζκνύ δξάζεσλ ιακβάλνληαη από ην Δπξσθώδηθα 0 θαη ην Δζληθό πξνζάξηεκα. 
Σα θνξηία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην πξόγξακκα είλαη: 
 

 
 
Μόληκα θνξηία 
 

 Δπηθάιπςε ζηέγεο [kN/m²] πεξηιακβάλεη ην βάξνο ηεο επηθάιπςεο, βάξνο 
ραιπβδόθπιισλ, ηεγίδσλ, κόλσζεο.    

 Βάξνο νξνθήο (αλ ππάξρεη) ζην θάησ κέξνο ησλ δπγσκάησλ [kN/m²] 
 Ίδην βάξνο από ηα κέιε ηεο θαηαζθεπήο, ππνινγίδεηαη από ην πξόγξακκα αλάινγα κε 

ηηο επηιεγκέλεο δηαηνκέο ησλ κειώλ κε εηδηθό βάξνο ξ= 7850 Kg/m³ 
 
Μεηαβιεηά θνξηία  

  
 Δπηβεβιεκέλν θνξηίν ζύκθσλα κε EN1990-1-1 6.1, ππνινγίδεηαη από ην πξόγξακκα 

θαη ην Δζληθό πξνζάξηεκα.   
 Φνξηίν ρηνληνύ, ζύκθσλα κε Δπξσθώδηθαο 1-3:2004 

 
Σν ραξαθηεξηζηηθό θνξηίν ρηνληνύ επί ηνπ εδάθνπο sk θαζνξίδεηαη ζε kN/m2. 

Θιηθ   θαη εκθαλίδεηαη έλα εμεηδηθεπκέλν παξάζπξν όπνπ έρεηε ηελ δπλαηόηεηα από ηηο 
δηάθνξεο πεξηνρέο (δώλεο ρηνληνύ) θαη ην πςόκεηξν λα ππνινγίζεηε ην ραξαθηεξηζηηθό θνξηίν 

ρηνληνύ επί ηνπ εδάθνπο βάζεη ηνπ Δπξσθώδηθα 1-3:2004 θαη ηνπ Δζληθνύ πξνζαξηήκαηνο. 
Ζ πεξηνρή (ράξηεο) επηιέγεηαη από ην  Παξάκεηξνη/Φνξηία ρηνληνύ επί ηνπ εδάθνπο.  
Σν θνξηίν ρηνληνύ ζηελ ζηέγε ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε Δπξσθώδηθα 1-3:2003.   
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 Φνξηία αλέκνπ, ζύκθσλα κε  Δπξσθώδηθα 1-4:2005 

 
Πίεζε αλέκνπ ζε θαηαθόξπθε θαζνξίδεηαη ζε kN/m2.  
 

Θιηθ   θαη εκθαλίδεηαη έλα εμεηδηθεπκέλν παξάζπξν όπνπ έρεηε ηελ δπλαηόηεηα λα 

ππνινγίζεηε ηελ πίεζε αλέκνπ από ηελ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ θαη ηελ ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο 
ζύκθσλα κε ηνλ Δπξσθώδηθα 1-4:2005.  
Ζ πίεζε ηνπ αλέκνπ ππνινγίδεηαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο ζηέγεο θαη ησλ ηνίρσλ ζύκθσλα κε 
ηνλ Δπξσθώδηθαο 1-4:2005 §7.2.5 θαη Πηλ. 7.4α θαη Πηλ. 7.1.  
 
Ζ πεξηνρή (ράξηεο) επηιέγεηαη από ην Παξάκεηξνη/Σαρύηεηα αλαθνξάο αλέκνπ.  
Δζσηεξηθή πίεζε αλέκνπ wi ζε kN/m2. Απηή ε πίεζε δξα ζην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ πξνο ηα 

έμσ ζηνπο ηνίρνπο θαη ζηέγε. Αθαηξείηαη όπσο είλαη (ρσξίο πεξεηαίξσ πνιιαπιαζηαζκό κε 
ζπληειεζηέο πίεζεο) από όιεο ηηο εμσηεξηθέο πηέζεηο πνπ δξνπλ αξλεηηθά (ππνπέζεηο).   
 
εηζκηθά θνξηία Δπξσθώδηθαο 8-1:2004 

 
Ο αληηζεηζκηθόο έιεγρνο ηεο θαηαζθεπήο γίλεηαη κε 
ηζνδύλακε ζηαηηθή κέζνδν θαη κε δπλακηθή 

θαζκαηηθή κέζνδν. 
 

 
 
Ο ιόγνο ηεο νξηδόληηαο ζεηζκηθήο επηηάρπλζεο πξνο 
ηελ επηηάρπλζε βαξύηεηαο.  

Θιηθ   θαη εκθαλίδεηαη έλα εμεηδηθεπκέλν 
παξάζπξν πνπ ζαο βνεζά λα επηιέμεηε ηηο ηδηόηεηεο 
ηνπ αληηζεηζκηθνύ ζρεδηαζκνύ (έδαθνο, 
ζπληειεζηέο θάζκαηνο, ζπληειεζηήο ζπκπεξηθνξάο 

θιπ.) ζύκθσλα κε Δπξσθώδηθα 8-1:2004. 
 
Αλ ην ζεηζκηθό θνξηίν θαζνξηζηεί ίζν κε 0 (κεδέλ), ν αληηζεηζκηθόο έιεγρνο παξαιείπεηαη. 

  

 

17.7.2  Πιαίζην ζε θαηαθόξπθν θαη νξηδόληην θνξηίν 
 
Κόληκν θνξηίν gk kN/m δπγώκαηνο (εθηόο ηδίνπ βάξνπο δπγώκαηνο). 

Κεηαβιεηό-1 θαηαθόξπθν θνξηίν qk kN/m (θνξηίν δαπέδνπ ή θνξηίν ρηνληνύ θιπ.) 
Κεηαβιεηό–2 ζπγθεληξσκέλν νξηδόληην θνξηίν Hk kN (άλεκνο ή ζεηζκόο). 
Σα δύν κεηαβιεηά θνξηία qk θαη Hk ζπλδπάδνληαη όηαλ επηδξνύλ καδί κε ηνλ ζπληειεζηή ςν 
(ςo = 0.70 ζπλήζσο). 
Σα θνξηία ζρεδηαζκνύ πνπ πξνθύπηνπλ: 
ULS (Οξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο): 
     L.C. 201: 1.35gk+1.50qk (Δμ..6.10) 

     L.C. 202: 1.35gk+1.50Hk (Eμ.6.10) 
     L.C. 221: 1.35gk+1.50qk+0.70x1.50Hk= 1.35xgk+1.50qk+1.05Hk (Eμ.6.10) 
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     L.C. 222: 1.35gk+1.50Hk+0.70x1.50qk= 1.35xgk+1.50Hk+1.05qk (Eμ.6.10) 
 

SLS (Οξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθόηεηαο) 
     L.C. 301: Gk+Qk (Eμ.6.14a) 
     L.C. 302: Gk+Hk (Eμ.6.14a) 
     L.C. 311: G + Qk + 0.70Hk (Eμ.6.14a) 

     L.C. 312: G + Hk + 0.70Qk (Eμ.6.14a) 

 

 
 
17.7.3 Πιαίζην ζε θαηαθόξπθν θαη νξηδόληην θνξηίν θαη ζπγθεληξσκέλν θνξηίν ζηα 

ππνζηπιώκαηα 
  

Κόληκν θνξηίν gk kN/m δπγώκαηνο (εθηόο ηδίνπ βάξνπο δπγώκαηνο). 
Κεηαβιεηό θαηαθόξπθν θνξηίν qk kN/m (θνξηίν δαπέδνπ ή θνξηίν ρηνληνύ θιπ.). 
Κόληκν θαηαθόξπθν ζπγθεληξσκέλν θνξηίν Gk kN (κόληκν θνξηίν από άλσζελ νξόθνπο). 
Κεηαβιεηό θαηαθόξπθν ζπγθεληξσκέλν θνξηίν Qk kN (θηλεηό θνξηίν από άλσζελ νξόθνπο). 
Κεηαβιεηό νξηδόληην ζπγθεληξσκέλν θνξηίν Hk kN (άλεκνο ή ζεηζκόο). 
 

 
 
 

17.7.4  Γηώξνθν Πιαίζην ζε θαηαθόξπθν θαη νξηδόληην θνξηίν 
 
Κόληκν θνξηίν gk kN/m δπγώκαηνο (εθηόο ηδίνπ βάξνπο δπγώκαηνο). 
Κεηαβιεηό-1 θαηαθόξπθν θνξηίν qk kN/m (θνξηία δαπέδσλ θιπ.) 
Κεηαβιεηό–2 ζπγθεληξσκέλν νξηδόληην θνξηίν Hk kN (άλεκνο ή ζεηζκόο). 
Σα δύν κεηαβιεηά θνξηία qk θαη Hk ζπλδπάδνληαη όηαλ επηδξνύλ καδί κε ηνλ ζπληειεζηή ςν 
(ςo = 0.70 ζπλήζσο). 
Σα θνξηία ζρεδηαζκνύ πνπ πξνθύπηνπλ: 

ULS (Οξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο): 
     L.C. 201: 1.35gk+1.50qk (Δμ..6.10) 
     L.C. 202: 1.35gk+1.50Hk (Eμ.6.10) 
     L.C. 221: 1.35gk+1.50qk+0.70x1.50Hk= 1.35xgk+1.50qk+1.05Hk (Eμ.6.10) 
     L.C. 222: 1.35gk+1.50Hk+0.70x1.50qk= 1.35xgk+1.50Hk+1.05qk (Eμ.6.10) 
 

SLS (Οξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθόηεηαο) 
     L.C. 301: Gk+Qk (Eμ.6.14a) 
     L.C. 302: Gk+Hk (Eμ.6.14a) 
     L.C. 311: G + Qk + 0.70Hk (Eμ.6.14a) 

     L.C. 312: G + Hk + 0.70Qk (Eμ.6.14a) 
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18 ρεδηαζκόο ζπλδέζκσλ δπζθακςίαο (αληηαλέκην ζύζηεκα) 

 

ύλδεζκνη δπζθακςίαο απαηηνύληαη γηα λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο 
εγθάξζηεο δξάζεηο ηνπ αλέκνπ θαη ηνπ ζεηζκνύ.    
Γύν ζπζηήκαηα δπζθακςίαο ρξεζηκνπνηνύληαη: 
 
Θαηαθόξπθν αληηαλέκην ζύζηεκα ζηνπο πιεπξηθνύο ηνίρνπο 
αλάκεζα ζηα ππνζηπιώκαηα. Απηό ην ζύζηεκα κεηαθέξεη ηα 
νξηδόληηα εγθάξζηα θνξηία από ηε ζηέγε ζην έδαθνο  θαη  

απνηειεί πξνζσξηλή αθακςία θαηά ηε θαηαζθεπή. 
 
Οξηδόληην αληηαλέκην ζύζηεκα. ηε ζηέγε γηα λα κεηαθέξεη ηα νξηδόληηα θνξηία ζηε ζηέγε ζην 
θαηαθόξπθν αληηαλέκην ζύζηεκα έδαθνο  θαη  απνηειεί πξνζσξηλή αθακςία θαηά ηε 
θαηαζθεπή. 

  

Γηα ην θαηαθόξπθν ζύζηεκα δπζθακςίαο δεδνκέλα 
είλαη ε εγθάξζηα δηάζηαζε κήθνπο (Ly) θαη ην ύςνο H 
ζε κέηξα. Σα ζπγθεληξσκέλα νξηδόληηα θνξηία ζην 
πάλσ κέξνο από ην ζύζηεκα δπζθακςίαο Qed2. 
Γηα κία θαηαζθεπή κε N εγθάξζηνπο ζπλδέζκνπο, πίεζε 
αλέκνπ wk (kN/m2), θαη ζπληειεζηή πίεζεο αλέκνπ 
Cpe,D (πίεζε) ζηελ  πξνζήλεκε πιεπξά θαη Cpe,E 

(αλαξξόθεζε) ζηελ ππήλεκε πιεπξά ,  

Qed2=(µ)γqx(Cpe,D+Cpe,E)xwkxA/N.  
 (A εκβαδόλ επηθάλεηαο πξνο ηνλ άλεκν) 
 
Γηα ην νξηδόληην ζύζηεκα δπζθακςίαο δεδνκέλα είλαη ην Lx ην πιάηνο Ly , θαη ην νξηδόληην 
θνξηίν ζηνπο θόκβνπο Qed1. Γηα ζύζηεκα δπζθακςίαο κε k θόκβνπο 

Qed1=(´)γqx(Cpe,D+Cpe,E)xwkxA/(Nx(k-1)) 

 

Γηα έλα ζύζηεκα αθακςίαο γεληθά (θαηαθόξπθν θαη νξηδόληην) ην νξηδόληην 

θαηαλεκεκέλν θνξηίν ιόγσ αλέκνπ ζην πάλσ κέξνο ηεο ζηέγεο είλαη qed.  

qed=(´)γqx(Cpe,D+Cpe,E)xwkxA/(NxL). 

 
18.1.1 Παξάδεηγκα 

  

Wk=0.91kN/m2, Cpe,D=0.80, Cpe.E=-0.50, L=24m, H=6m, Lx=6m, Ly=8m, N=3, 

k=24/6+1=5. 

qed==(´)1.50x(0.80+0.50)x0.91x(24x6)/(3x24)= 1.78 kN/m 

Qed1=(´)1.50x(0.80+0.50)x0.91x(24x6)/(3x4)=qedxLx=10.68 kN 

Qed2=(µ)1.50x(0.80+0.50)x0.91x(24x6)/3=qedxL/2=21.36 kN 

 

 

19 Πέδηια κεηαιιηθώλ ππνζηπισκάησλ  

 
Σν πέδηιν ζθπξνδέκαηνο απαηηείηαη γηα λα γηα λα 
θαηαλέκεη ηελ πίεζε ζην έδαθνο θαη πξέπεη λα 

έρεη αξθεηό βάξνο γηα λα αληηζηαζκίζεη ηηο 
δπλάκεηο πξνο ηα πάλσ ιόγσ αλέκνπ ή ζεηζκνύ. 
 
 Απιό πέδηιν άξζξσζε (N-H) θαη πέδηιν 

παθησκέλν (N-H-M). 
 Κπνξείηε λα θαζνξίζεηε αλ έρεη νξηδόληην 

ειθπζηήξα γηα λα παξαιάβεη ηηο πξνο ηα έμσ νξηδόληηεο δπλάκεηο.  

 

19.1 Φνξηίν πεδίινπ 

Οη ηειηθέο δξάζεηο ζρεδηαζκνύ, αθνύ νη κόληκεο θαη κεηαβιεηέο δξάζεηο πνιιαπιαζηαζηνύλ κε 
ηνπο ζπληειεζηέο αζθαιείαο, (γG θαη γQ), Δπξσθώδηθαο 0-19990-1-1, πηλ. A1.2.  
Ned= γG·Ngk+ γQ·Nqk. 



STEELexpress                                                                      RUNET software                                                                    

 

  Copyright  RUNET Software                                           www.runet.gr                                          40 

 

N(-),ed  Αμνληθό θνξηίν πξνο ηα θάησ. 
N(+),ed, Αμνληθό θνξηίν πξνο ηα πάλσ. 
H,ed  Οξηδόληηα δύλακε ζην πάλσ κέξνο ηνπ ππνζηπιώκαηνο από ζθπξόδεκα βάζεο. Σν ύςνο 
ηνπ ππνζηπιώκαηνο βάζεο από ζθπξόδεκα πξέπεη λα θαζνξηζηεί γηα ηε ζσζηό ζεκείν 

εθαξκνγήο ηεο νξηδόληηαο δύλακεο..   
M,ed  Ρνπή ζην πάλσ κέξνο ηνπ ππνζηπιώκαηνο από ζθπξόδεκα βάζεο. 
Γηα θόξηηζε πξνο ηα θάησ ζπλήζεο ηηκέο  γG =1.35 (δπζκελήο), γQ=1.50. 
Γηα θόξηηζε πξνο ηα πάλσ ζπλήζεο ηηκέο  γG =0.90 (επκελήο), γQ=0.00. 
 

 
  

19.2 Γηαζηάζεηο πεδίινπ 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ πεδίινπ είλαη Bx (κήθνο) ,By (πιάηνο) θαη Bh (ύςνο).  

Οη δηαζηάζεηο ηνπ ππνζηπιώκαηνο βάζεο είλαη cx, cy θαη ch.  

Θιηθ  γηα επηινγή ζθπξνδέκαηνο θαη ράιπβα νπιηζκνύ.  

Θιηθ  γηα λα επηιέμεηε επηθάιπςε ζθπξνδέκαηνο Cnom [mm].  
 

Γηα ην έδαθνο θαζνξίδεηε ηελ θέξνπζα ηθαλόηεηα quk, ην εηδηθό βάξνο  γk θαη ηελ γσλία 

ελεξγνύ ηξηβήο εδάθνπο θk°.   

Κπνξείηε λα επηιέμεηε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ εδάθνπο από ηνλ πίλαθα Ηδηόηεηεο εδάθνπο .   

Ζ θέξνπζα αληνρή ηνπ εδάθνπο κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε ην θνπκπί . 

 

19.3 Πξνδηαζηαζηνιόγεζε δηαζηάζεσλ πεδίινπ 

Θιηθ ζην  γηα πξνδηαζηαζηνιόγεζε θαη κηα πξώηε εθηίκεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ πεδίινπ. 

Αλ ηζεθάξεηε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πεδίινπ π.ρ. Bh  δελ ηξνπνπνηνύληαη 

απηόκαηα από ην πξόγξακκα. 
 

19.4 Διθπζηήξαο θαη παζεηηθή ώζεζε γαηώλ 

Κεγάιε νξηδόληηα δύλακε πνπ αζθείηαη ζηε βάζε ησλ ππνζηπισκάησλ πξνο ηα έμσ ιόγσ ηεο 
θάκςεο ησλ ππνζηπισκάησλ από ηα νξηδόληηα θνξηία.  
Απηή ε δύλακε παξαιακβάλεηαη κε δύν ηξόπνπο αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ κειεηεηή.  

 
 Ελκσζηήρας ποσ ζκσροδεηείηε ζηο δάπεδο ηης καηαζκεσής.  

Ο ειθπζηήξαο απηόο απνηειείηαη από ράιπβα νπιηζκνύ δηακέηξνπ 25 mm 
πνπ αγθπξώλεηαη ζηε βάζε ησλ ππνζηπισκάησλ. Απηόο ν ηξόπνο 
παξαιαβήο ηεο νξηδόληηαο δύλακεο είλαη πην απιόο θαη αζθαιήο.  

 Παθηηική ώθηζη γαιών.  
ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα γίλεη ζσζηή ζπκπύθλσζε ησλ γαηώλ γύξσ από 

ηα πέδηια θαη πξνζνρή ζηελ απνξξνή πδάησλ, γηα λα κελ ππάξρεη κείσζε ηεο ελεξγεηηθήο 
ώζεζεο από ην έδαθνο.  

Ζ εγθάξζηα δηάζηαζε πεδίινπ By θαη ην ύςνο πεδίινπ Bh ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ 
ππνινγηζκό ηεο ελεξγεηηθήο επηθάλεηαο γηα παζεηηθή ώζεζε.  
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19.5 Φέξνπζα ηθαλόηεηα εδάθνπο 

 
Ζ βάζε γηα ην ζρεδηαζκό ζεκειηώζεσλ είλαη ε θέξνπζα ηθαλόηεηα ηνπ εδάθνπο.  

Ζ ηηκή ζρεδηαζκνύ ηεο θαηαθόξπθεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο εδάθνπο κπνξεί λα ππνινγηζηεί 
ρξεζηκνπνηώληαο πξνζεγγηζηηθέο ζρέζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζεσξία ηεο πιαζηηθόηεηαο θαη 
πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα.  
Σν πξνζάξηεκα Γ ηνπ Δπξσθώδηθα 7 EN1997:2004 αλαθέξεη ηελ κέζνδν γηα ηνλ ππνινγηζκό 
ησλ ηηκώλ ζρεδηαζκνύ ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο γηα αζηξάγγηζηεο ζπλζήθεο θαη ζπλζήθεο 
πιήξνπο ζηξάγγηζεο. 
 

Οη ππνινγηζηηθέο κέζνδνη ηνπ πξνζαξηήκαηνο Γ ηνπ Δπξσθώδηθα 7 EN1997:2004 γηα 
αζηξάγγηζηεο ζπλζήθεο θαη ζπλζήθεο πιήξνπο ζηξάγγηζεο ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην πξόγξακκα. 
Ζ ηηκή ζρεδηαζκνύ ηεο θαηαθόξπθεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ππνινγίδεηαη γηα νξηαθέο 
θαηαζηάζεηο EQU, STR θαη GEO. 

Γηα ζπλζήθεο πιήξνπο  ζηξάγγηζεο νη νπζηώδεηο ηδηόηεηεο ηνπ εδάθνπο είλαη ε γσλία 
δηαηκεηηθήο αληίζηαζεο θk [°] θαη ε ελεξγόο ζπλνρή c[kPA]. 

Γηα αζηξάγγηζηεο ζπλζήθεο ε νπζηώδεο ηδηόηεηα ηνπ εδάθνπο είλαη ε αζηξάγγηζηε δηαηκεηηθή 
αληνρή cu [kPa].  
Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο ζρεδηαζκνύ ηεο θαηαθόξπθεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο εδάθνπο 
άιιεο παξάκεηξνη είλαη νη δηαζηάζεηο ζεκειίνπ, ην βάζνο ζεκειίσζεο, ην θαηαθόξπθν θαη 
νξηδόληην θνξηίν θαη νη εθθεληξόηεηεο θνξηίνπ. 
 
Γηα ην ζρεδηαζκό ζεκειηώζεσλ ζην πξόγξακκα ρξεζηκνπνηείηαη ε ζιηπηηθή αληνρή ηνπ εδάθνπο 

quk (N/mm2). Απηή είλαη κία αλάινγε ηεο επηηξεπόκελεο ηάζεο ηηκή γηα ηελ αληνρή ηνπ 
εδάθνπο. ηνλ έιεγρν αληνρήο ηεο ζεκειίσζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε ηηκή ζρεδηαζκνύ ηεο 
θαηαθόξπθεο (ζιηπηηθήο) ηθαλόηεηαο εδάθνπο qud=quk/γqu, όπνπ γqu είλαη ν επηκέξνπο 
ζπληειεζηήο εδάθνπο γηα αλεκπόδηζηε αληνρή (Δπξσθώδηθαο 7, Πξνζάξηεκα A). Γηα λα είκαζηε 
ζπκβαηνί, πξέπεη λα κεηαηξέςνπκε ηελ ηηκή ζρεδηαζκνύ ηεο θαηαθόξπθεο θέξνπζαο 
ηθαλόηεηαο qud όπσο ππνινγίδεηαη από ην πξνζάξηεκα Γ ηνπ Δπξσθώδηθα 7 ζηελ ζιηπηηθή 

αληνρή ηνπ quk πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην πξόγξακκα. Ζ ηηκή qud πξέπεη λα πνιιαπιαζηαζηεί κε 

γqu, quk = qud. γqu. 
γqu =1.40 γηα EQU θαη 1.00 θαη 1.4 γηα STR-GEO. 
 

Κε ην θνπκπί  εκθαλίδεηαη ε νζόλε ππνινγηζκνύ ηεο ηηκήο ζρεδηαζκνύ ηεο θαηαθόξπθεο 
θέξνπζαο ηθαλόηεηαο.   
 

 
 

ηελ νζόλε απηή ππνινγίδεηαη ε αληνρή ηνπ εδάθνπο quk πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην πξόγξακκα 
από ηηο βαζηθέο ηδηόηεηεο εδάθνπο, ηηο δηαζηάζεηο πεδίινπ, ην βάζνο ζεκειίσζεο θαη ηα θνξηία.  
Δάλ ηζεθάξεηε πκπεξηέιαβε ππνινγηζκνύο ζην ηεύρνο, ε ππνινγηδόκελε ηηκή ηεο αληνρήο 
εδάθνπο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην πξόγξακκα θαη νη ππνινγηζκνί ζα εηζαρζνύλ ζην γεληθό ηεύρνο 
ππνινγηζκνύ ηεο ζεκειίσζεο (αλ αιιάμεηε δηαζηάζεηο ή θνξηία πξέπεη λα μαλά ππνινγίζεηε ηελ 
θέξνπζα ηθαλόηεηα εδάθνπο quk). 
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20 Έδξαζε ππνζηπιώκαηνο 

 

Έδξαζε ππνζηπιώκαηνο κε πιάθα έδξαζεο 
ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε ζεκέιην από νπιηζκέλν 
ζθπξόδεκα. Σα αγθύξηα ζρεδηάδνληαη λα 
παξαιακβάλνπλ ηηο δηαηκεηηθέο δπλάκεηο ιόγσ 
νξηδνληίσλ θνξηίσλ, θαη ηηο εθειθπζηηθέο 
δπλάκεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο πξνο ηα πάλσ 
δπλάκεηο ιόγσ θνξηίσλ αλέκνπ θαη ζεηζκνύ. CEN/TS 1992-4-1:1992 θαη CEN/TS 1992-4-

2:1992 ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ δπλάκεσλ αγθύξσζεο ζην ζθπξόδεκα 
ζεκειίνπ Ζ κεηαιιηθή ζύλδεζε κειεηάηαη ζύκθσλα κε EN1993-1-8 

 
 Απιή έδξαζε ππνζηπιώκαηνο. ύλδεζε πνπ παξαιακβάλεη κόλν 

θαηαθόξπθεο αμνληθέο θαη νξηδόληηεο δηαηκεηηθέο δπλάκεηο. πλήζεο 

έδξαζε αξζξσηώλ πιαηζίσλ 

 Παθησκέλε έδξαζε ππνζηπιώκαηνο. ύλδεζε πνπ παξαιακβάλεη 
θαηαθόξπθεο αμνληθέο , νξηδόληηεο δηαηκεηηθέο δπλάκεηο θαη ξνπέο 
θάκςεο. πλήζεο έδξαζε παθησκέλσλ πιαηζίσλ. 

 
Ζ πιάθα έδξαζεο ζπλδέεηαη κε ζπγθνιιήζεηο ζηα 
ππνζηπιώκαηα. Σα αγθύξηα Holding κπνξεί λα είλαη κε 
άγθπζηξν ή πιάθα αγθύξσζεο.  

ε απιή έδξαζε (άξζξσζε) ηα αγθύξηα ηνπνζεηνύληαη ζην 
κέζνλ ηεο δηαηνκήο ππνζηπιώκαηνο.  
   
 Αλ ε ζύλδεζε παξαιακβάλεη ξνπή (πάθησζε) ηα αγθύξηα 
ηνπνζεηνύληαη ζηα άθξα ηεο δηαηνκήο ππνζηπιώκαηνο. 
 

 

20.1 Φνξηία  

Οη ηειηθέο δξάζεηο ζρεδηαζκνύ κεηά ηνλ πνιιαπιαζηαζκό κνλίκσλ θαη θηλεηώλ θνξηίσλ κε 

ζπληειεζηέο δξάζεσλ (γG θαη γQ), Δπξσθώδηθαο 0-19990-1-1, Πηλ. A1.2. Ned= γG·Ngk+ γQ·Nqk. 

N(-),ed  Αμνληθό θνξηίν πξνο ηα θάησ (κόληκα θνξηία+ ρηόλη). 

N(+),ed, Αμνληθό θνξηίν πξνο ηα πάλσ (κόληκα θνξηία + άλεκνο, κόληκα θνξηία + ζεηζκόο) 

V,ed  Οξηδόληηα δύλακε ζηελ έδξαζε.  

M,ed  Ρνπή. 

Οη ζπληειεζηέο δξάζεσλ γηα θνξηία πξνο ηα θάησ είλαη  γG =1.35 (δπζκελήο), γQ=1.50. 
Οη ζπληειεζηέο δξάζεσλ γηα θνξηία πξνο ηα θάησ είλαη γG =0.90 (επκελήο), γQ=0.00. 
 
 

20.2 Δίδε αγθπξώζεσλ  

Σα αγθύξηα πνπ ζπγθξαηνύλ ηελ πιάθα έδξαζεο πάλσ ζην πέδηιν νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 

κπνξεί λα είλαη κε άγθπζηξν αλ νη δπλάκεηο αγθύξσζεο είλαη κηθξέο ή κε πιάθα αγθύξσζεο γηα 
κεγαιύηεξεο δπλάκεηο. .  
Ζ πεξίπησζε αγθύζηξνπ δελ επηηξέπεηαη γηα αγθύξηα κε  fy>300N/mm2 (M>5.6), ζύκθσλα κε 
Δπξσθώδηθα 1993-1-8:2005, 6.2.6.12 (6). 
 
Αλ ην πάρνο ηεο πιάθαο έδξαζεο δελ είλαη αξθεηό ην πξόγξακκα απμάλεη ην πάρνο, αλ ην 
πιαίζην δίπια ζην πάρνο δελ είλαη ηζεθαξηζκέλν.  

 
 

20.3 Φέξνπζα αληνρήο βάζεο ζθπξνδέκαηνο 

Σν κεξηθώο θνξηηδόκελν κέξνο ηεο βάζεο ζθπξνδέκαηνο αλαπηύζζεη δπλάκεηο ζύλζιηςεο θαη 
δηάζπαζεο.  Ζ θέξνπζα ηθαλόηεηα ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ Δπξσθώδηθα 2 6.7.  
Ιακβάλεηαη (ππέξ ηεο αζθαιείαο) όηη ε κέγηζηε θαηαλνκή δπλάκεσλ είλαη ζε εκβαδό κε 50% 

πεξηζζόηεξν ηνπ εκβαδνύ έδξαζεο Ao, Ac1=1.50x1.50xAco, Ac1/Aco=2.25, (Ac1/Aco)=1.5. 
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21 ύληνκε ζεσξία 

 

21.1 Μνλάδεο 

Οη κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην πξόγξακκα είλαη ζύκθσλα κε ην κεηξηθό ζύζηεκα 
(System International Metric). Οη κνλάδεο κέηξεζεο αλαθέξνληαη δίπια από θάζε αληίζηνηρε 
ηηκή.  
 
Κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην πξόγξακκα: 

Κήθνο [m] θαη [mm] 
Γηαζηάζεηο δηαηνκώλ [mm ή cm] 
Γπλάκεηο [kN] 
Ρνπέο [kNm] 
Σάζεηο [N/mm²] = [GPa] 

πγθεληξσκέλα θνξηία [kN] 
Θαηαλεκεκέλα θνξηία [kN/m²] 

Γξακκηθά θνξηία [kN/m] 
 

21.2 ύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ    

 

 

    
 

    

 

21.3 Φνξηία ζρεδηαζκνύ EN1991:2005: 

 

21.3.1 Μόληκα θνξηία EN1991-1:2005 
Ίδην βάξνο ζηνηρείσλ. 

  
21.3.2 Δπηβεβιεκέλα θνξηία EN1991-1:2005 
Οκνηόκνξθν θαηαλεκεκέλν θνξηίν qk ζύκθσλα κε Δπξσθώδηθαο 1 EN1991-1-1 Πηλ. 6.1 ζην 
πάλσ κέξνο ηεο ζηέγεο. 

 
21.3.3 Φνξηίν ρηνληνύ EN1991-3:2003 
Σν θνξηίν ρηνληνύ ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε Δπξσθώδηθα 1-3 EN1991-
3:2003, από ηε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή θνξηίνπ ρηνληνύ επί ηνπ εδάθνπο θαη ηελ 
θιίζε ηεο ζηέγεο. 
 

 s=κi Ce Ct sk  (EN1991-3:2003 §5.2) [kN/m²] 
 
Οη ηξείο ραξαθηεξηζηηθέο δηαηάμεηο θνξηίζεσλ ζύκθσλα κε EN1991-3:2003 
§5.3.3 ιακβάλνληαη ππ όςε ζηηο θνξηίζεηο. Αλ ε ζηέγε είλαη επίπεδε (α=0ν) 
κία δηάηαμε θόξηηζεο ιακβάλεηαη ππόςε, s= 0.80 Ce Ct sk..   
Ζ ραξαθηεξηζηηθή ηηκή θνξηίνπ ρηνληνύ επί ηνπ εδάθνπο sk κπνξεί λα 
θαζνξηζηεί από ηελ επηινγή ηεο δώλεο ρηνληνύ θαη ην πςόκεηξν ζύκθσλα κε 

EN1991-3:20 Annex C. 
 
Οη δηαηάμεηο θνξηίσλ ρηνληνύ ζύκθσλα κε Δπξσθώδηθαο 1-3 είλαη: 
Δπίπεδεο ζηέγεο, Φόξηηζε (I)  
Γηθιηλείο ζηέγεο, Φνξηίζεηο (I) (II) III) 
Αλ ε θιίζε ηεο ζηέγεο είλαη κηθξή κόλνλ ε θόξηηζε (I) 

ιακβάλεηαη ππ όςε.  Ζ νξηαθή ηηκή από ην πξόγξακκα γηα 
ηελ θιίζε ηεο ζηέγεο είλαη a=2°. Κπνξείηε λα αιιάμεηε απηή 

ηε γσλία ζε κεγαιύηεξε ηηκή από Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη 
ζρεδηαζκνύ/Παξάκεηξνη κεηαιιηθώλ πιαηζίσλ.   
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21.3.4 Φνξηίν Αλέκνπ EN1991-4:2005 

 
 Σν θνξηίν αλέκνπ ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε EN1991-4:2005 §7.2.5 

από ηελ πίεζε αλαθνξάο ηνπ αλέκνπ q(z). 
   
Πίεζε αλέκνπ ζε επηθάλεηεο we=q(z) Cpe [kN/m²] 

 
Οη ζπληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο Cpe ππνινγίδνληαη ζύκθσλα κε  
EN1991-4:2005 πηλ. 74α γηα ηηο επηθάλεηεο ηεο ζηέγεο θαη EN1991-
4:2005 πηλ. 7.1 γηα ηηο θαηαθόξπθεο επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ.  
Ζ πίεζε αλαθνξάο ηνπ αλέκνπ q(z), θαζνξίδεηαη από ηελ ηαρύηεηα 

αλαθνξάο ηνπ αλέκνπ,  ηελ ηξαρύηεηα ηνπ εδάθνπο θαη ην αλάγιπθν 
ηνπ εδάθνπο ζύκθσλα κε EN1991-4:2005 §4.5 θαη Annex A. 
Ζ πίεζε ή ππνπίεζε αλέκνπ ζηηο επηθάλεηεο ηεο ζηέγεο θαη ησλ ηνίρσλ 
ππνινγίδνληαη ζύκθσλα κε  Δπξσθώδηθα 1-4. Γηα ζηέγεο κε θιίζε 

(α<=8°) έλαο ζπλδπαζκόο θόξηηζεο ιακβάλεηαη ππ όςε.  
 
Γηα κεγαιύηεξεο θιίζεηο δύν ζπλδπαζκνί θόξηηζεο ιακβάλνληαη ππόςε 

ζύκθσλα κε ηνπο ζπληειεζηέο πίεζεο ηνπ Πίλαθα 7.4α  ηνπ Δπξσθώδηθα 
1-4.  
Ζ εζσηεξηθή πίεζε πνπ θαζνξίδεηαη (εζσηεξηθή ππνπίεζε) πάληα 
πξνζηίζεηαη ζηηο εμσηεξηθέο πηέζεηο.  

 
21.3.5 Φνξηίν ζεηζκνύ EN1998-1:2004 

 
Σν θνξηίν ζεηζκνύ θαζνξίδεηαη από ηελ εδαθηθή επηηάρπλζε θαη ην 
θάζκα ζεηζκηθνύ ζρεδηαζκνύ ζύκθσλα κε Δπξσθώδηθα 8 EN1998-
1:2004.  
  
21.4 πλδπαζκνί δξάζεσλ EN1990:2002   

ινη νη ζπλδπαζκνύ θνξηίζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Δπξσθώδηθα 0 EN1990:2002  

ιακβάλνληαη ππ όςε θαη νη πξνθύπηνπζεο δξάζεηο ζρεδηαζκνύ ιακβάλνληαη ππ όςε ζηνπο 
ειέγρνπο αληνρήο θαη επζηάζεηαο. 
 
21.4.1 πληειεζηέο ζπλδπαζκνύ δξάζεσλ (EN1990 Πηλ. A1.1) 
      
    Θαηεγνξία H (νξνθέο)                           Qk ςν=0.00, ς1=0.00, ς2=0.00 

    Φνξηία ρηνληνύ ζε θηίξηα                        Qs ςν=0.50, ς1=0.20, ς2=0.00 
    Φνξηία αλέκνπ ζε θηίξηα                        Qw ςν=0.60, ς1=0.20, ς2=0.00 
 
21.4.2 Οξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο (ULS) (EQU) 
       
     Ed = γG·Gk + γQ·Qk1 + γQ·ςν·Qk2  (εμ. 6.10) 
    γG,sup =1.10 (Γπζκελήο) 

    γG,inf =0.90   (Δπκελήο)   
    γQ    =1.50    (Γπζκελήο)   
    γQ    =0.00    (Δπκελήο)  
  
21.4.3 Οξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο (ULS) (STR) 
 
     Ed = γG·Gk + γQ·Qk1 + γQ·ςν·Qk2   (Δμ.6.10) 

    Ed = γG·Gk + γQ·ςν·Qk1 + γQ·ςν·Qk2   (Δμ.6.10a) 
    Ed = μ·γG·Gk + γQ·Qk1 + γQ·ςν·Qk2   (Δμ.6.10b) 
    γG,sup=1.35 (Γπζκελήο) 
    γG,inf=1.00  (Δπκελήο)  
    γQ    =1.50   (Γπζκελήο)  
    γQ    =0.00   (Δπκελήο)  

    μ=0.850, μ·γG=0.850x1.35=1.15  
 

21.4.4 Οξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθόηεηαο (SLS) 
       
    Ed = Gk + Qk1 + ςν·Qk2 + ςν·Qk3 (Υαξαθηεξηζηηθόο ζπλδπαζκόο) (Δμ. 6.14b) 



STEELexpress                                                                      RUNET software                                                                    

 

  Copyright  RUNET Software                                           www.runet.gr                                          45 

 

    Ed = Gk + ς1·Qk1 + ς2·Qk2 + ς2·Qk3 (πρλόο ζπλδπαζκόο) (Δμ.6.15b) 
    Ed = Gk + ς2·Qk1 + ς2·Qk2 + ς2·Qk3 (Ζκηκόληκνο ζπλδπαζκόο) (Δμ.6.16b) 
 
21.4.5 Οξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο (ULS) εηζκηθά θνξηία  

       
     Ed = Gk + Aed + ς2·Qk1 + ς2·Qk2 + ς2·Qk3   (Δμ. 6.12b) 
     Φορηίο τιονιού Qs, Φορηίο ανέμοσ Qw, Σειζμικό θορηίο Aed 
     L.C. 601: Gk + 0.30Qs1 + Aed   (Εμ. 6.14a) 

 

21.5 Τιηθά ΔΝ 1993-1-1:2005 § 3.2 

Οη πνηόηεηεο ράιπβα ηνπ Δπξσθώδηθα ΔΛ 1993-1-1, Πίλαθαο 3.1 θαη ΔΛ 1993-1-3, Πίλαθαο 3.1   
πεξηέρνληαη ζην πξόγξακκα.  Οη ηδηόηεηεο ηνπ ράιπβα (fy, fu) κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ από ην 
κελνύ Παξάκεηξνη/Τιηθά.  Σηκέο ζρεδηαζκνύ γηα: Κέηξν ειαζηηθόηεηαο E=210000 N/mm²,  
ιόγν Poisson λ=0.30,  ππθλόηεηα ξ= 7850 Kg/m³ 

 
21.5.1   Πνηόηεηεο ράιπβα  
 
S 235 EN 10025-2 fy40:235;fu40:360 

S 275 EN 10025-2 fy40:275;fu40:430 

S 355 EN 10025-2 fy40:355;fu40:510 

S 450 EN 10025-2 fy40:440;fu40:550 

S 275 N/NL EN 10025-3 fy400:275;fu4:390 

S 355 N/NL EN 10025-3 fy40:355;fu40:490 

S 420 N/NL   EN 10025-3 fy40:420;fu40:520 

S 460 N/NL EN 10025-3 fy40:460;fu40:540 

S 275 M/ML EN 10025-4 fy40:275;fu40:370 

S 355 M/ML EN 10025-4 fy40:355;fu40:470 

S 420 M/ML EN 10025-4 fy40:420;fu40:520 

S 460 M/ML' EN 10025-4 fy40:460;fu40:540 

S 235 W EN 10025-5 fy40:235;fu40:360 

S 355 W EN 10025-5 fy40:355;fu40:510 

S 460 Q/QL EN 10025-6 fy40:460;fu40:570 

S 235 H EN 10210-1 fy40:235;fu40:360 

S 275 H EN 10210-1 fy40:275;fu40:430 

S 355 H EN 10210-1 fy40:355;fu40:510 

S 275 NH/NLH EN 10210-1 fy40:275;fu40:390 

S 355 NH/NLH EN 10210-1 fy40:355;fu40:490 

S 420 NH/NLH EN 10210-1 fy40:420;fu40:540 

S 460 NH/NLH EN 10210-1 fy40:460;fu40:560 

S 220GD+Z EN 10147 fy40:220;fu40:300 

S 250GD+Z EN 10147 fy40:250;fu40:330 

S 280GD+Z EN 10147 fy40:280;fu40:360 

S 320GD+Z EN 10147 fy40:320;fu40:390 

S 350GD+Z EN 10147 fy40:350;fu40:420 

H240LA EN 10268 fy40:240;fu40:340 

H280LA EN 10268 fy40:280;fu40:370 

H320LA EN 10268 fy40:320;fu40:400 

H360LA EN 10268 fy40:360;fu40:430 

H400LA EN 10268 fy40:400;fu40:460 

H260LAD EN 10292 fy40:240;fu40:340 

H300LAD EN 10292 fy40:280;fu40:370 

H340LAD EN 10292 fy40:320;fu40:400 

H380LAD EN 10292 fy40:360;fu40:430 

H420LAD EN 10292 fy40:400;fu40:460 

220GD+ZA EN 10214 fy40:220;fu40:300 

250GD+ZA EN 10214 fy40:250;fu40:330 

280GD+ZA EN 10214 fy40:280;fu40:360 

320GD+ZA EN 10214 fy40:320;fu40:390 

350GD+ZA   EN 10214 fy40:350;fu40:420 

 
Οη δνκηθνί ράιπβεο γηα ςπρξήο έιαζεο δηαηνκέο C Z θαη U πεξηέρνληαη ζην πξόγξακκα.  
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21.6 πληειεζηέο αζθαιείαο ΔΝ 1993-1-1:2005 § 6.1 

Οη ζπληειεζηέο αζθαιείαο γΚ εθαξκόδνληαη ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο αζηνρίαο. Οη ζπληειεζηέο 
αζθαιείαο θαζνξίδνληαη ζην πξόγξακκα αλάινγα κε ην επηιεγόκελν Δζληθό πξνζάξηεκα θαη 

κπνξεί λα κεηαηξαπνύλ από ην κελνύ Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη ζρεδηαζκνύ/Παξάκεηξνη Δζληθνύ 
Πξνζαξηήκαηνο. 
 
πλήζεηο ηηκέο:  
γΚ0 = 1.00 

γΚ1 = 1.00 

γΚ2 = 1.25   

 
πλήζεηο ηηκέο γηα νπιηζκέλν ζθπξόδεκα (EN1992-1-1 Πίλ. 2.1N): 
γc = 1.50 (ζθπξόδεκα) 
γs = 1.15 (ράιπβαο νπιηζκνύ) 

 

21.7 Φαηλόκελα δεπηέξαο ηάμεσο EN1993-1-1 §5.2.1 

Ζ ζπκπεξηθνξά πιηθνύ ζεσξείηαη ειαζηηθή. Σα θαηλόκελα δεπηέξαο ηάμεο είλαη γεσκεηξηθά (P-Γ 
θαη P-δ) θαηλόκελα. Από πξαθηηθήο άπνςεο ηα (P-Γ) θαηλόκελα κεηώλνπλ ηελ αθακςία ηνπ 
πιαηζηαθνύ θνξέα, κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε κεηαηνπίζεσλ θαη εζσηεξηθώλ δπλάκεσλ 
επηπιένλ απηώλ πνπ ππνινγίδνληαη κε αλάιπζε πξώηεο ηάμεσο.  
Οη επηδξάζεηο ηεο παξακνξθσκέλεο γεσκεηξίαο ηνπ θνξέα, ιακβάλνληαη ππ όςε κε ηνλ 
ζπληειεζηή acr EN1993-1-1 §5.2.1 

 
acr=Fcr/Fed   EN1993-1-1 Δμ.(5.1) 
 
Fed: ην θνξηίν ζρεδηαζκνύ  
Fcr : ην ειαζηηθό νξηαθό θνξηίν ιπγηζκνύ γηα θαζνιηθή αζηάζεηα πνπ βαζίδεηαη ζηηο αξρηθέο 
ειαζηηθέο δπζθακςίεο.  
Ο θνξέαο  κπνξεί λα ζεσξεζεί αξθεηά δύζθακπηνο θαη θαηλόκελα δεπηέξαο ηάμεσο κπνξεί λα 

παξαβιεπηνύλ εάλ acr ≥ 10 
Γηα κνλώξνθα πιαίζηα κε ρακειέο θιίζεηο νξνθήο ζύκθσλα κε EN1993-1-1 §5.2.1 (4) ην acr 
κπνξεί λα εθηηκεζεί σο 
 

αcr = 

EdHEd

Ed h

V

H

,

 EN1993-1-1 Eq (5.2) 

 
Hed : ηηκή ζρεδηαζκνύ νξηδόληηαο δξάζεο ζηελ θνξπθή ηνπ νξόθνπ 
Ved : νιηθό θαηαθόξπθν θνξηίν ζρεδηαζκνύ  
δhed : ε νξηδόληηα κεηαηόπηζε ζηελ θνξπθή ηνπ νξόθνπ, όηαλ ην πιαίζην θνξηίδεηαη κε 
νξηδόληηα θνξηία (άλεκνο) θαη ηζνδύλακα νξηδόληηα θνξηία. 
h    :  ύςνο νξόθνπ. 
 

Ζ αμνληθή δύλακε ζηα δπγώκαηα ζεσξείηαη ζεκαληηθή όηαλ:  
 

Ed

y

N

Af
5.0                        EN1993-1-1 Δμ. (5.3) 

 
ύκθσλα κε EN1993-1-1 §5.2.2 (5), κνλώξνθα πιαίζην πνπ ζρεδηάδνληαη κε βάζε ηελ 
ειαζηηθή αλάιπζε νη επηξξνέο 2αο ηάμεο πνπ νθείινληαη ζηα θαηαθόξπθα θνξηία, κπνξεί λα 
ππνινγίδνληαη απμάλνληαο ηα νξηδόληηα θνξηία Hed πνπ ππνινγίδνληαη κε ειαζηηθή αλάιπζε 
1εο ηάμεο κε ηζνδύλακα θνξηία θ Ved ιόγσ αηειεηώλ κε έλα κεγεζπληηθό ζπληειεζηή.   

 

cr

11

1
 ππό ηε πξνϋπόζεζε acr ≥ 3  EN1993-1-1 Δμ. (5.4) 

 

Δάλ αcr < 3, ζα εθαξκόδεηαη κία πην αθξηβήο 2εο ηάμεο αλάιπζε.  
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21.8 Αηέιεηεο EN1993-1-1 §5.3.1 

 
Θαζνιηθέο αηέιεηεο: θ = θ0 · αh · θm 

θ0  : Αξρηθή ηηκή =1/200 
αh   : Κεησηηθόο ζπληειεζηήο ζρεηηθόο κε ην ύςνο = 2/√h (2/3 ≤  αh ≤ 1) (h: ύςνο 
θαηαζθεπήο) 

θm : Κεησηηθόο ζπληειεζηήο ζρεηηθόο κε αξηζκό ζηύισλ αm = 
m
115.0  

 

21.9 Πξόηππεο δηαηνκέο πνπ πεξηέρνληαη ζην πξόγξακκα  

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

  

  

 D= 10.2 – 1016 mm 
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21.10 Καηάηαμε δηαηνκώλ ΔΝ 1993-1-1:2005 § 5.5 

 
Ο ζρεδηαζκόο ζηνηρείσλ από ράιπβα γίλεηαη κε ειαζηηθή ή πιαζηηθή αλάιπζε αλάινγα κε ηελ 

θαηεγνξία ηεο δηαηνκήο. 
Γηαηνκέο θαηεγνξίαο 1 θαη 2 ζρεδηάδνληαη κε πιαζηηθή αληνρή, δηαηνκέο θαηεγνξίαο 3 κε 
ειαζηηθή αληνρή θαη δηαηνκέο θαηεγνξίαο 4 κε ειαζηηθή αληνρή θαη ελεξγά κεγέζε δηαηνκήο. 
Ζ θαηάηαμε ησλ δηαηνκώλ ζε θαηεγνξίεο 1, 2, 3 θαη 4 εμαξηάηαη από ηνλ ιόγν πάρνπο πξνο 
πιάηνπο ησλ ηκεκάησλ ηεο δηαηνκήο πνπ βξίζθνληαη ζε ζιίςε, ζύκθσλα κε ηνπο πίλαθεο 5.2 
ηνπ ΔΛ 1993-1-1:2005. 

 
Πίλαθαο 5.2 ΔΝ 1993-1-1:2005 - Δζσηεξηθά ζιηβόκελα ηκήκαηα 
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Πίλαθαο 5.2 ΔΝ 1993-1-1:2005 - Πξνεμέρνληα ηκήκαηα  

 

 
 
Πίλαθαο 5.2 ΔΝ 1993-1-1:2005 - Γσληαθά 
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21.11 Οξηαθέο θαηαζηάζεηο αζηνρίαο ΔΝ 1993-1-1:2005 § 6.2 

 
21.11.1 Δθειθπζκόο ΔΝ 1993-1-1:2005 § 6.2.3 

 

1
,Rdt

Ed

N

N
                                                                                  (ΔΛ 1993-1-1, 6.5) 

 
Πιαζηηθή αληνρή ζρεδηαζκνύ ηεο πιήξνπο δηαηνκήο. 

0

,

y

Rdpl

fA
N                                                                            (ΔΛ 1993-1-1, 6.6) 

 

Οξηαθή αληνρή ζρεδηαζκνύ ηεο θαζαξήο δηαηνκήο ζηηο ζέζεηο κε νπέο θνριηώλ. 
 

2

,

9.0

M

unet
Rdu

fA
N                                                                      (ΔΛ 1993-1-1, 6.7) 

 

A     εκβαδόλ πιήξνπο δηαηνκήο 

netA  εκβαδόλ θαζαξήο δηαηνκήο (κείνλ ηξύπεο) 

yf    όξην δηαξξνήο ράιπβα 

uf   εθειθπζηηθή αληνρή, (ηάζε ζξαύζεο) ράιπβα 

0  , 2M  επηκέξνπο ζπληειεζηέο αζθαιείαο πιηθνύ 

 

 
21.11.2 Θιίςε ΔΝ 1993-1-1:2005 § 6.2.4 

 

 

1
,Rdc

Ed

N

N
                                                                                 (ΔΛ 1993-1-1, 6.9) 

0

,

M

Rdc

fyA
N   γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 1,2,3                             (ΔΛ 1993-1-1, 6.10) 

0

,

M

eff

Rdc

fyA
N  γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 4                                 (ΔΛ 1993-1-1, 6.11) 

 

A    εκβαδόλ πιήξνπο δηαηνκήο 

effA  εκβαδόλ ελεξγνύ δηαηνκήο  

fy   όξην δηαξξνήο ράιπβα 

0  επηκέξνπο ζπληειεζηήο αζθαιείαο πιηθνύ 

 

ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ζρεδηαζκνύ ηεο ηέκλνπζαο είλαη EdV  > 0.50 RdplV ,  ρξεζηκνπνηείηαη ε 

κεησκέλε ηάζε δηαξξνήο. 

fy1 , where ξ = 

2

,

1
2

Rdpl

Ed

V

V
                                              (ΔΛ 1993-1-1, 6.29) 

 

 

 

 



STEELexpress                                                                      RUNET software                                                                    

 

  Copyright  RUNET Software                                           www.runet.gr                                          51 

 

21.11.3 Κάκςε ΔΝ 1993-1-1:2005 § 6.2.5 

 

 

1
,Rdc

Ed

M

M
                                                                                (ΔΛ 1993-1-1, 6.12) 

 

Θακπηηθή αληνρή ζρεδηαζκνύ πεξί ηνλ θύξην (y-y) ή δεπηεξεύνληα άμνλα (z-z). 
 

0

,

,,,

M

ypl

RdyplRdy

fyW
MM   δηαηνκέο θαηεγνξίαο 1 ή 2                (ΔΛ 1993-1-1, 6.13) 

0

,

,,,

M

zpl

RdzplRdz

fyW
MM   δηαηνκέο θαηεγνξίαο 1 ή 2       

0

,

,,,

M

yel

RdyelRdy

fyW
MM   δηαηνκέο θαηεγνξίαο 3                      (ΔΛ 1993-1-1, 6.14) 

0

,

,,,

M

zel

RdzelRdz

fyW
MM   δηαηνκέο θαηεγνξίαο 3 

0

,

,,,

M

yeff

RdycRdy

fyW
MM   δηαηνκέο θαηεγνξίαο 4                     (ΔΛ 1993-1-1, 6.15) 

0

,

,,,

M

zeff

RdzcRdz

fyW
MM   δηαηνκέο θαηεγνξίαο 4 

 

yplW , zplW ,    πιαζηηθέο ξνπέο αληίζηαζεο θύξηα θαη δεπηεξεύνπζα δηεύζπλζε, 

yelW , zelW ,     ειαζηηθέο ξνπέο αληίζηαζεο θύξηα θαη δεπηεξεύνπζα δηεύζπλζε, 

yeffW ,  zeffW ,  ξνπέο αληίζηαζεο ελεξγνύο δηαηνκήο θύξηα θαη δεπηεξεύνπζα δηεύζπλζε, 

fy               όξην δηαξξνήο ράιπβα, 

0             επηκέξνπο ζπληειεζηήο αζθαιείαο πιηθνύ, 

 
ηαλ ζπγρξόλσο δξα θάκςε θαη αμνληθή δύλακε ν έιεγρνο γίλεηαη κε ην θξηηήξην: 
 

 

1
,RdN

Ed

M

M
                                                                               (ΔΛ 1993-1-1, 6.31) 

2

,

,, 1
Rdpl

Ed
RdplRdN

N

N
MM

                                                   (ΔΛ 1993-1-1, 6.32) 

ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ζρεδηαζκνύ ηεο ηέκλνπζαο είλαη EdV  > 0.50 RdplV ,  ρξεζηκνπνηείηαη ε 

κεησκέλε ηάζε δηαξξνήο.  

fy1 , where ξ = 

2

,

1
2

Rdpl

Ed

V

V
                                              (ΔΛ 1993-1-1, 6.29) 
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21.11.4 Γηαμνληθή θάκςε ΔΝ 1993-1-1:2005 § 6.2.9 

 

1
,

,

,

zRd

Edz

Rdy

Edy

M

M

M

M
                                                          (ΔΛ 1993-1-1, 6.41) 

 
Γηα δηαηνκέο Η θαη Ζ: α=2, β=5n, β≥1 (n=NEd/Npl,Rd) 

Γηα θπθιηθέο δηαηνκέο: α=2, β=2 
Γηα θηβσηνεηδείο θνίιεο α=β=1.66/(1-1.13 n2) 

 

 
21.11.5 Σέκλνπζα ΔΝ 1993-1-1:2005 § 6.2.6 

 

1
,Rdc

Ed

V

V
                                                                                  (ΔΛ 1993-1-1, 6.17) 

 
Πιαζηηθή δηαηκεηηθή αληνρή παξάιιεια κε ηνλ θνξκό. 
 

0

,,,
3 M

yvz

RdzplRdz

fA
VV                                                              (ΔΛ 1993-1-1, 6.18) 

 

Πιαζηηθή δηαηκεηηθή αληνρή θάζεηα ζηε δηεύζπλζε ηνπ θνξκνύ. 
 

0

,,,
3 M

yvy

RdyplRdy

fA
VV                                                              (ΔΛ 1993-1-1, 6.18) 

 

vyA vzA  επηθάλεηεο δηάηκεζεο ζε δηεπζύλζεηο παξάιιεια θαη θάζεηα ζηνλ θνξκό, 

fy       όξην δηαξξνήο ράιπβα, 

0      επηκέξνπο ζπληειεζηήο αζθαιείαο πιηθνύ 
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21.11.6 Κακπηηθόο ιπγηζκόο ΔΝ 1993-1-1:2005 § 6.3.1 

 
Θακπηηθόο ιπγηζκόο ιόγσ αμνληθήο ζιηπηηθήο δύλακεο. 

 

1
,Rdb

Ed

N

N
                                                                                (ΔΛ 1993-1-1, 6.46) 

 

1

,

M

y

Rdb

Af
N   Γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 1, 2 θαη 3                        (ΔΛ 1993-1-1, 6.47)  

 

1

,

M

yeff

Rdb

fA
N   Γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 4                                (ΔΛ 1993-1-1, 6.48) 

 

Ο κεησηηθόο ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη σο ζπλάξηεζε ηεο αλνηγκέλεο ιπγεξόηεηαο   

1
1

22

                                                              (ΔΛ 1993-1-1, 6.49)   

 
 

2

2.015.0  

 
 

A

I
i

i

l
N

N

Af eff

cr

cr

y
;;;

2

2

 

 

   αλνηγκέλε ιπγεξόηεηα,  

crN  ειαζηηθό θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ,  

Lcr   ηζνδύλακν κήθνο ιπγηζκνύ,  
ι      ιπγεξόηεηα γηα αλάινγε κνξθή ιπγηζκνύ, 
i      αθηίλα αδξαλείαο ππνινγηδόκελε ρξεζηκνπνηώληαο ζηνηρεία ηεο πιήξνπο δηαηνκήο. 
 
Ο ζπληειεζηήο αηειεηώλ πνπ αληηζηνηρεί ζε θακπύιεο ιπγηζκνύ ao,a,b,c,d ζύκθσλα κε 

πίλαθα 6.2 ηνπ Δπξσθώδηθα 3, ΔΛ 1993-1-1:2005: 
 

Θακπύιε ιπγηζκνύ ao a b C d 

πληειεζηήο αηειεηώλ α 0.13 0.21 0.34 0.49 0.76 

 
Ηζνδύλακα κήθε ιπγηζκνύ Lcr/L 
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Πίλαθαο 6.2 ΔΝ 1993-1-1:2005 Δπηινγή θακπύιεο ιπγηζκνύ γηα δεδνκέλε δηαηνκή 
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21.11.7 ηξεπηνθακπηηθόο ιπγηζκόο κειώλ ζηαζεξήο δηαηνκήο  
   ΔΝ 1993-1-1:2005 § 6.3.2 

 
ηξεπηνθακπηηθόο (ή πιεπξηθόο) ιπγηζκόο κειώλ ζηαζεξήο δηαηνκήο. 

1
,Rdb

Ed

M

M
                                                                                (ΔΛ 1993-1-1, 6.54) 

1

,

yyLT

Rdb

fW
M                                                                      (ΔΛ 1993-1-1, 6.55) 

yW = yplW ,  γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο1 θαη 2,  

yW = yelW ,   γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 3,  

yW = yeffW ,   γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 4. 

 

Ο κεησηηθόο ζπληειεζηήο LT ππνινγίδεηαη σο ζπλάξηεζε ηεο αλνηγκέλεο ιπγεξόηεηαο LT  

1
1

22

LTLTLT

LT                                                       (ΔΛ 1993-1-1, 6.56) 

 

22.015.0 LTLTLTLT  

 

cr

yy
LT

M

fW
 

Ο ζπληειεζηήο αηειεηώλ LT πνπ αληηζηνηρεί ζε θακπύιεο ιπγηζκνύ ao,a,b,c,d: 

 

Θακπύιε ιπγηζκνύ a b C d 

πληειεζηήο αηειεηώλ αLT 0.21 0.34 0.49 0.76 

 
Οη θακπύιεο ιπγηζκνύ επηιέγνληαη σο: 

Διαηέο δηαηνκέο         h/b<2 θακπύιε a, h/b>2 θακπύιε b 
πγθνιιεηέο δηαηνκέο h/b<2 θακπύιε c, h/b>2 θακπύιε d 
 
Ζ θξίζηκε ειαζηηθή ξνπή πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα F ηνπ 
Δπξσθώδηθα 3-1-1 (έθδνζε 1992).  
 

jgjg

z

t

z

w

w

z
cr ZCZCZCZC

EI

GIkL

I

I

k

k

kL

EI
CM 32

2

322

22

2

2

1  

C1, C2, C3, ζπληειεζηέο εμαξηώκελνη από ζπλζήθεο θόξηηζεο θαη πιεπξηθήο ζηήξημεο,  
γηα δνθό κε νκνηόκνξθν δηάγξακκα ξνπώλ C1=1.000, C2=0.000, C3=1.000 
γηα δνθό κε παξαβνιηθό δηάγξακκα ξνπώλ C1=1.132, C2=0.459, C3=0.525 
 

tI      ζηαζεξά ζηξέςεο, 

wI     ζηαζεξά ζηξέβισζεο, 

zI     ξνπή αδξαλείαο σο πξνο ηνλ αζζελή άμνλα, 

L     κήθνο δνθνύ κεηαμύ ζεκείσλ ζηήξημεο, 

k , wk ζπληειεζηέο εμαξηώκελνη από ην είδνο ζηήξημεο, 

gZ    απόζηαζε θέληξνπ δηάηκεζεο από ζεκείν εθαξκνγήο θνξηίνπ. 
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21.11.8 ηξεπηνθακπηηθόο ιπγηζκόο ππό ζιίςε θαη θάκςε ΔΝ 1993-1-1:2005 § 6.3.4 

 

1
/// 1,

,

1,

,

1 MRkz

Edz

yz

MRkyLT

EdY

yy

Rky

Ed

M

M
k

M

M
k

Nx

N
                      (ΔΛ 1993-1-1, 6.61) 

 
 

1
/// 1,

,

1,

,

1 MRkz

Edz

zz

MRkyLT

EdY

zy

Rkz

Ed

M

M
k

M

M
k

Nx

N
                    (ΔΛ 1993-1-1, 6.62) 

 

yRk AfN  

 

yyplRky fWM ,, γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 1 θαη 2,  

yyelRky fWM ,, γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 3,  

yyeffRky fWM ,, γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 4 

yzplRkz fWM ,, γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 1 θαη 2,  

yzelRkz fWM ,, γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 3, 

yzeffRkz fWM ,, γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 4. 

 

Οη ζπληειεζηέο αιιεινεπίδξαζεο yyk , yzk , zyk , zzk  ιακβάλνληαη από πίλαθα Β.1 θαη Β.2   

 
Πίλαθαο Β.1  
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Πίλαθαο Β.2 

 

 
 

 

 
πληειεζηήο Άμνλαο θάκςεο εκεία εμαζθαιηδόκελα θαηά δ/λζε 

Cmy  y-y z-z 

Cmz  z-z y-y 

CmLT  y-y y-y 

 

 

 
Πίλαθαο Β.3 
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22 Ννκνζεζία θαη Βηβιηνγξαθία 
 

EN 1990:2002/A1:2005/AC:2010  
Δπξσθώδηθαο - Basis of structural design     
EN 1991-1-1:2002/AC:2009  
Δπξσθώδηθαο 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, 
imposed loads for buildings     

EN 1991-1-2:2002/AC:2013  
Δπξσθώδηθαο 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures 
exposed to fire     
EN 1991-1-3:2003/AC:2009  
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