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Νέα έκδοση του προγράµµατος SOFikan (v2010-270)

Aγαπητοί συνεργάτες,

Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράµµατος SOFikan που αφορά τον ικανοτικό σχεδιασµό κτιριακών κατασκευών µε βάση τους

Ε.Α.Κ. και Ε.Κ.Ω.Σ. Οι νέες εφαρµογές του προγράµµατος περιλαµβάνουν:

1. Συνεργασία µε το πρόγραµµα SOFiSTiK 2010 (v25) και το αντίστοιχο SSD.  το

πρόγραµµα συνεργάζεται πλήρως µε τις εγκδόσεις 21, 23 και  25 του SOFiSTiK.

2.  Επικαιροποίηση  του  προγράµµατος  SOFisect-Σχεδίαση  ∆ιατοµών.  Με  το

πρόγραµµα  SOFisect  µπορεί  κανείς,  να  υπολογίσει  και  να  περιγράψει  εύκολα  και

γρήγορα τις  διατοµές του φορέα  µε  την βοήθεια  κατάλληλων πλαισίων διαλόγου.  Το

πρόγραµµα λειτουργεί πλήρως µε τις καινούριες εκδόσεις του SOFiSTIK (έκδοση 23 και

µεταγενέστερες).

2. Αυτόµατος υπολογισµός της τυχηµατικής εκκεντρότητας.  ∆ίνεται η δυνατότητα

αυτόµατου  υπολογισµού  των φορτίσεων (για  κάθε  κύρια  διεύθυνση  του  κτηρίου)  οι

οποίες περιγράφουν την ένταση λόγω στρεπτικών επιπονήσεων του κτηρίου (ΕΑΚ §3.3).

4.  Έλεγχος επιρροής  φαινοµένων 2ας  τάξεως.  Το πρόγραµµα  κάνει έλεγχο των

επιρροών 2ας τάξης σύµφωνα µε την §4.1.2.2 του ΕΑΚ και τον έλεγχο του περιορισµού

της γωνιακής παραµόρφωσης σύµφωνα µε την §4.2.2 του ΕΑΚ.

5. Έλεγχος επάρκειας τοιχωµάτων η-v. Σε φορείς αποτελούµενους από τοιχώµατα

και υποστυλώµατα εκτελείται ο έλεγχος επάρκειας των τοιχωµάτων (η-ν) σύµφωνα µε

την §4.1.4.2.β[2] του ΕΑΚ.

6.  Απλοποίηση της  µεθόδου  αντιστοίχησης  των πεπερασµένων στοιχείων του

προσοµοιώµατος µε τα κατασκευαστικά µέλη ενός φορέα. Η εργασία γίνεται µέσω

του προγράµµατος DAISY (Design – Analysis Interface SYstem). Είναι ένα πρόγραµµα

γραφικής  απεικόνισης  προσοµοιωµάτων  πεπερασµένων  στοιχείων  από  βάσεις

δεδοµένων (αρχεία “cdb”)  των προγραµµάτων ανάλυσης της SOFiSTiK µε δυνατότητες

αλληλεπίδρασης και επιλογής στοιχείων από τον χρήστη.

7. Εκτυπώσεις σχεδίων. ∆ηµιουργία κατόψεων, µε σηµείωση του οπλισµού των δοκών

και µε λεπτοµέρειες οπλισµού υποστυλωµάτων, για όλους τους ορόφους (αρχεία dxf).

8. Πλήρες αρχείο αποτελεσµάτων. Εµφανίζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα όλων των

ελέγχων του προγράµµατος.

Οµάδα Υποστήριξης Προγραµµάτων
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