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Ο χώρος των Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών είναι ιδιαίτερα ευρύς, 
περιλαμβάνοντας διάφορες επιμέρους (Ηλεκτρολογικά, Θέρμανση κ.λ.π). Με 
τη σειρά του, κάθε επιμέρους μελέτη εμπεριέχει ένα πλήθος υπολογισμών και 
παραδοχών, που είναι απαραίτητο να γίνουν για κάθε σχεδόν ξεχωριστό χώρο 
ενός κτιρίου. Όλοι αυτοί οι υπολογισμοί έπρεπε πριν από δύο περίπου 
δεκαετίες να γίνουν "με το χέρι", δυσχεραίνοντας αφενός τον μελετητή με 
ολοένα περισσότερη εργασία ανάλογη του μεγέθους και της διαρρύθμισης του 
κάθε κτιρίου, και αφετέρου δημιουργώντας πρόβλημα στο χρόνο 
διεκπεραίωσης και παράδοσης της κάθε μελέτης.

Όμως, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της Πληροφορικής στις μέρες μας έχει 
ισχυροποιήσει το τεχνικό λογισμικό σε τέτοιο βαθμό, ώστε με τη χρήση ενός 
προγράμματος Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών να κερδίζουμε πολλαπλάσιο 
χρόνο στην διεκπεραίωση είτε στον ίδιο χρόνο να παράγουμε πολύ μεγαλύτερο 
αριθμό μελετών. Επίσης η χρήση του τεχνικού λογισμικού στις Η/Μ μελέτες 
έδωσε τη δυνατότητα στον μελετητή να έχει ένα πολύ καλύτερα 
"ηλεκτρονικά" οργανωμένο αρχείο μελετών.

Όλα τα παραπάνω έχουν δώσει μια νέα δυναμική στο χώρο του Έλληνα 
Μελετητή προσφέροντας του πολλαπλάσιες δυνατότητες, έτσι ώστε σήμερα δε 
τίθεται το ερώτημα εάν πρέπει να χρησιμοποιήσει τεχνικό λογισμικό αλλά ποιο 
είναι αυτό που θα καλύψει καλύτερα τις ανάγκες του, ώστε και να το επιλέξει 
προς χρήση.

Στη συγκεκριμένη Διπλωματική Εργασία θα αναφερθούμε συγκεκριμένα στις 
Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες και στα Πληροφοριακά Συστήματα που τις 
υποστηρίζουν. Λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου αλλά και του μικρού 
σχετικά χρόνου παρουσίας στο χώρο της Πληροφορικής, δεν υπάρχει αξιόλογη 
βιβλιογραφία. Γι’ αυτό το λόγο θα αναφερθούμε γενικά στο χώρο των Η/Μ 
μελετών, των ελληνικών εταιριών τεχνικού λογισμικού και στο κυρίαρχο 
λογισμικό-πακέτο σε Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες.

Πιο συγκεκριμένα, στο 1° κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στις κυριότερες Η/Μ 
μελέτες και στους συνήθεις υπολογισμούς - τυπολόγια που απαιτούνται. Στο 
πρώτο μισό του 2°° κεφαλαίου θα σχολιάσουμε τα κριτήρια επιλογής Τεχνικού 
Λογισμικού, ενώ στο δεύτερο ιιισό του 2ου κεφαλαίου θα αναφέρουμε τα 
κύρια χαρακτηριστικά του "πακέτου" της 4Μ που κυριαρχεί στην ελληνική 
αγορά. Στη συνέχεια στο 3° κεφάλαιο θα παρουσιαστεί εν συντομία, το εν 
λόγω λογισμικό της 4Μ και η γενική του φιλοσοφία λειτουργίας. Έπειτα στο 
4° κεφάλαιο παρουσιάζονται δύο μελέτες περίπτωσης (case study) με το 
ADAPT / FCALC της 4Μ για περαιτέρω κατανόηση του λογισμικού και των 
παραγώγων του. Τελειώνοντας στο 5° κεφάλαιο θα σχολιαστεί το παρόν και το 
μέλλον της ελληνικής αγοράς λογισμικού, συνοψίζοντας με αναφορές και 
διαγράμματα.
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U ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Οι Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες αποτελούσαν και συνεχίζουν να αποτελούν 
έναν ιδιαίτερα νευραλγικό κλάδο της τεχνολογίας αιχμής αλλά και του 
γενικότερου επιχειρηματικού γίγνεσθαι. Από τις ιδιαίτερες υδραυλικές 
κατασκευές της αρχαιότητας έως τα πρώτα ατμόπλοια, αυτοκίνητα και 
αεροπλάνα έχουν βέβαια περάσει πολλά χρόνια, μέχρι τη σημερινή εποχή όπου 
κάθε κατοικία του λεγάμενου πολιτισμένου κόσμου αποτελείται από μικρότερα 
υποσύνολα Ηλεκτρομηχανολογικών.

Έτσι για οποιοδήποτε κτίριο μετά τις στατικές μελέτες (μπετά-σίδερα) και τα 
τούβλα πρέπει να γίνει μια σειρά Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για τη 
σωστή και εύρυθμη λειτουργία του. Οι μελέτες αυτές είναι οι εξής (με τυχαία 
σειρά αναφοράς):

^ Ηλεκτρολογικά

Πρέπει να προβλεφθούν οι γραμμές καλωδίων (μήκη & διατομές) για φωτισμό, 
ρευματοδότες καθώς οποιαδήποτε ξεχωριστά τροφοδοτούμενη συσκευή (π.χ. 
θερμοσίφωνας).

Επίσης πρέπει να γίνει ο σωστός σχεδιασμός των γραμμών έτσι ώστε π.χ. να 
μην είναι όλα τα φώτα μια κατοικίας συνδεμένα σε μία γραμμή, διότι σε 
περίπτωση βραχυκυκλώματος δεν θα υπάρχει καθόλου φωτισμός.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η ασφάλιση των προβλεπόμενών φορτίων 
(φωτισμός, κουζίνα κ.α) με τα κατάλληλα κυκλώματα επί του κεντρικού 
πίνακα.

Παραδοτέα & Τύποι που χρησιμοποιούνται :

U = 1 χ R (νόμος του Ωμ)

W = 1 xRxt (θερμότητα ρεύματος)

2 1
R - ------ (Αντίσταση Κυκλώματος)

KxA

Ρ = U χ 1 (ισχύς στο συνεχές ρεύμα)

Ρ = U χ 1 χ cosip (ισχύς στο εναλλασσόμενο μονοφασικό)

Ρ = 1.73 χ U χ 1 χ cosip (ισχύς στο τριφασικό)
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- Μονοφασικό

coscp
u = 2x (------- + ω x L x sincp ) x I x I

K x A

- Τριφασικό

coscp
u=1.73 x (-------- + ω x Lx sincp ) x I x I

K x A

όπου:

U: Τάση δικτύου σε V σε σύστημα 2 αγωγών μεταξύ των αγωγών, σε σύστημα 
συνεχούς 3 αγωγών μεταξύ των 2 κυρίων αγωγών, σε τριφασικά συστήματα μεταξύ 
δύο κυρίως αγωγών
u: Πτώση τάσης σε V από την αρχή μέχρι το τέλος του κυκλώματος
I: Ενταση ρεύματος σε A
R: Αντίσταση σε Ωμ
W: Ενέργεια σε W χ s
Ρ: Ισχύς σε W
Κ: Αγωγιμότητα
coscp: συντελεστής Ισχύος
Α: Διατομή καλωδίου σε mm2
I: Μήκος της γραμμής σε m
t: χρονική διάρκεια σε s
L: Επαγωγική αντίσταση του καλωδίου σε H/m (ω=2πί, f=50 Hz)

# θερμομόνωση

Η σωστή μελέτη και καταγραφή των συνορευόντων υλικών με το δάπεδο (π.χ. 
φυσικό έδαφος ή μόνωση 5 cm), την οροφή (π.χ. πλάκα ή κεραμοσκεπή) 
καθώς και των ζητούμενων ανοιγμάτων (παράθυρα και πόρτες) είναι 
απαραίτητη για την ελαχιστοποίηση των απωλειών θέρμανσης.

Οι υπολογισμοί διαφοροποιούνται αναλόγως των υλικών θερμομόνωσης που 
σχεδιάζουμε να χρησιμοποιήσουμε, πιθανής πηγής υγρασίας και λοιπών 
εξωτερικών παραγόντων.
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Παραδοχές & Τύποι που χρησιμοποιούνται:

Η αντίσταση θερμοδιαφυγής 1/Λ ενός δομικού στοιχείου προκύπτει από την 
έκφραση:

1 d, d2 d„
- = — + —

Λ λ, λ2 λ„

όπου d,, d2l dn τα πάχη (σε m) των στρώσεων των υλικών και λ,,..,λη οι 
αντίστοιχοι συντ/στές θερμ. αγωγιμότητας (σε kcal/m2h°C ή w/mK).

Η αντίσταση θερμοπερατότητας Ι/k ορίζεται σαν άθροισμα των αντιστάσεων 
θερμικής μετάβασης προς τον αέρα και της αντίστασης θερμοδιαφυγής:

1111 
— = — + — + — 
k a, Λ aa

όπου a, και a„ από τον πίνακα 3 του κανονισμού.

Με βάση τον κανονισμό δεν επιτρέπεται εξωτερική τοιχοποιία με συντελεστή k 
πάνω από 0.6 και για τις οροφές (ή πιλοτές) πάνω από 0.4

Ορίζεται σαν μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας Κ„ του κτιρίου:

kw χ Fw + kF χ Ff + ko x FD + kG x Fg koi x Fdl
k, = ----------------------------------------------------------------

F

όπου kw, kF, kD, kc και koL είναι οι συντελεστές θερμοπερατότητας που 
αντιστοιχούν στις επιφάνειες εξωτερικών τοιχωμάτων, παραθύρων, οροφών, 
δαπέδων και pilotis. Το άθροισμα τους συνιστά τη συνολική επιφάνεια F.

Ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:

kw χ Fw + kF χ Ff
km(W,F) = --------------------------- < 1.6 kcal/m2h°C για κάθε όροφο

Fw + Ff

ZkxF
kW = -------- < 0.6 kcal/m2h°C για κάθε προσανατολισμό

F w

3



& Θέρμανση

Ο σωστός υπολογισμός των θερμικών απωλειών κάθε επιμέρους χώρου καθώς 
και του συνολικού θερμικού φορτίου που απαιτείται, είναι μονόδρομος για την 
ομαλή διαβίωση και εξυπηρέτηση ανθρώπων στο υπό μελέτη κτίριο.

Επίσης πρέπει να γίνει επιλογή του κατάλληλου συστήματος θέρμανσης (π.χ. 
μονοσωλήνιο, δισωλήνιο είτε καλοριφέρ, ενδοδαπέδια κ.α.) αναλόγως του 
χώρου και των εκεί συνθηκών.

Έτσι για το δισωλήνιο. Οι υπολογισμοί γίνονται αναλυτικά και βασίζονται 
one σγέσεις:

π D2
Q =

4
V (εξίσωση συνέχειας)

ΔΙτ λ V2
J = =--- X — (εξίσωση Darcy)

L D 2g

1 k 2.51
---  = -2log (------ + -------) (εξίσωση Colebrook)
νλ

VD

3.7D R ΘΛ/λ

Re = (αριθμός Reynolds)
ν

όπου:

Q: Παροχή σε m3/h
D: Εσωτερική διάμετρος σε m
V: Μέση ταχύτητα σε m/s
J: Απώλειες πίεσης ανά μονάδα μήκους σε m/m
Ah: Απώλειες πίεσης σε m
L: Μήκος αγωγού σε m
λ: Συντελεστής τριβής
k: Απόλυτη τραχύτητα σωλήνα σε mm
Re: Αριθμός Reynolds
ν: Ιξώδες νερού σε m2/sec

Η επιλογή των σωμάτων γίνεται με βάση την σχέση:

qj = q60 (------ )
Δί60

όπου:

qi: Απόδοση του σώματος για διαφορά της μέσης θερμοκρασίας του από τον αέρα Δί
q60: Απόδοση του σώματος για διαφορά θερμοκρασίας 60 (Δί60)

Οι τιμές q60 λαμβάνονται από τους πίνακες των κατασκευαστών.
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Οι τριβές στα εξαρτήματα (γωνίες, τάφ, κρουνοί κλττ) κάθε τμήματος του δικτύου 
υπολογίζονται με την σχέση.

1
J = — Σζρν2 

2

όπου:

Σζ: Συνολική αντίσταση των εξαρτημάτων του κλάδου

ρ·. Πυκνότητα νερού

Φ Καύσιμο Αέριο

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό με τη διάδοση του φυσικού αερίου στις μέρες μας 
να προβλεφθεί δικτύωση με καύσιμο ύλη το εν λόγω αέριο, οπότε να 
υπολογισθούν οι απαιτούμενες παροχές αερίου και οι χρησιμοποιούμενες 
διατομές των σωληνώσεων.

Οι τριβές του δικτύου υπολονίζονται από την σχέση:

V2 ρΙ
Δρ =6.25 λ----------

(lOOdi)5

64
όπου για νηματική ροή (Re<2320), λ = —

Re

ενώ για τυρβώδη ροή (Re>2320), το λ προκύπτει από την σχέση:

1 k 2.51
— = -2log (------ + ------- ) (εξίσωση Colebrook)
νλ 3.7D Re^lK

Όλα τα παραπάνω μεγέθη εκφράζονται στις ακόλουθες μονάδες:

V: Παροχή σε m3/h
di: Εσωτερική διάμετρος σε m
w: Μέση ταχύτητα σε m/s
Δρ: Απώλειες πίεσης σε mbar
Ah: Απώλειες πίεσης σε m
I: Μήκος σωλήνα σε m
λ: Συντελεστής τριβής
k: Απόλυτη τραχύτητα σωλήνα σε mm
Re: Αριθμός Reynolds
ν: Κινηματική συνεκτικότητα του αερίου σε m2/sec.

Για το φυσικό αέριο το ν παίρνει την τιμή ν = 14.0 χ 10'6
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Οι τριβές στα εξαρτήματα (γωνίες, ταυ, κρουνοί κλπ) κάθε τμήματος του δικτύου 
υπολογίζονται με την σχέση:

1
Δρ = 10 -2 χ -Σζ ρ w2 (σε mbar)

2

όπου Σζ η συνολική αντίσταση των εξαρτημάτων του κλάδου και ρ η πυκνότητα του 
αερίου.

Στα ανοδικά τμήματα δημιουργούνται λόγω άνωσης αρνητικές τριβές σύμφωνα με 
την σχέση:

Apa = g h (ρι-ρ2) ΙΟ'2 (σε mbar)

όπου ρι η πυκνότητα του αέρα και ρ2 η πυκνότητα του αερίου.

Φ Ύδρευση

Απαιτείται μελέτη όσον αφορά τις θέσεις και τα είδη των διαφόρων 
καταναλώσεων ύδρευσης (βρύσες, boilers, θερμοσίφωνες κ.α.) καθώς και 
υπολογισμών σωληνώσεων και εξοπλισμού.

Παραδοχές & Τύποι που χρησιμοποιούνται:

Λόγω ετεροχρονισμού στην λειτουργία των υποδοχέων, υπολογίζεται η παροχή 
αιχμής, από την θεωρητική παροχή και την καμπύλη ετεροχρονισμού. Αυτή, έχει την 
μορφή:

Qs = a χ (Σ Qr)b + c

όπου Qs η παροχή αιχμής, Qr η κανονική παροχή και a,b,c συντελεστές που 
εξαρτώνται από το είδος του κτιρίου, καθώς και από την τιμή ΣθΓ, σύμφωνα με την 
ΤΟΤΕΕ.

Ο υπολογισμός των διατομών για το δίκτυο του κρύου και του ζεστού νερού γίνεται 
ανεξάρτητα, θεωρώντας τις παροχές που υπολογίζονται με τον παραπάνω τρόπο. Οι 
σχέσεις στις οποίες βασίζονται οι υπολογισμοί είναι:

π D2
Q = ------ V (εξίσωση συνέχειας)

4

Ah λ V2
J = -------= — χ — (εξίσωση Darcy)

L D 2g
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k 2.51
— = -2log (------ + --------) (εξίσωση Colebrook)
VA 3.7D ReVA

1

όπου:

Q: Παροχή σε m3/h
D: Εσωτερική διάμετρος σε m
V: Μέση ταχύτητα σε m/s
J: Απώλειες πίεσης ανά μονάδα μήκους σε m/m
Ah: Απώλειες πίεσης σε m
L: Μήκος αγωγού σε m
λ: Συντελεστής τριβής
k: Απόλυτη τραχύτητα σωλήνα σε mm
Re: Αριθμός Reynolds
ν: Ιξώδες νερού σε m2/sec

ενώ ο όγκος ανακυκλοφορίας προκύπτει από την σχέση:

Q
Vu= ---------------------

C X Pm X (©v"Or)

Φ Απογέτευση

Απαιτείται μελέτη όσον αφορά τις θέσεις και τα είδη των εστιών λυμάτων 
(σιφώνια, λεκάνες, κουζίνες) καθώς και υπολογισμών των σωληνώσεων 
(διατομές) και της καταλληλότερης διαδρομής προς το αποχετευτικό σύστημα.

Παραδογές & Τύποι που χρησιμοποιούνται:

Η διαστασιολόγηση των οριζόντιων σωλήνων αποχέτευσης γίνεται με βάση 

την εξίσωση Darcy:

λ V2 
J = — χ —

D 2g

όπου:

J: Κλίση των σωληνώσεων (κλίση πέλματος σωλήνα)
D: Εσωτερική διάμετρος σε m
V: Μέση ταχύτητα σε m/s
λ: Συντελεστής τριβής σωλήνα
g: Επιτάχυνση της βαρύτητας
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Χρησιμοποιώντας την εξίσωση του Reynolds:

VD 
Re = — 

ν

καθώς και την εξίσωση της συνέχειας: 

πϋ2
Q = -------V

4

παίρνουμε την εξίσωση απορροής Q= f(J) με βάση την οποία γίνεται η 
διαστασιολόγηση των οριζόντιων σωλήνων.

Εξάλλου, η διαστασιολόγηση των κατακόρυφων στηλών γίνεται με βάση πίνακα (βλ. 
Schulz) στον οποίο η επιλογή διαμέτρων 70 mm - 150 mm εξαρτάται από το είδος 
του εξαερισμού (κύριος, παράπλευρος ή δευτερεύων) και προκύπτει έμμεσα από τα 
επιτρεπόμενα IAWS και Qs για κάθε συνδυασμό διαμέτρου και τύπου εξαερισμού.

Ανάλογοι υπολογισμοί γίνονται και για τα όμβρια νερά (Schulz) υπολογίζοντας την 
απορροή των όμβριων από την σχέση:

Q = Α χ r χ Ψ

όπου:

Α: Επιφάνεια πρόσπτωσης σε ha
r: Βροχόπτωση σε l/(s χ ha)
Ψ: Συντελεστής απορροής, ίσος με την απορρέουσα ποσότητα προς την
βροχόπτωση

Επίσης, εφόσον απαιτούνται, υπολογίζονται:

• Απορροφητικός βόθρος
• Σηπτική Δεξαμενή
• IMHOFF
• Αντλία ανύψωσης λυμάτων
• Δεξαμενή ανύψωσης λυμάτων

Φ Ανελκυστήρες

Απαιτείται μελέτη όσον αφορά τις διαστάσεις του φρεατίου και του 
μηχανοστασίου καθώς και του απαιτούμενου τύπου (υδραυλικός-ηλεκτρικός) 
και του ζητούμενου ηλεκτροκινητήρα.
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Παραδοχές & Τύποι που χρησιμοποιούνται:

Για τον Έλεγχοτης τάσης άξονα τροχαλίας Πρέπει σλειτ. = (P+Q)xC/W < σεπ. 
Όπου σεπ: μέγιστη επιτρεπόμενη τάση

σεπ = 77 N/mm2 για St37 
σεπ = 92 Ν/πιπι2 για St44 
σεπ =108 N/mm2 για St52

η: αριθμός συρματόσχοινων έλξης
d: διάμετρος συρματόσχοινων έλξης (mm)
Ρ: ίδιο βάρος θαλάμου (Κρ)
Q: ονομαστικό φορτίο (Κρ)
D: διάμετρος τροχαλίας τριβής (mm)
Fg: δύναμη θραύσεως συρματόσχοινων (Κρ)
W: Ροπή αντίστασης άξονα τροχαλίας (mm3)
C: Απόσταση στήριξης (mm)
Ne: Αριθμός εμβόλων

1.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Οι προαναφερόμενες λοιπόν μελέτες είναι οι απολύτως απαραίτητες που 
πρέπει να γίνουν σήμερα σε ένα κτίριο, που θέλουμε να θεωρείται σύγχρονο 
αλλά και σύνομο.
Και αυτό συμβαίνει διότι είμαστε υποχρεωμένοι από την Πολεοδομία να 
διεκπεραιώσουμε τουλάχιστον αυτές, ώστε να μας χορηγηθεί τελικώς η 
οικοδομική άδεια, μετά από έλεγχο ορθότητας των μελετών από αρμόδιο 
υπάλληλο της δημόσιας αρχής.

Επίσης, οι τύποι και οι υπολογισμοί που αναφέρθηκαν για τις εκάστοτε 
μελέτες είναι ένα μέρος μόνο από το σύνολο των τύπων που χρησιμοποιούνται 
αλλά θεωρήθηκε σωστό να αναφερθεί ένα τμήμα τους προς παρουσίαση της 
πολυπλοκότητας που διακρίνει τις Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες.

Όλοι αυτοί οι υπολογισμοί θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν 'με το χέρι", το 
οποίο συνεπάγονταν χάσιμο χρόνου καθώς και συσσώρευση εντύπων που 
δυσκόλευε την περαιτέρω αρχειοθέτηση.
Πράγματι εάν σκεφτεί κανείς ότι σε μια π.χ. τετραόροφη οικοδομή δίχως 
τυπικό όροφο και με τέσσερα διαμερίσματα = 80 πΤ ανά όροφο και ανόμοια 
μεταξύ τους, ο μελετητής θα έπρεπε για όλα τα δωμάτια του κάθε 
διαμερίσματος ξεχωριστά να υπολογίσει διάφορα μεγέθη σε ειδικό για κάθε 
μελέτη έντυπο.
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Έτσι στις αρχές του 1990 άρχισαν να εμφανίζονται προγράμματα (software) 
από κάποιες εταιρίες λογισμικού σε περιβάλλον MS-DOS, τα οποία επέτρεπαν 
την αυτοματοποίηση των υπολογισμών και παρήγαγαν ολοκληρωμένες 
μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών.

Βέβαια στην αρχή το λογισμικό που κυκλοφορούσε στην αγορά δεν ήταν και 
ότι καλύτερο, με περιορισμένες δυνατότητες παραμετροποίησης και όντας 
δύσχρηστο από μόνο του. Ομως τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από το 1996 
και μετά, με την εξέλιξη του παραθυρικού περιβάλλοντος των MS-WINDOWS 
και των γλωσσών προγραμματισμού γενικότερα, έχουν δημιουργηθεί 
προγράμματα πραγματικά εργαλεία για κάθε μελετητή Μηχανικό.

Στις αρχές της εξέλιξης του τεχνικού αυτού λογισμικού από περιβάλλον MS- 
DOS σε περιβάλλον MS-WINDOWS υπήρχε μεγαλύτερος ανταγωνισμός για 
το κομμάτι των Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, στο οποίο έχει στις μέρες 
μας τη μερίδα του λέοντος η εταιρία 4Μ, με μερικές ακόμη εταιρίες να 
καταλαμβάνουν μικρότερα μερίδια στην αγορά.
Η σχετική κυριαρχία αυτή της 4Μ δε συμβαίνει και στο κομμάτι των Στατικών 
και Αρχιτεκτονικών Μελετών, όπου τα μερίδια αγοράς μεταξύ αρκετών 
ανταγωνιστών είναι περισσότερο ισορροπημένα.

Ακολούθως θα παρατηρήσουμε μερικά από τα κριτήρια επιλογής ενός 
τεχνικού λογισμικού, τα οποία είναι καλό να έχουμε υπόψη μας κατά την 
αναζήτηση ενός "ηλεκτρονικού συνεργάτη”.
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Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Εισαγωγή Μορφή Εργαλεία AutoBLD AutoNET Plus Σχεδίαση Διαστασιολόγηση Τροποποίηση Παράθυρο Βοήθεια
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2.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Ακολούθως παρουσιάζονται ορισμένα σημαντικά κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση του τεχνικού λογισμικού γενικότερα :

Φ Αμεση & Εύχρηστη Διαδικασία Εγκατάστασης του Προγράμματος.

Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ο χρήστης μιας εύκολης εγκατάστασης 
(installation) του λογισμικού, δίχως χρονοβόρες διαδικασίες. Επίσης ο 
χρήστης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διορθώσει κάποια από τις επιλογές 
του και να μην μπερδεύεται με άσκοπες ενέργειες.

σόσβοση HrteurpoA) Καύσιμο
AutoFme 8 για ACAD 2000

AutoFine 8 για ACAD 14

ADAPT 12

Έτσι θα πρέπει να μπορεί να είναι σε κάθε φάση της εγκατάστασης ο χρήστης 
ενήμερος για τις περαιτέρω επιλογές εγκατάστασης που έχει, και εάν αλλάξει 
γνώμη να μπορεί εύκολα είτε να εγκαταλείψει την εγκατάσταση είτε να 
επιστρέψει σε προηγούμενο στάδιο.
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Εύκολη Είσοδος & Έξοδος σε Οποιαδήποτε Δραστηριότητα και Σημείο & 
γενικότερα Εύχρηστη Πλοήγηση εντός του Προγράμματος.

Είναι σημαντικό να μπορεί να γνωρίζει ο χρήστης, ανά πάσα στιγμή, σε ποιο 
σημείο του λογισμικού βρίσκεται, να μετακινείται εύκολα σε άλλες επιλογές 
του προγράμματος (Easy Navigation) και όποτε το θελήσει να οδηγηθεί 
άμεσα σε έξοδο.

Ψ<Α
D gSH #a tan

ΙΙΦυΑΛο Υττΰληγισμοι

TV
5ικι.

Μήκ. Φορτ ΕΙ0. CDS® Ετπβ. Φάση Μέν Πτώση ΕίΟ Εττιθ. Υττολ. Μεγ.
Γραμ. Γραμ. Φορτ. Φάση Πτ.Τάο Τάσης Γραμ. Διατ. Διατ. Ασψ.
(m) (KW) <%) Μ (mm2) (mm2) (A)

vn
AB

ΑΓ

4U

175.4 6

1.950 6

15.65 6

A.1 50.00

A.2 50.00

A4

1.675 1

1.600 1

A3 50.00 1.600 1

50 00 1.600 1

1 
1

A.5 50.00 1.600

A6 50.00 1.600

A. 7 40.00

A8 45.00

A9 50.00 

A10 35.00
<1

0.75

0.75

28 12 

37.00

0.828

0.935

0.888

1
1
1
1
1
1

1
1

08

08

123 2.500

1 2.500 0 000

2 2.500 0.000

2.500 5.438 

2500 5.195 

2 500 5.195 

2500 5195 

2.500 5.195 

2.500 5.195

4

35

400

4

35

400

25

100

Ερώτηση

1 2.500 1.948

1 2.500 2192 V

Να

Πτώση τάσης 
Πτώση τάσης 
Πτώση τάσης 
Πτώση τάσης 
Πτώση τάσης 
Πτώση τάσης 
Πτώση τάσης 
Πτώση τάσης 
Πτώση τάσης 
Πτώση τάσης 
Πτώση τάσης 
Πτώση τάσης 
Πτώση τάσης 
Πτώση τάσης 

ίσης 
ίσης ίσης

Θέλετε να Σωβούν ο» Αλλαγές τηςΜελέτης ίστ34
σης 
σης

2.5 10

2.5 10

25 10

25 10

2.5 10

Πτώση Τάσης στις Γραμμές τοσ Δικτύου

Cxi Ακυρο σης

στη γραμμή 
στη γραμμή 
στη γραμμή 
στη γραμμή 
στη γραμμή 
στη γραμμή 
στη γραμμή 
στη γραμμή 
στη γραμμή 
οιη γραμμή 
στη γραμμή 
στη γραμμή 
στη γραμμή 
στη γραμμή 
στη γραμμή 
στη γραμμή 
στη γραμμή 
στη γραμμή 
στη γραμμή 
στη γραμμή 
στη γραμμή

123

123

2.500 2.115 

2.500 1 948 35 100 Δυσμοέστερη γραμμή

Α->Β.1 
Α->Β.2 
Α->Β3 
Α->8.4 
Α~>Γ.1 
Α->Γ.2 
Α->Γ.3 
Α->Α1 
Α--»Α.2 
Α·-»Α3 
Α~>Α4 
Α->Α5 
Α->Α6 
Α-->Α.7 
Α-»Α8 
Α-»Α9 

Α-»Α10 
A—>Α.11 
Α-»Α12 
Α->Α13 
Α->Α.14

Α~>Α1

411 Τεχνική Περιγρτιφη

Αΐ^ΊιΙΊΊΊΊΊΊ'ίΊΊ ■ I ■ T ' I < » > I · 9 · I ·ί« ■ I Ί1 ' I Ί2 ’ I '13' I Ί4’ I ■ I ·1ί· I >1Τ · I ΊΙ' I

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει την ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων και πρόκειται να 
κατασκευασθεί σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και τις 
απαιτήσεις τηςΔ.Ε.Η.

0.227
0.227
0.295
0.295
0.227
0.227
0487
5.438
5.195
5.195
5.195
5.195
5.195
1.948
2.192
2.115
1.948
0.Β54
2.743
2264
2.012

V (0.103%)
V (0.103%)
V (0.134%)
V (0.134%)
V (0.103%)
V (0.103%) 
V( 0.221 %) 
V( 2.472%)
V (2.361%)
V (2.361%)
V (2.361%)
V (2 361%)
V (2.361%)
V (0.885%)
V (0.996%)
V (0 556%)
V (0.512%)
V (0.224%)
V (0.721%)
V (0.595%)
V (0529%)

5.438 V (2.472%)

Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν επίπεδα ελέγχου που να αφορούν είτε την έξοδο 
από το πρόγραμμα είτε την αλλαγή κάποιων στοιχείων - δεδομένων. Έτσι το 
πρόγραμμα θα "ρωτά" το χρήστη εάν είναι σίγουρος για την όποια επιλογή 
του, και θα αποφεύγονται δυσάρεστες επιλογές κατά τη λειτουργία του 
λογισμικού.
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Ανταπόκριση στις γενικότερες Προσδοκίες του χρήστη-Μελετητή.

Θα πρέπει το λογισμικό να ανταποκρίνεται σε επίπεδο ουσίας και να 
προσφέρει στο χρήστη όλα τα στοιχεία-υπολογισμούς και τα δεδομένα που 
χρειάζεται ο Μελετητής.

Αρχείο Στοιχεία Εμφάνιση Παράθυρα Βελοθήκες Βοήθεια

41 Φύλλο AmoJ | 4 ΙυγκΜά Στοιχεία Απωλειών
Επίπεδοί Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

c/c Ονομασία Αηάλίκς
1 ΣΑΛΟΚΟΥΖΙΝΑ 2ου 5826
2 WC ΜΙΚΡΟ 2ου 343.6
3 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ 2ου 1584
4 ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕΓΑΛΟ 2ου 1026
5 WC ΜΕΓΑΛΟ 2ου 509.5
6 ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΚΡΟ 2ου 1689

Είδος Προ Αι»αι Πόχ Μήκος Υψος r
Ειτιψικ σαν. ροόμ ος (ΠΊ) ΠΑάιοί

(m)

ΤΙ ΒΛ 12.00 2.85

Α1 ΒΔ σ 4.50 2.20

Α2 ΒΔ α 2.00 1.10

A3 ΝΔ α 1.00 2.20

Τ3 ΝΔ 2.45 2.85 |

01 36.00 2.00 j

Ε1 Β 7.00 2.85

jlU
ΓΊροσΠροσ*σμού(%) S Μήκος(m)
Προσ Διακοπών(%) Πλάτος (m)
Επθ Προσαύί {*>) |20
Συντ Ρητ 0.9 ApEvoAJO
Συντ Η 060 Ιδιοκτησία
Συντ ΓΓ 1 Σι^λη Κύκλιοι

AJA Σώματος

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΟΡΩΝ (Kcal/h) 

Επίπεδο : 1

1 ΣΑΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩ
2 WC ΠΑΛΑΙ ΟΧΩΡΙΤΗ
3 ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΙΚΡΟ
4 ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕΓΑΛΟ
5 ΣΑΛΟΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟ
6 WC ΘΕΟΔΩΡΟΥ
7 ΔΩΜΑΤΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Συνολικές Απώλειες Επιπέδου

Επίπεδο: 2

1 ΣΑΛΟΚΟΥΖΙΝΑ 1ου
2 WC ΜΙΚΡΟ 1ου
3 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ 1 ου
4 ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕΓΑΛΟ 1 ου
5 WC ΜΕΓΑΛΟ Ιου
6 ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΙΚΡΟ 1ου

Συνολικές Απώλεες Επιπέδου

Επίπεδο: 3

1 ΣΑΛΟΚΟΥΖΙΝΑ 2ου
2 WC ΜΙΚΡΟ 2ου
3 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ 2ου
4 ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕΓΑΛΟ 20U
5 WC ΜΕΓΑΛΟ 2ου
6 ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΙΚΡΟ 2ου

4615
689

2033
1755
4274
639

3605

17610

4670
317

1350
867
415

1575

9194

5826
344

1584
1026

509
1689

Είναι σημαντικό εργαλείο για το χρήστη να μπορεί να παράγει πολλαπλούς 
υπολογισμούς - αποτελέσματα και μέσω της παραθυρικής λειτουργίας του 
λογισμικού να τα αντιπαραβάλει στην ίδια οθόνη (λειτουργία tile horizontally
- Vertically των WINDOWS), είτε να μετακινήσει μεμονωμένα παράθυρα στο 
σημείο που εκείνος θέλει.

Έτσι σε ένα παραμετροποιημένο λογισμικό μπορεί ο μελετητής να "δοκιμάσει
- πειραματιστεί'" με κάποια υλικά έως να καταλήξει εκεί που θέλει, μόνο με 
μερικές αλλαγές σε κάποια πεδία τιμών.
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Φ Να παρέχει Πολλαπλές δυνατότητες Εκτυπώσεως.

Δεν αρκεί το πρόγραμμα να κάνει τους απαιτούμενους υπολογισμούς και να 
τους 'βλέπει'' ο χρήστης, αλλά πρέπει να παρέχονται και δυνατότητες 
εκτύπωσης των ζητουμένων με ευπαρουσίαστους και ποικίλους τρόπους.

Περιεχόμενα εκτύπωσης

□ Εξώφυλλο
□ Παραδοχές
□ Στοιχεία Κτιρίου
□ Τυπικά Στοιχεία
□ Υπολογισμοί Θερμικών Απωλειών
□ Κυκλώματα-Σώματα-Ιδιοκτησίες
□ Συνκ/κά Στοιχεία Απωλειών
□ Απώλειες Ιδιοκτησιών
□ Ενεργειακή Ανάλυση

Όλα

Κανένα

Ok

Άκυρο

Πρέπει να αναφερθεί ότι, είναι σημαντικό να μπορούμε να επιλέξουμε κάποια 
υποσύνολα προς εκτύπωση, ή οτιδήποτε μεμονωμένο ζητήσουμε να 
εκτυπωθεί.

Παράμετροι Εκτύπωσης

| Κείμενα πλαισίου j Πλαίσιο Σελιδοποίηση Πρότυπο Συνδέσεις

Θέση:
Κεφαλίδα αριστερά 
Κεφαλίδα δεξιά 
Υποσέλιδο αριστερά 
Υποσελιόο δεξιά 
Αρίθμηση οελίόας

θέση αρίθμησης σεϊΚ8ας: 
ί Κάτω δεξιά ▼ [

Κείμενο:
4Μ

Γραμματοσειρά: Μέγεθος:
Arial Black (Δυτική) ▼ 12 ▼

Γραμματοσειρές...

θ Επιλογή Εκτυπωτή...
Αποθήκευση... Ok

Ανάκτηση... Άκυρο

Επίσης ιδιαίτερα χρήσιμο είναι η παροχή στο χρήστη Παρέμβασης στις 
Παραμέτρους εκτύπωσηc μέσω ενός λειτουργικού και απλού μενού.
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& Παροχή ON LINE βοήθειας.

Ιδιαίτερα σημαντικό όταν ο χρήστης βρίσκεται σε κάποιο προβληματισμό με 
τη χρήση (πως θα επιτύχει κάτι συγκεκριμένο) ή τις δυνατότητες (εάν μπορεί 
να του παραχθεί κάτι συγκεκριμένο) του λογισμικού, καλό είναι επιτόπου να 
είναι σε θέση να δεχθεί βοήθεια από το πρόγραμμα.

[3? Βοήθεια (Help) Θερμικών Απωλειών □(π®

® Ο # &
Απόκρυψη Πίσω Εκτύπωση Επιλογές

Περιεχόμενα Ευρετήριο 

Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλει6ί προς εύρεση:

[ libraries

Home Page A
Index
1 Internet
Libraries
Links

! NONAME
On Line
output
Print Setup
Registration

| Releases
RTF
jTab
Text
:Web
web site 4M V

Εμφάνιση

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις 
βιβλιοθήκες:

0 Ανοιγμάτων

β Εξωτερικών Τοιχοποιιών

til Εσωτερικών Τοινοποιιών

til Δαπέδων

Λ Οροφών

<2 Εξ. θερμοκρασιών Χειυώνα

H Ποοτεινόυενων Εσ. Θερμοκρασιών 
Χειυώνα

Κάθε μία από τις βιβλιοθήκες αυτές 
περιλαμβάνει περιεχόμενα για τις πιό 
συνηθισμένες πεοιπτώσεκ ίπγ. έτοιυα -

Αρχεία Στοιχεία Εμφάνιση Φύλλο Υπολογισμού Παράθυρα Βιβλιοθήκες Βοήθεια

d^h §a ? a ** Περιεχόμενα και ευρετήριο

Σύνδεση με web 4Μ
Αποστολή e-mail
Ερώτηση με email

Εγγραφή on line 
Ερωτήσεις & Απαντήσεις 
Αναβάθμιση on line 
Τεχνικές εκθέσεις web 
Υποδείγματα Μελετών web

I

__
__

_

Όσο πιο λειτουργικό είναι το ON LINE HELP, ιδιαίτερα εάν υπάρχει και 
επιλογή Ευρετηρίου & Περιεχομένων τόσο καλύτερα για το χρήστη.
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Φ Συνεργασία - Προσαρμοστικότητα με άλλα συγγενή Προγράμματα.

Έτσι το σχεδιαστικό τμήμα ενός μελετητικού Η/Μ προγράμματος είναι καλό 
να είναι συμβατό με το πρόγραμμα AUTOCAD και με αρχεία format .dwg, 
διότι τα περισσότερα σχέδια στο χώρο των Μηχανικών είναι αυτού του τύπου.

Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Εισαγωγή Μορφή Εργαλεία AutoBLD AutoNET Plus Σχεδίαση Διαστασιολόγηση Τροποποίηση Παράθυρο Βοήθεια

Επίσης ένα πολύ καλό βοήθημα είναι, η δυνατότητα που υπάρχει σε ορισμένα 
λογισμικά, να μπορεί το πρόγραμμα να "διαβάσει'' από μόνο του το σχέδιο 
και να ενημερώσει τα αντίστοιχα πεδία τιμών .

Νέα Μελέτη...
Επιλογή Μελέτης...
Ενημέρωση από Σχέδιο 
Αποθήκευσή Μελέτης 
Αποθήκευση Μελέτης Ως...

Ανάκτηση Προτύπου...
Αποθήκευση Ως Πρότυπο 
Εκ τυπωτικά Πρότυπα...

Εκτύπωση
Περιεχόμενα Εκτύπωσης...
Παράμετροι Εκτύπωσης...
Προεπισκόπηση

Εξαγωγή σε αρχείο ASCII 
Εξαγωγή σε αρχείο RTF

I C:\4M\CALC\rΑΚΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ.bid

Έξοδος
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Φ Γραφικά & Χρώματα Ευπαρουσίαστα και Ευχάριστα.

Όσο πιο ξεκούραστα είναι τα χρώματα του προγράμματος σε συνδυασμό με τα 
παρεχόμενα γραφικά του, τόσο περισσότερες ώρες μπορεί ο χρήστης να 
εργαστεί ευχαριστημένος και απρόσκοπτος.

Επίσης οι αισθητικά αναβαθμισμένες γραφικές παραστάσεις καθώς και λοιπά 
γραφικά εργαλεία του λογισμικού δίδουν μια τελική πινελιά άριστης και 
προσεγμένης μελέτης, ιδιαίτερα σημαντική για τη σχέση πελάτη - μελετητή.

Φ Υποστήριξη AFTER SALES και Δυνατότητα Αναβάθμισης - Ανανέωσης.

Απαραίτητη είναι η δυνατότητα υποστήριξης "ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ" είτε 
για περιπτώσεις troubleshooting που δεν θα μπορεί να ανταποκριθεΐ ο ίδιος ο 
χρήστης, είτε σε περιπτώσεις που επιβάλει διαφοροποίηση στην υλοποίηση 
της μελέτης ο νομοθέτης (με κάποια αλλαγή στη νομοθεσία π.χ. του Καυσίμου 
Αερίου που έγινε το 2004), είτε όταν μας δίδεται η δυνατότητα να αγοράσουμε 
μια πιο εξελιγμένη version που προσφέρει η εταιρία παραγωγής του 
λογισμικού.
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2.2 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ Η/Μ

Το κυρίαρχο πακέτο Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών σήμερα είναι το 
αντίστοιχο της 4Μ (ADAPT/FCALC & FINE), μακράν από τον 2° 
ανταγωνιστή, ενώ σε άλλου είδους εφαρμογές (π.χ. Αρχιτεκτονικές) υπάρχει 
πιο ισόρροπη μένος ανταγωνισμός.

To ADAPT έχει να κάνει με το υπολογιστικό μέρος των μελετών ενώ το FINE 
με το σχεδιαστικό μέρος. Διατίθενται είτε χώρια είτε μαζί ως πακέτο με 
επιπλέον δυνατότητες.

Αναφέρονται τα κύρια σημεία-λόγοι της κυριαρχίας της 4Μ στις Η/Μ 
εφαρμογές μελετών, τόσο όσον αφορά το σχεδιαστικό (FINE) όσο και το 
υπολογιστικό (ADAPT) :

Φ To FINE είναι το Η/Μ πακέτο της αγοράς που :

. Ενοποιεί σχεδίαση και υπολογισμούς σε ένα συμπαγές ολοκληρωμένο 
περιβάλλον (Fully INtegrated Environment) μοναδικής ευελιξίας και 
απόδοσης.

• Λειτουργεί σε εντελώς αυτόνομο σχεδιαστικό (ή και στην πλατφόρμα του 
AutoCAD) και μάλιστα με τα ίδια λειτουργικά χαρακτηριστικά και κοινό 
format αρχείων (dwg) και στις δύο περιπτώσεις.

• Σκέφτεται, προτείνει και πραγματοποιεί σχέδια και υπολογισμούς 
εντελώς αυτόματα, παράγοντας το πλήρες τεύχος της κάθε Η/Μ μελέτης 
μαζί με όλα τα σχέδια στην τελική τους μορφή.

• To FINE είναι ένα ιδιαίτερα δυναμικό Πακέτο προσφέρει Πλήρης 
Αυτοματοποίηση στον Σχεδίασμά των Η/Μ Εγκαταστάσεων, και 
συγκεκριμένα:

Αυτόματη Τοποθέτηση Υποδοχέων: Τοποθετεί
μόνο του στην κάτοψη τους υποδοχείς (θερμαντικά σώματα, μονάδες FCU, 
στόμια αεραγωγών, sprinkler, φωτιστικά, διακόπτες κ.α.) απλά ή σε κάνναβο, 
και με βάση λογικούς κανόνες (πχ. σειρά προτίμησης σωμάτων, έλεγχος ύψους 
παραθύρων, όριο για πρόσθετο σώμα κλπ) οι οποίοι είναι "ανοικτοί" στον 
χρήστη.
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του χρόνου σχεδίασης των εγκαταστάσεων (πχ. "Κύκλωμα Μονοσωληνίου" 
ή "Σύνδεση Υδραυλικών Υποδοχέων με σιφόνι" με μία κίνηση, ή ακόμα και 
σύνδεση ολόκληρου μπλοκ υποδοχέων με σημείο ή στήλη, με διαδρομή 
παράλληλη με επιλεγμένους τοίχους ή σημεία, για τέλεια σχεδίαση ολόκληρης 
συνδεσμολογίας, εξασφαλίζοντας παραλληλία, σταθερές αποστάσεις, 
αυτόματα ανεβοκατεβάσματα, σωστούς συμβολισμούς κλπ, και όλα αυτά με 2- 
3 κινήσεις του ποντικιού).

Οι περισσότερες παράμετροι των παραπάνω λογικών διαδικασιών είναι 
"ανοιχτές" στον χρήστη, ο οποίος μπορεί να "επηρεάζει" τα κριτήρια και τους 
κανόνες σχεδιασμού μέσω του έμπειρου επεξεργαστή (FINE expert editor).

• To FINE προσφέρει Πλήρης Αυτοματοποίηση στους Υπολογισμούς καθώς 
"αναγνωρίζει" τις Αρχιτεκτονικές κατόψεις και παράγει εντελώς αυτόματα το 
πλήρες τεύχος υπολογισμών για κάθε μελέτη. Ειδικότερα:

— ΜΜΐΐΙΙΙ
Με το υποσύστημα AutoBLD, που έχει να κάνει με 

το αρχιτεκτονικό του κτιρίου, "αναγνωρίζονται" οι χώροι, ώστε ο υπολογισμός 
των Θερμικών Απωλειών, Ψυκτικών Φορτίων και Θερμομόνωσης να γίνεται 
εντελώς αυτόματα. Ακόμα και στην περίπτωση που η κάτοψη προέρχεται από 
άλλο αρχιτεκτονικό (Dwg ή Dxf) ή ακόμα και αν πρόκειται για σκαναρισμένη 
(bitmap) κάτοψη, το FINE "αναγνωρίζει" δηλ. προσδίδει οντότητα σε τοίχους 
και ανοίγματα, χάρη στις έξυπνες εντολές αναγνώρισης που διαθέτει.
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,------ -------

-Με το υποσύστημα AutoNET γίνεται η αναγνώριση
των Η/Μ εγκαταστάσεων (δίκτυα σωληνώσεων, καλωδιώσεων κλπ) και 
μεταφέρεται το αντίστοιχο δίκτυο αριθμημένο μέσα στα φύλλα των 
υπολογισμών, όπου και υπολογίζεται ακαριαία, παρέχοντας το πλήρες τεύχος 
των υπολογισμών της εγκατάστασης.

Πέρα από τους χώρους και τα δίκτυα των εγκαταστάσεων, το FINE 
αναγνωρίζει και υπολογίζει και πλήθος άλλων στοιχείων απευθείας από την 
κάτοψη, όπως είναι για παράδειγμα οι χρήσεις χώρων στην Πυρασφάλεια, οι 
ομάδες sprinkler στην Πυρόσβεση, ο αερισμός χώρων στα Καύσιμα, κ.α.

Φ To FINE προσφέρει Πλήρης Αυτοματοποίηση στην παραγωγή όλων των 
σχεδίων της μελέτης :

από την κάτοψη για όλες τις Η/Μ Εγκαταστάσεις, χάρη στον ειδικό 
καθοδηγητή (wizard), ο οποίος παρέχει πλήρη εποπτεία του έτοιμου 
διαγράμματος (με λεπτομέρειες, υπόμνημα, αριθμημένο, οργανωμένα layers) 
και όλες τις ευκολίες παρέμβασης (πχ. διαχείριση υποδικτύων και κειμένων, 
ενεργοποίηση-απενεργοποίηση των τμημάτων του δικτύου, αλλαγή ύψους 
επιπέδων κ.α.) σε πραγματικό χρόνο. Ολα τα επιμέρους σχέδια (πχ. υποδοχείς, 
μετρητές, λεβητοστάσιο, εξαρτήματα κλπ) είναι ανοιχτά στον χρήστη (Dwg).

Κατακόρυφα Αιαγράμματα: Παράγονται αυτόματα
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!Ξ=Τελικά Σχέδια Κατόψεων: Παράγονται στην 
τελική τους μορφή με όλα τα υπολογισθέντα μεγέθη (διαστάσεις σωληνώσεων 
και αγωγών, αποδόσεις σωμάτων, FCU κλπ), τους απαραίτητους 
συμβολισμούς (πχ. βέλη κατεύθυνσης στηλών, κόμβοι σωληνώσεων κλπ) και 
τις αναγκαίες παραπομπές (πχ. αρίθμηση γραμμών στα Ηλεκτρολογικά σε 
αντιστοίχιση με τους υποδοχείς έτσι, ώστε να μπορεί να εκτυπωθεί το σχέδιο 
χωρίς τις καλωδιώσεις). Επιπλέον, εφόσον απαιτείται από την εφαρμογή, 
διατίθενται ειδικοί αλγόριθμοι παραγωγής σύνθετων σχεδίων, όπως πχ. η 
αυτόματη μετατροπή του μονογραμμικού δικτύου Αεραγωγών σε διδιάστατο 
με τις υπολογισθείσες διαστάσεις (φυσικά δίνεται και η δυνατότητα 
ανεξάρτητης 2D ή 3D σχεδίασης αεραγωγών).

To FINE οργανώνει βέλτιστα την σχεδιαστική δουλειά του μελετητή μέσα από 
σειρά ειδικών ευκολιών (πχ. αυτόματη διαχείριση layers, έλεγχοι 
αλληλεπικάλυψης, διαχείριση συμβόλων-εξαρτημάτων, βιβλιοθήκες 
λεπτομερειών-υπομνημάτων-πινακίδων, διαχειριστής βιβλιοθηκών όπου ο 
χρήστης μπορεί να καταχωρήσει δικά του σύμβολα και να τα οργανώσει σε 
κατηγορίες, ομάδα σχεδιαστικών ευκολιών Plus, πλήθος εξειδικευμένων 
εργαλείων Η/Μ Σχεδίασης).

Φ To ADAPT/FCALC προσφέρει ιδιαίτερα Αξιόπιστο Μεθοδολογικό 
Υπόβαθρο:

το μοναδικό πακέτο που προσφέρει στον 
χρήστη την δυνατότητα επιλογής μεθοδολογίας (πχ. μέθοδοι Carrier- Ashrae 
σε όλες τις παραλλαγές τους στον Κλιματισμό, DIN77-DIN83, ΕΝ832 στην 
Θέρμανση, μέθοδοι ίσων Ταχυτήτων-ίσων Πιέσεων-Ανάκτησης στους 
Αεραγωγούς, VDE-KEHE στα Ηλεκτρολογικά κλπ), υιοθετώντας παράλληλα 
τις πιό εξελιγμένες τεχνικές και μαθηματικά μοντέλα για μέγιστη ακρίβεια 
στους υπολογισμούς (πχ. σύστημα εξισώσεων ψυχρομετρίας, αντίστροφη 
επίλυση στα υδραυλικά για πιστή υδραυλική εξομοίωση κ.α.).
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# To ADAPT/FCALC προσφέρει Μοναδική Λειτουργικότητα :

To πρόγραμμα χαρακτηρίζεται με τα πιό σύγχρονα πρότυπα φιλικότητας και 
εργονομίας. Με καρδιά το πρότυπο λειτουργικότητας "Φύλλο Υπολογισμών" 
που καθιέρωσε η 4Μ και την συνέργεια μιάς σειράς υποσυστημάτων 
(Πλούσιες Τεχνικές Βιβλιοθήκες, Φύλλο προμέτρησης-κοστολόγησης- 
προσφοράς. Διαχειριστής τεχνικών εκθέσεων. Γεννήτρια Κατακόρυφων κλπ) 
συνιστά ένα υπολογιστικό περιβάλλον μοναδικής απόδοσης, ενώ η σύγχρονη 
γεννήτρια εκτυπώσεων αναλαμβάνει την τέλεια παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, κάθε πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από τα 
παρακάτω:

Υψηλά πρότυπα φιλικότητας και εργονομίας, με σύγχρονο Interface, 
παραθυρική τεχνολογία μοναδικής εποπτείας, προηγμένες λειτουργίες σε κάθε 
παράθυρο, γενικευμένη εφαρμογή toolbars, buttons, combo boxes κλπ. 
Πυρήνας Υπολογισμών Υψηλής απόδοσης και λειτουργικότητας, ειδικά 
σχεδιασμένος για την κάθε εφαρμογή, σύγχρονη μορφή του πρωτοποριακού 
φύλλου υπολογισμών που καθιέρωσε η 4Μ από το 1986.

Δυνατότητα παραγωγής Κατακόρυφου Διαγράμματος και μέσα από το 
φύλλο υπολογισμών (με πολικές συντεταγμένες) ή μέσω wizard για ορισμένες 
εφαρμογές (Υδραυλικά), με δυνατότητα επιλογής λεπτομερειών (πχ. τύποι 
μηχανοστασίων), "ανοιχτών" στον χρήστη (Dwg).

Φύλλο Προμέτρησης-Κοστολόγησης-Προσφοράς με όλες τις ευκολίες 
επεξεργασίας (editing) και την δυνατότητα επιλογής από συμπληρωματικές 
βιβλιοθήκες υλικών και εργασιών, ανοιχτών στον χρήστη. Παραγωγή 
Καταλόγου κατά ΑΤΗΕ για σύνδεση με το πρόγραμμα Προκοστολόγησης 
Εργων (ΤΕΥΧΗ). Προηγμένος Διαχειριστής Τεχνικών Εκθέσεων, με έτοιμα 
πρότυπα Τεχνικών Περιγραφών, Προδιαγραφών & Παραδοχών (βιβλιοθήκες 
προτύπων), ανοιχτών στον χρήστη. Επεξεργασία με ενσωματωμένο 
κειμενογράφο που λειτουργεί ακριβώς στα πρότυπα του word.

Ολοκληρωμένο σύστημα Εκτυπώσεων (Reporting) με επιλογή έτοιμων 
προτύπων εκτύπωσης και προηγμένη γεννήτρια εκτυπωτικών (report 
generator) για εντυπωσιακή παρουσίαση μέσα από έτοιμα reports που δίνουν 
πρακτικά απεριόριστες δυνατότητες διαμόρφωσης του output.

Πλούσιες Βιβλιοθήκες υλικών που συνεργάζονται με το CD Υλικών της 4Μ 
(150.000 καρτέλες υλικών, με όλα τα τεχνοοικονομικά τους χαρακτηριστικά). 
Δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους αντίστοιχους προμηθευτές, 
μέσα από τον νέο κόμβο υλικών της 4Μ στο διαδίκτυο (HM-CD on line).
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Δυναμικός Εμπλουτισμός μέσω του site 4Μ: Το πακέτο επεκτείνεται 
διαρκώς μέσα από τον κόμβο μας www.4m.gr με "ζωντανές" αναβαθμίσεις 
(live updates) και με την αξιοποίηση μιάς μεγάλης δεξαμενής δεδομένων 
(υποδείγματα μελετών, βοηθητικά σχέδια, εξειδικευμένες τεχνικές εκθέσεις 
κλπ

# To ADAPT καλύπτει ολόκληρη την γκάμα των Η/Μ Εγκαταστάσεων από
την Μόνωση-Ψύξη-Θέρμανση και τις βασικές κτιριακές Η/Μ εγκαταστάσεις 
(Υδραυλικά, Ηλεκτρολογικά κ.α.) μέχρι τις πιό εξειδικευμένες εφαρμογές 
(Ηχομόνωση, Ηλιακά, Βιολογικός κ.α.) :

I. ΜΘΝΩΣΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΜΟΝΩΣΗ

=Πλήρεις υπολογισμοί σύμφωνα με τον Κανονισμό Θερμομόνωσης, με 
αυτόματη αναγνώριση από το σχέδιο (συνεργασία ιιε IDEA) ή με γρήγορη 
εισαγωγή γεωμετρικών στοιχείων. Πλούσια Βιβλιοθήκη δομικών στοιχείων, 
αυτόματη τεχνοιοκο νομική βελτιστοποίηση, προμέτρηση-κοστολόγηση
υλικών. Εκτύπωση έτοιμη για την Πολεοδομία με όλα τα σχέδια (τομές, όψεις 
& κατόψεις).

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Υπολογισμός θερμικών απωλειών σύμφωνα με DIN 4701/77 και 
4701/83, αυτόματα από το σχέδιο (συνεργασία ρε Σγεδιαστικό FINE) ή με 
αναλυτική πληκτρολόγηση με δυνατότητα εύκολης διαχείρισης τυπικών 
περιπτώσεων. Εκτύπωση συγκεντρωτικών και αναλυτικών καταστάσεων 
θερμικών απωλειών ανά επίπεδο και ανά χώρο. Ενεργειακή ανάλυση με την 
μέθοδο των βαθμοημερών.

w Υπολογισμός Δισωλήνιας Εγκατάστασης Θέρμανσης για οποιαδήποτε 
περίπτωση δικτύου (κλασσικό ή αντεπίστροφο-reverse return). Εισαγωγή του 
δικτύου σχεδιάζοντας πάνω στο αρχιτεκτονικό (συνεργασία ιιε Σγεδιαστικό 
FINE). ή με απλή πληκτρολόγηση των κλάδων. Επίλυση με την κλασσική 
μέθοδο ή και με πλήρη υδραυλική εξομοίωση στο σημείο λειτουργίας (τομή 
χαρακτηριστικής καμπύλης δικτύου και καμπύλης κυκλοφορητή). Αναλυτικός 
υπολογισμός Σωμάτων, Λέβητα, Καυστήρα, Κυκλοφορητή, Ασφαλιστικού 
Συστήματος, Boiler, Καπνοδόχου, Δεξαμενής κλπ με επιλογή από πλούσιες 
βιβλιοθήκες υλικών, ανοιχτές σε ενημέρωση. Δυνατότητα επιλογής από το CD 
4M-YLIKA με όλα τα υλικά θέρμανσης της Αγοράς. Προμέτρηση Υλικών, 
Κοστολόγηση, Προσφορά, Προμέτρηση κατά ΑΤΗΕ. Τεχνικές περιγραφές με 
δυνατότητα επιλογής από έτοιμα πρότυπα. Αναλυτική εκτύπωση τεύχους 
υπολογισμών και κατακόρυφου διαγράμματος.
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sSSp Πλήρεις υπολογισμοί σωληνώσεων Ενδοδαπέδιων Συστημάτων
Θέρμανσης (Δαπεδοθέρμανσης), υπολογισμός Λέβητα, Καυστήρα, 
Κυκλοφορητή, Ασφαλιστικού Συστήματος, Καπνοδόχου, Δεξαμενής κλπ με 
επιλογή από πλούσιες βιβλιοθήκες υλικών και το CD 4M-YLIKA. 
Προμέτρηση Υλικών, Κοστολόγηση, Προσφορά, Προμέτρηση κατά ΑΤΗΕ, 
Τεχνικές περιγραφές κλπ.

■ Πλήρεις υπολογισμοί Μονοσωλήνιου Συστήματος Θέρμανσης με 3 
εναλλακτικές μεθοδολογίες: Ισων πτώσεων πίεσης (αυτοεξισορρόπηση), ίσων 
πτώσεων θερμοκρασίας, ή με πλήρη υδραυλική εξομοίωση (για τον 
κυκλοφορητή που επιλέγεται). Εισαγωγή δικτύων σχεδιαστικά πάνω στις 
κατόψεις (συνεργασία ιιε FINE), ή και με πληκτρολόγηση των κλάδων. 
Αναλυτικός υπολογισμός Σωμάτων, Λέβητα, Καυστήρα, Κυκλοφορητή, 
Ασφαλιστικού Συστήματος, Καπνοδόχου, Δεξαμενής κλπ με επιλογή από 
πλούσιες βιβλιοθήκες υλικών, ανοιχτές σε ενημέρωση και δυνατότητα 
επιλογής από το CD 4M-YLIKA με όλα τα υλικά θέρμανσης της Αγοράς. 
Προμέτρηση Υλικών, Κοστολόγηση, Προσφορά, Προμέτρηση κατά ΑΤΗΕ. 
Τεχνικές περιγραφές με δυνατότητα επιλογής από έτοιμα πρότυπα. Αναλυτική 
εκτύπωση τεύχους υπολογισμών και κατακόρυφου διαγράμματος.

m Υπολογισμός του Πίνακα κατανομής δαπανών σύμφωνα με την 
υφιστάμενη Νομοθεσία, για οποιαδήποτε περίπτωση κεντρικής θέρμανσης.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αναλυτικός υπολογισμός ψυκτικών φορτίων, αυτόματα από το σχέδιο 
(συνεργασία ιιε Σγεδιαστικό FINE) ή με αναλυτική πληκτρολόγηση. 
Δυνατότητα επιλογής μεθοδολογίας ανάμεσα στην Carrier, στην Ashrae CLTD 
97 ή στην Ashrae TFM 97 (συνάρτηση μεταφοράς). Πλούσιες βιβλιοθήκες 
δομικών στοιχείων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα ελληνικά δομικά 
στοιχεία με την τυποποίηση του ΕΜΠ. Πλήρη κλιματολογικά στοιχεία για τις 
κυριότερες ελληνικές πόλεις. Υπολογισμοί σκιάσεων με τρεις διαφορετικούς 
μηχανισμούς. Αναλυτικοί υπολογισμοί για όλες τις περιπτώσεις πρόσθετων 
φορτίων (από φωτισμό, άτομα, συσκευές, αερισμό κλπ). Δυνατότητα 
ομαδοποίησης χώρων σε (μέχρι 50) ζώνες και συστήματα. Συγκεντρωτικά και 
αναλυτικά αποτελέσματα σε πίνακες και διαγράμματα με τον βαθμό 
λεπτομέρειας που επιθυμεί ο χρήστης.
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ο
π Υπολογισμός σωληνώσεων δικτύου Fan Coils για οποιαδήποτε 
περίπτωση δικτύου (κλασσικό ή αντεπίστροφο-reverse return). Εισαγωγή του 
δικτύου σχεδιάζοντας πάνω στο αρχιτεκτονικό (συνεργασία με AutoFINE), ή 
με απλή πληκτρολόγηση των κλάδων. Επίλυση με την κλασσική μέθοδο ή και 
με πλήρη υδραυλική εξομοίωση (αντίστροφη επίλυση για το σημείο 
λειτουργίας, δηλαδή του σημείο που η χαρακτηριστική καμπύλη του δικτύου 
τέμνει την καμπύλη της αντλίας). Αναλυτικός υπολογισμός μονάδων FCU, 
Κεντρικής Μονάδας, Αντλίας, Ασφαλιστικού Συστήματος κλπ με επιλογή από 
πλούσιες βιβλιοθήκες υλικών, ανοιχτές σε ενημέρωση. Δυνατότητα επιλογής 
από το CD 4M-YLIKA με όλα τα αντίστοιχα υλικά της Αγοράς. Προμέτρηση 
Υλικών, Κοστολόγηση, Προσφορά, Προμέτρηση κατά ΑΤΗΕ. Τεχνικές 
περιγραφές με δυνατότητα επιλογής από έτοιμα πρότυπα. Αναλυτική 
εκτύπωση τεύχους υπολογισμών και κατακόρυφου διαγράμματος.

ΊΓ Υπολογισμός δικτύου αεραγωγών και με τις τρεις μεθόδους: Ισων 
ταχυτήτων, ίσων πιέσεων και ανάκτησης πίεσης (static regain method). 
Εισαγωγή του δικτύου αεραγωγών σχεδιάζοντας πάνω στο αρχιτεκτονικό 
(συνεργασία ιιε FINE), ή με απλή πληκτρολόγηση των κλάδων. Προσαγωγή 
και Απαγωγή στο ίδιο περιβάλλον υπολογισμών. Υπολογισμός Ανεμιστήρα 
κλπ στοιχείων εγκατάστασης. Πλούσιες βιβλιοθήκες υλικών, Προμέτρηση, 
Κοστολόγηση, Προσφορά, Προμέτρηση κατά ΑΤΗΕ. Τεχνικές περιγραφές με 
δυνατότητα επιλογής από έτοιμα πρότυπα. Αναλυτική εκτύπωση τεύχους 
υπολογισμών και κατακόρυφου διαγράμματος.

Επιλογή Κλιματιστικών Μονάδων και κατανομή του αέρα στους 
κλιματιζόμενους χώρους με βάση τις αναλυτικές εξισώσεις της
ψυχρομετρίας (για Ψύξη & Θέρμανση), με οποιαδήποτε μέθοδο (πχ. ψύξη με 
αφύγρανση, με αναθέρμανση, με προκλιματισμένο, με παράκαμψη αέρα 
επιστροφής, με 100% νωπό κλπ). Αναλυτικά αποτελέσματα σε πίνακες και 
διαγράμματα (ψυχρομετρική μεταβολή πάνω στον ψυχρομετρικό χάρτη). 
Αναλυτικές προδιαγραφές για την σωστή επιλογή των Κλιματιστικών 
Μονάδων.
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II. ΒΑΣΙΚΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

^ Υπολογισμός σωληνώσεων δικτύου ύδρευσης σύμφωνα με την 
ΤΟΤΕΕ. Εισαγωγή δικτύων σχεδιαστικά (FINE) ή με πληκτρολόγηση. 
Χωριστός υπολογισμός για κυκλώματα κρύου νερού, ζεστού νερού και 
ανακυκλοφορίας. Αυτόματος υπολογισμός συνολικών τριβών και εντοπισμός 
δυσμενέστερης διαδρομής. Υπολογισμός Πιεστικού. Τεχνικές Περιγραφές. 
Προμετρήσεις, Κοστολόγηση, Προσφορά. Αναλυτική εκτύπωση τεύχους 
υπολογισμών και κατακόρυφου διαγράμματος.

883 Υπολογισμός σωληνώσεων δικτύου αποχέτευσης σύμφωνα με την 
ΤΟΤΕΕ. Εισαγωγή δικτύων σχεδιαστικά (FINE) ή με πληκτρολόγηση. 
Υπολογισμός δικτύου αποχέτευσης όμβριων, καθώς επίσης και σηπτικής 
δεξαμενής, απορροφητικού βόθρου, δεξαμενής ανύψησης λυμάτων, αντλίας 
λυμάτων κλπ. Πλούσιες βιβλιοθήκες υλικών, Προμέτρηση, Κοστολόγηση, 
Προσφορά, Προμέτρηση κατά ΑΤΗΕ. Τεχνικές περιγραφές με δυνατότητα 
επιλογής από έτοιμα πρότυπα. Αναλυτική εκτύπωση τεύχους υπολογισμών και 
κατακόρυφου διαγράμματος.

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πλήρεις υδραυλικοί υπολογισμοί μόνιμων δικτύων πυρόσβεσης (με
sprinklers και φωλιές) με βάση την ΤΟΤΕΕ. Υπολογισμοί σωληνώσεων, 
πιεστικού κλπ. Προμετρήσεις. Αναλυτικές εκτυπώσεις, τεχνικές περιγραφές. 
Αναλυτική εκτύπωση τεύχους υπολογισμών και κατακόρυφου διαγράμματος 
εγκατάστασης.

Πραγματοποίηση της μελέτης παθητικής και ενεργητικής 
πυρασφάλειας και ενημέρωση των εντύπων για την Πυροσβεστική, σύμφωνα 
με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα και τις ισχύουσες Πυροσβεστικές 
Διατάξεις. Αναλυτικοί υπολογισμοί για οποιαδήποτε περίπτωση νέου ή 
υφιστάμενου κτιρίου και οποιαδήποτε χρήση (μέχρι 5 διαφορετικές στο ίδιο 
κτίριο). Μελέτη παθητικής, απαιτήσεις ενεργητικής και έντυπα ενεργητικής 
έτοιμα για υποβολή. Δυνατότητα επισύναψης μιάς σειράς από χρήσιμα έντυπα 
και παραρτήματα (για υγραέριο, βιομηχανίες, συστήματα κατάσβεσης, 
πυρανίχνευσης κλπ).
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ν Πλήρεις υπολογισμοί δικτύου καυσίμων αερίων, σύμφωνα με την 
ΤΟΤΕΕ. Υπολογισμοί σωληνώσεων, καπναγωγών, καπνοδόχων με όλους τους 
απαραίτητους ελέγχους. Πλούσιες βιβλιοθήκες υλικών. Προμέτρηση, 
Κοστολόγηση, Προσφορά, Τεχνική Περιγραφή. Αναλυτική εκτύπωση τεύχους 
υπολογισμών και κατακόρυφου διαγράμματος της εγκατάστασης.

Αναλυτικοί υπολογισμοί οποιοσδήποτε Ηλ/κής εγκατάστασης
(καλώδια, όργανα προστασίας κλπ) κατά ΚΕΗΕ ή και κατά VDI. Θεώρηση 
όλων των παραμέτρων (θερμοκρασία περιβάλλοντος, τρόπος και μέσο 
τοποθέτησης καλωδίων κλπ). Υπολογισμός οργάνων προστασίας με το ρεύμα 
ή με το καλώδιο και παρουσίαση όλων των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων των 
υπολογισμών (πχ. επιτρεπόμενο ρεύμα σε κάθε γραμμή). Αυτόματος 
υπολογισμός πτώσης τάσης τμημάτων, κλάδων και δυσμενέστερου κλάδου. 
Αυτόματη κατανομή φάσεων. Αναλυτικοί υπολογισμοί πινάκων (βαθμός 
προστασίας, έλεγχοι βραχυκυκλωμάτων κλπ). Αυτόματη δημιουργία 
μονογραμμικών διαγραμμάτων πινάκων και διαγράμματος διανομής 
εγκατάστασης. Γενικός υπολογισμός υποσταθμού. Προμετρήσεις, 
κοστολόγηση, προσφορά, κατάλογος κατά ΑΤΗΕ, τεχνικές περιγραφές (για 
ισχυρά και ασθενή). Εκτύπωση του τεύχους της μελέτης με τα λεπτομερή 
διαγράμματα των πινάκων, καθώς και του διαγράμματος διανομής.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ϋ
Υπολογισμοί κλασσικών ή υδραυλικών ανελκυστήρων (ατόμων, 

φορτίων, οχημάτων, νοσοκομείων) με βάση τον ΕΛΟΤ και την οδηγία ΕΝ81. 
Αναλυτικοί υπολογισμοί οδηγών, συρματόσχοινων, τροχαλιών, κινητήρων, 
προσκρουστήρων κλπ. Πλούσιες βιβλιοθήκες υλικών, όλων των γνωστών 
κατασκευαστών. Προμέτρηση-Κοστολόγηση υλικών. Τεχνικές Περιγραφές, 
Προδιαγραφές. Πλήρες τεύχος υπολογισμών με σχέδια τυπικών διατάξεων.

ΗΛΕΚΤΡΟ ΑΟΓΙΚΑ
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III. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ν Πλήρεις Υπολογισμοί και σχέδια για οποιαδήποτε περίπτωση 
υποσταθμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις Προδιαγραφές της ΔΕΗ. 
Ειδικότερα, το πρόγραμμα πραγματοποιεί τον υπολογισμό των ασφαλειών, των 
διακοπτών, των καλωδίων μέσης τάσης, των μπαρών μέσης τάσης, των 
μπαρών χαμηλής τάσης, καθώς επίσης και του αναγκαίου αερισμού. Παράγει 
αναλυτικές εκτυπώσεις για όλα τα παραπάνω, καθώς επίσης και τα τελικά 
σχέδια του υποσταθμού με όλες τις λεπτομέρειες.

Μελέτη Ηχομόνωσης σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό. 
Αναλυτικοί υπολογισμοί ανά χώρο, ώστε να πληρούνται τα αποδεκτά -βάσει 
του κανονισμού- κριτήρια θορύβου, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των 
ηχητικών παραμέτρων που αφορούν την ηχομόνωση και ηχοπροστασία του 
χώρου (αερόφερτος και κτυπογενής ήχος γειτονικών χώρων, αερόφερτος ήχος 
εξωτερικών πηγών, αερόφερτος ήχος κοινόχρηστων η ιδιωτικών 
εγκαταστάσεων του κτιρίου, χρόνος αντήχησης).

IV, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τεχνοοικονομική μελέτη ηλιακών συλλεκτών με την μεθοδολογία
των καμπύλών f. Βιβλιοθήκες πόλεων με στοιχεία ηλιοφάνειας και τύπων 
συλλεκτών, ανοιχτών σε ενημέρωση. Αναλυτικοί υπολογισμοί και 
τεχνοοικονομική αξιολόγηση με όλα τα γνωστά κριτήρια (καθαρή παρούσα 
αξία, εσωτερικός συντελεστής απόδοσης, χρόνος ανάκτησης) σε πίνακες και 
διαγράμματα. Σχέδια τυπικών διατάξεων.

Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού με την μέθοδο της ενεργού ιλύος.
Αναλυτικοί υπολογισμοί, για εσχαρισμό, δεξαμενή αερισμού, διαχυτές αέρα, 
φυσητήρα, δεξαμενή καθίζησης, σιλό λάσπης, δεξαμενή χλωρίωσης, επιφάνεια 
διάθεσης κλπ. Πλούσιες βιβλιοθήκες εξοπλισμού. Εκτύπωση τεύχους μελέτης 
με σχέδια τυπικών διατάξεων.

n
'°* Πλήρεις υπολογισμοί Ψυκτικών Θαλάμων-Ψυγείων, σύμφωνα με 

Ashrae (απώλειες από αγωγιμότητα, από προϊόντα -λόγω εισαγωγής & 
αποθήκευσης-, κινητήρες, αερισμό, άτομα, dark, τεχνητό αερισμό, φωτισμό 
κλπ) για οποιαδήποτε κατηγορία ψύξης (συντήρηση νωπών, κατάψυξη νωπών, 
τούνελ κατάψυξης). Αναλυτικές βιβλιοθήκες προϊόντων, ανοιχτές στον χρήστη 
για ενημέρωση και επέκταση. Συγκεντρωτικά και αναλυτικά αποτελέσματα για 
24ωρη λειτουργία.
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Α Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κάθε κατηγορίας (A, Β) και
ομάδας (1, II). Ετοιμα πρότυπα μελετών (πχ. για Ξενοδοχεία κατ. 3α και 3β), 
ανοιχτά στον χρήστη για εμπλουτισμό ή επέκταση. Αυτόματη συμπλήρωση 
ερωτηματολογίου με ειδικόν επεξεργαστή (editor). Πλήρες τεύχος μελέτης με 
δυνατότητα ενσωμάτωσης χαρτών (σε bitmap μορφή).

α· Μελέτη για πισίνες και δεξαμενές κολύμβησης οποιουδήποτε μεγέθους 
σύμφωνα με τον Υγειονομικό Κανονισμό. Περιγραφή των εγκαταστάσεων και 
υπολογισμοί των βασικών της στοιχείων (αντλιών, αριθμού φωτιστικών, 
σκίμμερς κλπ). Εκτύπωση τεχνικής περιγραφής.

Παραγωγή τεύχους που απαιτείται (αίτηση, δικαιολογητικά, τεχνικό 
υπόμνημα κλπ) για την υποβολή αίτησης για Άδεια Αειτουργίας σε διάφορες 
περιπτώσεις εγκαταστάσεων (βιοτεχνίες, συνεργεία κλπ), σύμφωνα με την 
υφιστάμενη νομοθεσία.

Ακόμα, ανεξάρτητο πρόγραμμα: FLOW για Εξειδικευμένα Αίκτυα
(Υγραερίου, Ιατρικών Αερίων, Πεπιεσμένου Αέρα, Ατμού, Αερίων & Υγρών 
οποιοσδήποτε σύστασης & πίεσης λειτουργίας).
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3.1 Γενικές Αργές Λογισμικού της 4Μ

Παρά τις επιμέρους ιδιαιτερότητες κάθε μίας από τις εφαρμογές υπολογισμών ADAPT 
(Εικόνα 1), το πακέτο βασίζεται σε ενιαία φιλοσοφία και κοινές αρχές, οι οποίες 
υιοθετήθηκαν ακριβώς για την διευκόλυνση του χρήστη στην γρήγορη κατανόηση της 
λειτουργίας του πακέτου.

Address jZj -TSc-τ c»l;:o5lADAPT />Gs

30 object Vj 13,3 ΓΒ ^ M/ Ccmpice Εικόνα 1

Ανεξάρτητα από το πώς θα καλέσει ο χρήστης κάποια εφαρμογή του πακέτου (πχ. από το 
εικονίδιό της, μέσα από τον ADAPT Manager, ή και από το σχεδιαστικό περιβάλλον 
FINE), σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να κάνει φανερή στον αναγνώστη ακριβώς 
αυτή την ενιαία φιλοσοφία που διέπει κάθε εφαρμογή, γεγονός που θα τον διευκολύνει 
σημαντικά στην κατανόηση της λειτουργίας της οποιασδήποτε εφαρμογής του πακέτου. 
Ξεκινώντας, θα πρέπει πρώτα απόλα να σημειωθεί, οτι κατά την έναρξη της εκτέλεσης 
μιάς οποιασδήποτε εφαρμογής, οδηγούμαστε κατά κανόνα σε ένα menu της ακόλουθης 
γενικής μορφής, με κάποιες μικρές ή μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις οι οποίες θα 
επισημανθούν κατά περίπτωση, στα πλαίσια της κάθε εφαρμογής χωριστά.
Σημειώνεται εδώ, ότι η αρχική οθόνη μπορεί να καθορίζεται ελεύθερα από τον χρήστη 
σύμφωνα με τις δικές του απαιτήσεις, μέσω της επιλογής "Αποθήκευση ως Πρότυπο" η 
οποία θα περιγράφει αναλυτικότερα λίγο πιο κάτω. Η δυνατότητα καθορισμού προτύπου 
οθόνης και εκτυπώσεων (όπως θα δούμε πιο κάτω) είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, καθώς δίνουν 
στον χρήστη την δυνατότητα να προσαρμόζει το πρόγραμμα στις απαιτήσεις του.
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Εικόνα 2

Στο πάνω μέρος του παραθύρου (Εικόνα 2) της εφαρμογής εμφανίζονται οι γενικές 
επιλογές του κεντρικού menu (application menu), κάθε μία από τις οποίες μπορεί να 
περιέχει περισσότερες από μία υποεπιλογές. Οπως παρατηρούμε, οι βασικές ομάδες 
επιλογών έχουν γενικά τις ονομασίες "Αρχεία", "Στοιχεία", "Εμφάνιση", “Παράθυρα”, 
"Βιβλιοθήκες" και "Βοήθεια" (Help), αν και υπάρχουν, ανάλογα με την εφαρμογή, 
ορισμένες μικροαποκλίσεις από την τυποποίηση αυτή. Στις επόμενες ενότητες αναλύουμε 
γενικά την σκοπιμότητα των παραπάνω επιλογών και υποεπιλογών, οι οποίες 
επαναλαμβάνονται με συνοπτική περιγραφή, στα πλαίσια κάθε εφαρμογής.

3.2 Αρχεία

Ακολουθώντας την ευρύτερη -γνωστή στους περισσότερους-τυποποίηση των Windows, η 
επιλογή "Αρχεία" που υπάρχειστην αρχή του menu κάθε εφαρμογής (και τα αντίστοιχα 
εικονίδια (Εικόνα 3α) στην γραμμή εργαλείων-toolbar) εξυπηρετεί την διαχείριση των 
αρχείων των μελετών (εισαγωγή νέας μελέτης, επιλογή υπάρχουσας, αποθήκευση με άλλο 
όνομα κλπ), την διαμόρφωση των προτύπων, τις εκτυπωτικές λειτουργίες (παράμετροι 
εκτύπωσης, προεπισκόπιση κλπ), την εξαγωγή αρχείων συγκεκριμένου format, τις 
συνδέσεις με άλλα προγράμματα, καθώς επίσης και μιά σειρά από άλλες βοηθητικές 
λειτουργίες.

□ &· s | • a| Εικόνα 3α
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Πιό συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο διπλανό menu (Εικόνα 3β), η επιλογή "Αρχεία1 
διακρίνεται στις ακόλουθες υποεπιλογές:

Νέα Μελέτη... Drl+N
Επιλογή Μελέτης... Ctrl+O
Ενημέρωση από Σχέδιο 
Εξοδος σε ►
Αποθήκευση Μελέτης Ctrl+S
Αποθήκευση Μελέτης Ως...

Ανάκτηση Προτύπου.. 
Αποθήκευση Ως Πρότυπο 
Εκτυπωτικά Πρότυπα...

Εκτύπωση
Περιεχόμενα Εκτύπωσης.. 
Παράμετροι Εκτύπωσης... 
Προεπισκόπηση

Εξαγωγή σε αρχείο ASCII 
Εξαγωγή σε αρχείο RTF 
Εξαγωγή σε αρχείο ΑΤΗΕ 
Σύνδεση με WORD 
Σύνδεση με 4Μ Editoi

1 D:\4M\CALC\1.bld
2 D:\4M\CALCVcbhgchkv.ticl

Έξοδος
Εικόνα 3β

Νέα Μελέτη: Συμπληρώνουμε στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, το όνομα της μελέτης 
που θέλουμε να δημιουργήσουμε (πχ. neameleti στο παράδειγμα του παρακάτω 
παραθύρου-Εικόνα 4). Το πρόγραμμα δημιουργεί αυτόματα έναν φάκελο (folder) με το 
όνομα που δίνουμε και extension “.BLD”) μέσα στον οποίο θα καταχωρούνται αυτόματα 
τα αρχεία της μελέτης αυτής.

Εικόνα 4
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Οπως παρατηρούμε, στο παραπάνω παράθυρο (Εικόνα 4) που εμφανίζεται, 
παρουσιάζεται η λίστα με τις μελέτες, καθώς επίσης και με τους υπόλοιπους φακέλους που 
βρίσκονται στην τρέχουσα διεύθυνση του δίσκου (πχ. CALCY), η οποία φαίνεται πάνω 
αριστερά και η οποία μπορεί να μεταβάλλεται από τον χρήστη, σύμφωνα με την 
γενικότερη τυποποίηση των windows (με το διπλανό κάτω βελάκι για να εμφανιστεί ο 
κατάλογος στην θέση που βρισκόμαστε, με το πάνω βέλος που βρίσκεται δεξιότερα για να 
«ανέβουμε» ένα επίπεδο κλπ). Οι μελέτες ξεχωρίζουν εύκολα μέσα στην λίστα, καθώς 
έχουν την κατάληξη bid, φαίνονται με έντονα γράμματα, και έχουν και την ένδειξη 
«Αρχείο Μελέτης» (στην στήλη «τύπος») σε μπλέ φόντο. Τα εικονίδια που βρίσκονται 
πάνω-δεξιά χρησιμεύουν στην επισκόπιση της λίστας με διαφορετικούς τρόπους, σύμφωνα 
με τα πρότυπα των windows.
Στο κάτω μέρος, και ειδικότερα στο κάτω αριστερό τμήμα, παρουσιάζονται οι 
συγκεκριμένες Η/Μ εφαρμογές που έχουν γίνει στο πλαίσιο της μελέτης που έχει επιλεγεί 
(πχ. Απώλειες, Δισωλήνιο και Καύσιμο Αέριο), ενώ στο κάτω δεξιό τμήμα οι 
επικεφαλίδες της εφαρμογής (Εργοδότης, Εργο, Διεύθυνση κλπ) που έχει επιλεγεί στο 
κάτω αριστερό τμήμα.

Σημείωση: Κατά την εισαγωγή κάποιας νέας μελέτης οι αρχικές τιμές των 
μεταβλητών της μελέτης αντλούνται μέσα από την πρωτότυπη μελέτη με την 
ονομασία ADAPT BLD. Ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει οτι μπορεί να 
μεταβάλλει τις αρχικές τιμές της πρωτότυπης μελέτης ADAPT για οποιαδήποτε 
εφαρμογή, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του (πχ. να ορίσει σαν προκαθορισμένη- 
default πόλη την Θεσσαλονίκη στις «Θερμικές Απώλειες» και στα «Φορτία 
Κλιματισμού». μέγιστη ταχύτητα 0.8 m/s στο «Δισωλήνιο». πρότυπα εκτύπωσης 
που επιθυμεί στις εκτυπώσεις κ.α.) Με τον τρόπο αυτό δημιουργεί τις αρχικές 
τιμές που επιθυμεί σε κάθε εφαρμογή οι οποίες θα εμφανίζονται στην συνέχεια 
σε κάθε νέα του μελέτη____________________________________________________

Επιλογή Μελέτης: Με την εντολή αυτή εμφανίζεται παράθυρο εντελώς ανάλογο με αυτό 
που είδαμε πιό πάνω (Εικόνα 5), μέσα από το οποίο επιλέγουμε το αρχείο της 
(υπάρχουσας) μελέτης που θέλουμε να φορτώσουμε (για επεξεργασία ή απλή εποπτεία). 
Ισχύουν και εδώ γενικά όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Μιά χρήσιμη 
δυνατότητα είναι αυτή του «φιλτραρίσματος» της λίστας των μελετών, μέσα από το πεδίο 
«τροποποίηση» που έχει αρχικά την ένδειξη «Ολες οι μελέτες». Συγκεκριμένα, 
ενεργοποιώντας την λίστα που εμφανίζεται πιέζοντας το κάτω-βέλος μπορούμε να 
επιλέξουμε μόνο τις μελέτες του τελευταίου έτους, μήνα, εβδομάδας, χθεσινές ή 
σημερινές. Τέλος, όπως θα δούμε και πιό κάτω, στο κάτω μέρος της ομάδας επιλογών 
"Αρχεία" υπάρχει και η δυνατότητα απευθείας επιλογής των πιό πρόσφατων μελετών, 
όπως άλλωστε συνηθίζεται σε πολλές εφαρμογές windows.
Προσοχή! Εφόσον δεν ορίσουμε νέα Μελέτη ούτε επιλέξουμε υπάρχουσα, τότε το 
πρόγραμμα θεωρεί αυτόματα οτι εργαζόμαστε στην μελέτη με ονομασία UNNAMED. Αν 
τυχόν έχουμε συμπληρώσει στοιχεία στην μελέτη UNNAMED και θέλουμε να την 
αποθηκεύσουμε με άλλο όνομα, αυτό είναι δυνατό με την βοήθεια της επιλογής 
“Αποθήκευση Ως” (βλ. πιό κάτω), όπου θα μας ζητηθεί το όνομα με το οποίο θέλουμε να 
ονομάσουμε την μελέτη.
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1 aaa.tld Apjcic Μελετης 16-Ό-02 [07:ί2 μμ]

_] ADAPT .BLD Αρχείο Μελετης 16-' 0-02 [06:54 μμ]
Pi ADAPTMAMAGCR File Fdder 16-10-02 [06:64 μμ]
PjADLE File Felder 23-05-02 [02:21 μμ]
LLI^era Fite Felder 23-05-02102:30 μμ]
Cjanel File Fdder 23 -05 -02 (02:30 μμ]
LJAPOL File Felder 23-05-02 [02:30 μμ]
_japo>: File Felder 23-05-02 [02:30 μμ]
Pi biol File Fdder 23-05-02 [02:20 μμ] Δ
Ag>do aaa.bd ΤροττοττοιΥρη 13

nioojArfvio Ερνοδότκ :[^m

Έργο:

θέση:

ΗμεοομηΤα: 
Μίλσιηϊές :

Παροιηρήσ-ις

Γραιρεα

>αλάν5ρι

Στμερινϊς 
Χθτπνέ;
Τευευταας ε£0ομά5ας
Τc '-.cutooc μήνα 
Τείευταου έτους

Βρέθηκαν 6 μιλ/ΐΓζ =ιΤΓ0ϊήκίυ7η Ακυρο Λ Εικόνα 5

“Ενημέρωση από” ή “Εξοδος σε”: Σε ορισμένες εφαρμογές μπορεί να υπάρχει επιλογή 
“Ενημέρωση από άλλη εφαρμογή” που σημαίνει οτι αντλούνται δεδομένα από άλλη 
συγγενή εφαρμογή (πχ. ενημερώνεται η κατανομή δαπανών από την μελέτη των 
απωλειών), ή επιλογή "Ενημέρωση από Σχέδιο" οπότε ενημερώνεται αυτόματα το φύλλο 
υπολογισμών της εφαρμογής από τις κατόψεις μιάς εγκατάστασης που έχει σχεδιαστεί και 
"αναγνωριστεί" σύμφωνα με το πακέτο FINE (στην περίπτωση αυτόνομης λειτουργίας 
μιάς εφαρμογής, η επιλογή “Ενημέρωση από σχέδιο” δεν έχει νόημα). Τέλος, η επιλογή 
“Εξοδος σε” που υπάρχει σε κάποιες εφαρμογές δημιουργεί αρχεία σύνδεσης με άλλες 
εφαρμογές (πχ. “Εξοδος σε” —>“Κατανομή Δαπανών” μέσα στην εφαρμογή των Θερμικών 
Απωλειών).

Προσοχή! Η εντολή «Ενημέρωση από» θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή 
δεδομένου ότι ενημερώνει αυτόματα τα φύλλα υπολογισμών, και σε περίπτωση που 
υπάρχουν δεδομένα μπορεί να αντικαταστήσει τυχόν δεδομένα που έχουμε συμπληρώσει 
στο φύλλο με κενά. Για παράδειγμα, εφόσον επιλέξουμε «Ενημέρωση από Σχέδιο» σε μια 
μελέτη στην οποία δεν έχει προηγηθεί σχεδίαση & αναγνώριση (με το σχεδιαστικό Fine), 
τότε θα μεταφερθούν κενοί χαρακτήρες στα φύλλα των υπολογισμών.
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Αποθήκευση Μελέτης (Save): Με την επιλογή αυτή αποθηκεύουμε στον δίσκο την 
μελέτη που έχουμε φορτώσει και δουλεύουμε.

Αποθήκευση Ως (Save as): Με την επιλογή αυτή αποθηκεύουμε την μελέτη που έχουμε 
φορτώσει, σε διαφορετικό αρχείο του δίσκου με το (δεύτερο) όνομα που μας ζητείται να 
δώσουμε. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε εύκολα να αναγράψουμε ή να αλλάξουμε το 
όνομα της μελέτης που δουλεύουμε.

Ανάκτηση Προτύπου: Με την επιλογή αυτή, έρχεται στην οθόνη μας το πρότυπο οθόνης 
που έχει καταχωρηθεί. Οπως προαναφέραμε, το Πρότυπο (Prototype) είναι μιά 
συγκεκριμένη οργάνωση-διάταξη των παραθύρων της εφαρμογής, αλλά και κάποιων 
αρχικών τιμών, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Ειδικότερα, “ανακτώνται5' η 
κατάσταση των παραθύρων (κλειστά, ανοικτά), η θέση και το μέγεθος των παραθύρων, το 
μέγεθος και ο τύπος γραμμάτων των παραθύρων.

Αποθήκευση Ως Πρότυπο: Με την επιλογή αυτή μπορούμε να καταχωρήσουμε σαν 
πρότυπο μιά οποιαδήποτε κατάσταση οργάνωσης-διάταξης των παραθύρων και των 
εικονιδίων μιάς εφαρμογής στην οθόνη μας.
Για παράδειγμα, εάν θέλουμε να μας εμφανίζεται η παρακάτω πρώτη οθόνη (Εικόνα 6) 
στην εφαρμογή "Αεραγωγοί", ενεργούμε ώστε να έχουμε στην οθόνη μας την παρακάτω 
διάταξη και στην συνέχεια εκτελούμε "Αποθήκευση ως πρότυπο". Με κάθε "Ανάκτηση 
Προτύπου" που θα γίνεται εκ των υστέρων θα μας εμφανίζεται το Πρότυπο αυτό.

Εικόνα 6
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Εκτυπωτικά Πρότυπα: Τα Εκτυπωτικά Πρότυπα, ή Πρότυπα Εκτύπωσης μας δίνουν την 
δυνατότητα να αναφερόμαστε σε μιά ποικιλία τρόπων εκτύπωσης (εκτυπωτικών 
τεχνοτροπιών), εφόσον το επιθυμούμε. Για να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο εκτύπωσης 
κατασκευάζουμε ένα πρότυπο (όπως και στην περίπτωση του βασικού προτύπου που 
είδαμε πιό πάνω) και στην συνέχεια επιλέγουμε “Εκτυπωτικά Πρότυπα” οπότε 
εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο-διάλογος (Εικόνα 7) στο οποίο ορίζουμε την 
ονομασία του προτύπου (με διψήφιο αριθμό πχ. 01 στο πρώτο πεδίο και επεξήγηση στο 
δεύτερο) και επιλέγουμε το πλήκτρο “Διαφύλαξη”. Αντίστοιχα, εάν θέλουμε να 
“ανακτήσουμε” κάποιο πρότυπο (μόνο για να το δούμε ή για να το αλλάξουμε, δεδομένου 
οτι για να το χρησιμοποιήσουμε στην εκτύπωση το “καλούμε” μέσα από το menu των 
εκτυπώσεων) επιλέγουμε το πλήκτρο “Ανάκτηση”. Με το πλήκτρο “Διαγραφή” 
διαγράφουμε κάποιο πρότυπο.

Εικόνα 7

Προσοχή! Τα Εκτυπωτικά Πρότυπα ισχύουν μόνο στην περίπτωση των εκτυπωτικών 
εφαρμογής, αυτών δηλαδή που είναι ενσωματωμένα στην εφαρμογή και όχι στην 
περίπτωση των εκτυπωτικών χρήστη τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο της Γεννήτριας 
Εκτυπωτικών (Report Generator).
Σχετικά με τις ονομασίες των προτύπων:
1. Το πρότυπο οθόνης καταχωρείται ανά εφαρμογή σε αρχείο με κατάληξη CFG (πχ. 
APOL.CFG για τις Θερμικές Απώλειες, DSOL.CFG για το .ισωλήνιο, APOX.CFG για την 
Αποχέτευση κ.ο.κ.).
2. Τα πρότυπα εκτυπώσεων καταχωρούνται ανά εφαρμογή με την ονομασία της 
εφαρμογής συν τους χαρακτήρες ΡΝ συν ένας διψήφιος αριθμός πχ. 01, 02 κλπ που ορίζει 
ο χρήστης. Η κατάληξη των αρχείων προτύπων είναι RTF. Για παράδειγμα το πρώτο 
πρότυπο στην λίστα για τις Θερμικές Απώλειες έχει την ονομασία APOLPN01.CFG, το 
δεύτερο APOLPN02.CFG κ.ο.κ. Οι ονομασίες των προτύπων υπάρχουν για την ευκολία 
του χρήστη.
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Οι επόμενες τέσσερις επιλογές έχουν να κάνουν ιιε την εκτύπωση της μελέτης.

Εκτύπωση: Η επιλογή αυτή οδηγεί στην εκτύπωση του τεύχους της μελέτης σύμφωνα με 
τις επιλογές που έχουν προηγηθεί στην "Ρύθμιση Εκτυπωτή", ενώ για το αποτέλεσμα της 
εκτύπωσης ο χρήστης μπορεί να έχει πλήρη εποπτεία μέσω της επιλογής "Προεκτύπωση". 
Επιλέγοντας "Εκτύπωση", εμφανίζεται το παράθυρο του driver του εκτυπωτή που έχει 
οριστεί στο σύστημά μας (Εικόνα 8). Ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει με "ΟΚ", "όλα" τα 
περιεχόμενα της μελέτης (που έχουν επιλεγεί στα "Περιεχόμενα Εκτυπώσεων") ή να 
επιλέξει τις συγκεκριμένες σελίδες που επιθυμεί, αφού πρώτα ενεργοποιήσει το κουμπί 
“Σελίδες” (Pages). Επίσης μπορεί να ορίσει η εκτύπωση να γίνεισε αρχείο (print to file) 
ενεργοποιώντας το αντίστοιχο κουτάκι (checkbox). Με τον τρόπο αυτό προκύπτει αρχείο 
τύπου pm που μπορεί να σταλεί για εκτύπωση μόνο σε ίδιον εκτυπωτή (πχ. με copy 
αρχείο.ρπι lptl). Τέλος ο χρήστης μπορεί να ορίσει πλήθος αντιγράφων δίνοντας τον 
αντίστοιχο αριθμό στο πεδίο "Αντίγραφα", καθώς και να ορίσει αν θέλει να είναι τα 
αντίγραφα ομαδοποιημένα (ενεργοποιώντας την διπλανή ένδειξη).

Εικόνα 8

Περιεχόμενα Εκτύπωσης: Τα περιεχόμενα εκτύπωσης εξαρτώνται από την συγκεκριμένη 
εφαρμογή και περιλαμβάνουν τα διάφορα τμήματα από τα οποία συνίσταται μιά πλήρης 
μελέτη. Επιλέγοντας "Περιεχόμενα Εκτύπωσης" εμφανίζεται ένα παράθυρο από το οποίο 
μπορούμε να επιλέξουμε εύκολα τι θέλουμε να εκτυπωθεί. Για παράδειγμα, στο 
“Δισωλήνιο” εμφανίζεται το παράθυρο (Εικόνα 9) με τα παρακάτω περιεχόμενα:
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Περιεχόμενα Εκτύπωσης

✓ □ ·) .a & u χ * 4

Ονομασία I Είδος Εκτυπωτικού 4k

0 Εξώφυλλο Εφαρμογής
* Παραδοχές Εφαρμογής
0 Στοιχεία Δικτύου Εφαρμογής
0 Υπολογισμοί Σωληνώσεων Δισωλήνιας θέρμανσης Εφαρμογής
0 Υπολογισμοί Σωμάτων Δισωλήγιας θέρμανσης Εφαρμογής —
0 Κατάσταση Χώρων · Σωμάτων Δισωλήνιας θέρμανσης Εφαρμογής
0 Ελεγχοι Δι κτύου Εφαρμογής
0 Υπολογισμός Boiler Εφαρμογής
0 Εκλογή Λέβητα Εφαρμογής
0 Υπολογισμός Καυστήρα · Δεξαμενής Καυσίμων Εφαρμογής
ν'] Υπολογισμός Κυκλοφορητή 1 Εφαρμογής

jU___________________________________________________________ 1
Ok Άκυρο

Εικόνα 9

Η επιλογή των περιεχομένων που θέλει ο χρήστης να εκτυπώσει γίνεται εύκολα με το 
ποντίκι, πιέζοντας το αντίστοιχο τετραγωνάκι που προηγείται από κάθε περιεχόμενο, ώστε 
να εμφανιστεί η ένδειξη x (που σημαίνει οτι έχει επιλεγεί). Με τον τρόπο αυτό επιλέγουμε 
τα περιεχόμενα που θέλουμε. Τα κουτάκια που βρίσκονται πάνω αριστερά βοηθούν στο να 
επιλέξουμε ή να αποεπιλέξουμε αντίστοιχα όλα τα περιεχόμενα με μία κίνηση (και μετά 
αν θέλουμε να διαφοροποιήσουμε την λίστα ανάλογα). Με "ΟΚ" επικυρώνουμε τις 
επιλογές μας και "φεύγουμε" από το παράθυρο, ενώ με "Ακυρο" φεύγουμε χωρίς να τις 
έχουμε επικυρώσει. Σημειώνεται τέλος, οτι και τα "περιεχόμενα εκτύπωσης" επηρεάζονται 
από την εντολή "Καταχώρηση ως Πρότυπο" που συναντήσαμε πιό πάνω, οπότε ο χρήστης 
μπορεί για κάθε εφαρμογή να ορίσει μιά φορά τις προτιμήσεις του.

Κάθε ένα από τα περιεχόμενα της εκτύπωσης αντιστοιχεί σε ένα είδος εκτυπωτικού. 
Ορισμένα από τα περιεχόμενα έχουν την ένδειξη «Εφαρμογής» στο είδος του 
εκτυπωτικού. Αυτό σημαίνει οτι έχουν οριστεί και είναι standard μέσα στην εφαρμογή και 
δεν έχουμε την δυνατότητα να τα αλλάξουμε ή να τα διαγράψουμε (αυτό φαίνεται 
άλλωστε από το γεγονός οτι απενεργοποιούνται αυτόματα τα διπλανά εικονίδια (Εικόνα 
10) της διαγραφής και της ενημέρωσης που βρίσκονται πάνω-δεξιά στο παράθυρο των 
περιεχομένων εκτύπωσης).

®j J|j X ϊ Ί Εικόνα 10
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Υπάρχουν όμως επίσης στα περιεχόμενα της εκτύπωσης και εκτυπωτικά με την ένδειξη 
«Χρήστη» στο είδος του εκτυπωτικού. Αυτά μπορούν να ορίζονται και να ενημερώνονται 
ελεύθερα από τον χρήστη. Κάθε εφαρμογή περιλαμβάνει έτοιμα κάποια τέτοια 
εκτυπωτικά, αλλά ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ορίσει και δικά του. Ειδικότερα, 
εφόσον μεταβούμε σε ένα τέτοιο εκτυπωτικό με κλικ στο εικονίδιο «επεξεργασία» (αυτό 
με το σημειωματάριο), τότε μεταφερόμαστε μέσα στο αντίστοιχο εκτυπωτικό, δηλαδή 
στον επεξεργαστή κειμένου του προγράμματος, στο φύλλο του οποίου παρουσιάζεται το 
εκτυπωτικό που επιλέξαμε με παραμετροποιημένη μορφή.

Παράμετροι Εκτύπωσης: Η επιλογή αυτή οδηγεί σε παράθυρο ορισμού προδιαγραφών 
εκτύπωσης, όπου δίνεται η δυνατότητα ορισμού επικεφαλίδων, πλαισίων, αρίθμησης, 
γραμματοσειρών κλπ. Οπως φαίνεται και στο παράθυρο των “Παραμέτρων Εκτύπωσης” 
(Εικόνα 11) υπάρχουν μιά σειρά από “καρτέλλες” που εξυπηρετούν συγκεκριμένες 
ανάγκες και οι οποίες περιγράφονται στην συνέχεια.

Εικόνα 11

Κείμενα Πλαισίου: Ο χρήστης μπορεί να ορίσει κεφαλίδες και υποσέλιδο, καθώς και την 
αρίθμηση σελίδας, δηλαδή να τοποθετήσει στο φύλλο εκτύπωσης συγκεκριμένα λεκτικά 
(πχ. φίρμα, κωδ. εντύπου κ.α.), αριστερά ή δεξιά και στο πάνω ή το κάτω μέρος της 
σελίδας εκτύπωσης. Ειδικά για την αρίθμιση σελίδας θα πρέπει να τονίσουμε οτι αυτή 
μπορεί να συνοδεύεται από οποιοδήποτε λεκτικό, αρκεί να δώσουμε τον κωδικό \b εκεί 
ακριβώς που θέλουμε να τοποθετηθεί η αρίθμηση (μέσα στο κείμενο). Για παράδειγμα εάν 
δώσουμε “Σελ. \b” αυτό θα τυπώνεται Σελ. 1 για την πρώτη σελίδα, Σελ. 2 για την δεύτερη 
κ.ο.κ. Η θέση του κωδικού μπορεί να είναιοπουδήποτε μέσα στο κείμενο.

Σε κάθε Κεφαλίδα, Υποσέλιδο ή Αρίθμιση Σελίδας , ο χρήστης μπορεί να ορίσει την 
γραμματοσειρά και το μέγεθος που επιθυμεί. Αυτό γίνεται επιλέγοντας πρώτα την 
αντίστοιχη Κεφαλίδα, Υποσέλιδο ή Αρίθμιση και πιέζοντας στην συνέχεια το πλήκτρο 
"Γραμματοσειρά", οπότε εμφανίζεται το γνωστό παράθυρο ορισμού γραμματοσειράς.
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Προσοχή! Η γραμματοσειρά ή γραμματοσειρές που ορίζονται στο παράθυρο αυτό 
(Εικόνα 12) αφορούν μόνο τα κείμενα πλαισίου και όχι όλο το κείμενο εκτύπωσης. 
Πλαίσιο: Η καρτέλλα αυτή δίνει την δυνατότητα για "Πλαισίωση σελίδας", "Υπογράμμιση 
Κεφαλίδων" και "Επιγράμμιση Υποσέλιδων".
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Πλαίσιο : Η καρτέλα αυτή (Εικόνα 13) δίνει τη δυνατότητα για "Πλαισίωση Σελίδας”, 
Υπογράμμιση Κεφαλίδων”, και "Επιγράμμιση Υποσέλιδων”.

Εικόνα 13

Εξάλλου, οι επιλογές "Χωρίσματα Κεφαλίδων" και "Υποσέλιδων" χρησιμεύουν για τον 
ορισμό κάθετων χωρισμάτων σε διάφορες θέσεις.
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Τέλος, ο χρήστης μπορεί να ορίσει τις αποστάσεις του πλαισίου από τα όρια του χαρτιού, 
καθώς και το πάχος του πλαισίου μέσα από τις αντίστοιχες επιλογές που βρίσκονται στην 
δεξιά πλευρά της καρτέλλας. Δεν είναι βέβαια δυνατόν να οριστούν αποστάσεις που θα 
βγάλουν το χαρτί έξω από την περιοχή της εκτύπωσης (printable area) που έχει ο 
συγκεκριμένος εκτυπωτής.
Γιαυτό, εάν ο χρήστης δώσει κάποια χαμηλή τιμή πχ. 0 θα διαπιστώσει οτι το πρόγραμμα 
την διορθώνει στην ελάχιστη επιτρεπόμενη. Οι εκτυπωτές δεν μπορούν να εκτυπώσουν 
στα όρια του χαρτιού.

Εικόνα 14

Σελιδοποίηση: Η καρτέλλα αυτή (Εικόνα 14) δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να ορίζει 
από που θα ξεκινάει η αρίθμηση της σελίδας, καθώς και τα αντίστοιχα περιθώρια από τα 
άκρα της περιοχής εκτύπωσης (printable area) σε αντίθεση με το πλαίσιο που είναι στα 
όρια του χαρτιού. Για να ενημερωθεί όμως η αρίθμηση σελίδας θα πρέπει να έχει οριστεί 
και στα κείμενα πλαισίου “Αρίθμηση Σελίδας”.

Ππράμετροι Εκτύπωσης *

Καμένα πλαισίου j Πλαίσιο j Σελιδοποίηση j Πρότυπο j

Εκτύπωση με 

Γ Τρέχουσα Κατασταση 

(· Αποθηκευμενο Πρότυπο

Arial & Τίτλοι 6 3

Πρότυπο

Επεξερνασιο- Προτύπου RTF 

Επιλογή Προτύπου RTF

Α Επιλογή Εκτυπωτή,
Αποθήκευση Ok

Ανάκτηση.,· Ακυρο | Εικόνα 15
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Πρότυπο: Η καρτέλλα αυτή (Εικόνα 15) μας δίνειτην δυνατότητα είτε να εκτυπώσουμε 
με την “τρέχουσα κατάσταση” (πρότυπο οθόνης), είτε να επιλέξουμε κάποιο 
αποθηκευμένο πρότυπο εκτύπωσης. Στην τελευταία περίπτωση επιλέγουμε το κουμπί 
“Αποθηκευμένο Πρότυπο”, οπότε εμφανίζεται η σχετική λίστα από την οποία επιλέγουμε 
το Πρότυπο Εκτύπωσης που επιθυμούμε.

Επιπλέον, στο δεξί μέρος της παραπάνω καρτέλας υπάρχουν οι επιλογές "Επεξεργασία 
Προτύπου RTF" και "Επιλογή Προτύπου RTF", οι οποίες μας δίνουν την δυνατότητα 
ορισμού και επιλογής αντίστοιχα των κεφαλίδων/υποσέλιδων (headers/footers) στην 
περίπτωση της εξαγωγής της μελέτης σε αρχείο τύπου rtf.
Ανεξάρτητα από την καρτέλλα που έχουμε επιλέξει στο επάνω μέρος των “Παραμέτρων 
Εκτύπωσης”, στο κάτω μέρος υπάρχουν οι επιλογές “Επιλογή Εκτυπωτή”, “Αποθήκευση”, 
“Ανάκτηση”, καθώς και τα πλήκτρα “ΟΚ” και “Ακύρωση” για επικύρωση ή ακύρωση των 
επιλογών που κάναμε στις παραμέτρους εκτύπωσης.

Εικόνα 16

Επιλογή Εκτυπωτή: Επιλέγοντας το πλήκτρο αυτό οδηγούμαστε στο παράθυρο Print 
Setup των Windows (Εικόνα 16), από το οποίο μπορούμε να επιλεξουμε τους εκτυπωτές 
που έχουμε εγκαταστήσει στο σύστημά μας, και να αλλάξουμε αν θέλουμε κάποιες 
παραμέτρους τους (πχ. εκτύπωση portrait ή landscape).

Αποθήκευση-Ανάκτηση: Με την επιλογή "Αποθήκευση" ο χρήστης έχει την δυνατότητα 
να καταχωρεί μιά ομάδα τιμών παραμέτρων εκτύπωσης (δηλαδή ένα συγκεκριμένο στύλ 
εκτύπωσης σε ότι αφορά πλαίσια, κεφαλίδες, υποσέλιδα) σε κάποιο αρχείο και να το 
ανακαλεί όποτε το χρειάζεται με την βοήθεια της εντολής "Ανάκληση". Τόσο κατά την 
Αποθήκευση όσο και κατά την Ανάκληση, παρουσιάζεται η οθόνη (Εικόνα 17) στην οποία 
πληκτρολογείται το όνομα του αρχείου, όπου παρουσιάζεται και ο κατάλογος των αρχείων 
που έχουν καταχωρηθεί.
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Εικόνα 17

Η δυνατότητα ορισμού αρχείων “Παραμέτρων Εκτύπωσης” σε συνδυασμό με την 
δυνατότητα ορισμού “Προτύπων Εκτύπωσης” που είδαμε πιό πάνω, δίνουν πλήρη 
ελευθερία στον χρήστη να διαμορφώνει όπως ακριβώς επιθυμεί την παρουσίαση (output) 
των μελετών του. Εννοείται, ότι σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί, πριν την εκτύπωση, 
να δεί το αποτέλεσμα των επιλογών του με την βοήθεια της επιλογής "Προεκτύπωση" που 
ακολουθεί.

Προεπισκόπηση: Η επιλογή "Προεπισκόπηση", ακολουθώντας τα πρότυπα των Windows, 
εμφανίζει στην οθόνη μας το πλήρες τεύχος της μελέτης όπως ακριβώς θα εκτυπωθεί, 
σελίδα-σελίδα. Με την βοήθεια των πλήκτρων <PgUp> και <PgDn> ή και των επιλογών 
"Προηγούμενη Σελίδα"-"Επόμενη Σελίδα" μπορούμε να μεταφερόμαστε σε προηγούμενες 
και επόμενες σελίδες με την επιλογή "Μεγένθυνση" μεγενθύνεται η σελίδα (zoom), ενώ 
τέλος με την "Εξοδο" (ή και το πλήκτρο<Ε80>) φεύγουμε από την προεκτύπωση και 
επανερχόμαστε στην προηγούμενη κατάσταση.

Εξαγωγή σε Αρχείο Rtf: Η επιλογή αυτή χρησιμεύει για να "στείλουμε" τα περιεχόμενα 
της μελέτης σε ένα αρχείο τύπου Rtf (αρχείο εμπλουτισμένου κειμένου-rich text format) 
το οποίο κατασκευάζεται αυτόματα μέσα στο directory (BLD) της μελέτης και έχει 
κατάληξη RTF (πρόθεμα το όνομα της εφαρμογής, πχ. APOX.RTF για την αποχέτευση).

Εξαγωγή σε Αρχείο ΑΤΗΕ: Δημιουργείται text αρχείο με τον κατάλογο των υλικών, τις 
ποσότητές τους και τον κωδικό τους κατά ΑΤΗΕ, με την μορφή που έχει και το παράθυρο 
αποτελεσμάτων «κατάλογος ΑΤΗΕ» . Η ονομασία του αρχείου, όπως φαίνεται και στο 
παρακάτω παράθυρο (Εικόνα 18), συντίθεται από το όνομα της εφαρμογής και το 
standard λεκτικό ΑΤΗΕ και έχει κατάληξη txt.

*1

Δημιούργησε το αρχείο: C:\4M\CALC\UNNAMED.BLD\DS0LATHE.txi

ΟΚ Εικόνα 18
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Σύνδεση με Word: Μέσα από την επιλογή αυτή μεταφερόμαστε αυτόματα στο 
πρόγραμμα word, όπου βλέπουμε το output της μελέτης μας. Για να γίνει αυτό θα πρέπει 
να έχουμε ενεργοποιήσει την ένδειξη "Σύνδεση με Word" η οποία βρίσκεται στην 
τελευταία καρτέλα με τον χαρακτηρισμό "Συνδέσεις". Στην περίπτωση αυτή το αρχείο rtf 
θα πάρει αυτόματα τις κεφαλίδες/υποσέλιδα που έχουν οριστεί στην καρτέλα "Πρότυπα" 
που είδαμε παραπάνω.

Σύνδεση με 4Μ editor: Η επιλογή αυτή είναι ανάλογη με την προηγούμενη, αλλά αντί να 
έχουμε το output της μελέτης μας στο word, το έχουμε μέσα στον editor κειμενογράφο της 
4Μ, αυτόν που χρησιμοποιείται κατά κόρον μέσα στο πακέτο.

Έξοδος: Εξοδος από την εφαρμογή.

'·' Σημείωση: Ακριβώς πιο πάνω από την επιλογή Έξοδος" το πρόγραμμα 
"θυμάται" και παρουσιάζει τις (μέχρι 4) πιό πρόσφατες μελέτες που έχουν γίνει 
(πχ. c:\4m\calc'nieleth). Ετσι, εφόσον ο χρήστης θέλει να δουλέψει με κάποια 
από τις μελέτες αυτές, δεν έχει παρά να επιλέξει την αντίστοιχη μελέτη και αυτή 
φορτώνεται αυτόματα Από τις πιό πρόσφατες μελέτες εξαιρείται βέβαια η μελέτη 
noname καθώς αυτό δεν θα είχε κανένα νόημα_______________________________

3.3 Στοιχεία

Η ομάδα επιλογών "Στοιχεία" περιλαμβάνει τις επικεφαλίδες και τις ειδικές παραμέτρους 
κάθε εφαρμογής. Οι επικεφαλίδες είναικοινές για κάθε εφαρμογή και αναφέρονται στον 
Εργοδότη, το Εργο, την Θέση, τους Μελετητές και την Ημερομηνία όπως φαίνεται και στο 
διπλανό παράθυρο (Εικόνα 19). Μέσω το πλήκτρου «Κοινά Στοιχεία», ο χρήστης μπορεί 
να καλέσει τα παραπάνω στοιχεία της μελέτης από τα Γενικά Στοιχεία του Εργου, εφόσον 
τα έχει ήδη καταχωρήσει.

Στοιχεία Μελέτης

Εργοδότης

Έργο

Διεύθυνση

Ημερομηνία
Μελετητές

Παραιηρήαος

4Μ

Κτίρια Γραφείων

Χαλανδρι

*]

Ok | 

Άκυρο

Κοιν: Ικ vein
Εικόνα 19
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'W>Σημείωση: Εκτός από το πλήκτρο «Κοινά Στοιχεία» μπορούμε φυσικά να 
μεταφέρουμε οποιοδήποτε στοιχείο των επικεφαλίδων από μιά μελέτη σε μιά 
άλλη και με copy & paste (είτε με Ctrl&lns και Shift&lns ή και κατευθείαν με τις 
αντίστοιχες εντολές από το menu των windows που εμφανίζεται όταν πιέσουμε 
το δεξί πλήκτρο του ποντικιού)._________________________________________________

Εξάλλου, οι ειδικές παράμετροι κάθε εφαρμογής διαφοροποιούνται ανάλογα με την 
εφαρμογή (πχ. "Στοιχεία Δικτύου" στην Υδρευση, "Στοιχεία Κτιρίου" στις Θερμικές 
Απώλειες κλπ), και επίσης μπορεί να αντιστοιχούν σε περισσότερες από μία επιλογές, 
ανάλογα με την συγκεκριμένη εφαρμογή. Για τον λόγο αυτό θα παρουσιαστούν με 
λεπτομέρεια στην αντίστοιχη ενότητα κάθε εφαρμογής.

Ένα παράδειγμα τέτοιων στοιχείων για την περίπτωση του Δισωληνίου φαίνεται στο 
διπλανό παράθυρο (Εικόνα 20). Γενικά, στις παραμέτρους αυτές ο χρήστης μπορεί να 
δίνει συνολικές τιμές για την συγκεκριμένη εφαρμογή (πχ. μέγιστη ταχύτητα νερού στις 
σωληνώσεις, γενικό όριο τριβών κλπ), τιμές που λαμβάνονται καταρχήν υπόψη από τους 
υπολογισμούς (default τιμές) και που μπορεί να διαφοροποιούνται επιλεκτικά μέσα στα 
φύλλα υπολογισμών. Υπάρχει με άλλα λόγια ένας σφαιρικός έλεγχος των βασικών 
παραμέτρων της μελέτης, χωρίς όμως να μας περιορίζει την ευελιξία για επιλεκτικές 
επεμβάσεις όπου κρίνεται απαραίτητο.

1 Στοιχεία Δικτύου Λ XJ

Θερμοκρασία Προσαγωγής Νερού (*C)
I»

Διοφορα Ειερμοκροσιας Σωμάτων (*C)
I'5

Εσωτερική Θερμοκρασία Χώρων (*0)
1»

Τύττος Κύριων Σωλήνων J Χολυβδοσω Αήνας d
Τραχύτητα Κυρίων Σωλήνων (μιτι)

Ι«
Τύττος Δευτερευόντων Σωλήνων 1 Χαλυβδοσωλήνας

Τραχύτητα Δευτερευόντων Σωλήνων (μιτι) |45

Μεγίστη Ταχύτητα Νερού (m/s) |θ 6

Οριο Τρφύν (τηΥΣΛπ)
I10

Αριθμός Κυκλοψορητών Γ~Ί
Σύστημα Μονάδων jMcal/h ~d
Τύττος Δοχείου Διαστολής |κλειστό d
Πτώση Θερμοκρασίας ανά μέτρο μήκους CCJm) |θ 05

Ok Άκυρο

Εικόνα 20
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σημείωση: Υπενθυμίζεται, οτι οι αρχικές τιμές των παραπάνω στοιχείων 
αντλούνται μέσα από την πρωτότυπη μελέτη με την ονομασία ADAPT.BLD. 
οπότε ο χρήστης μπορεί να τις προσαρμόσει σύμφωνα με την επιθυμία του 
επεμβαίνοντας στην μελέτη ADAPT.BLD

Στην παρούσα ενότητα θα ήταν καλό να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με 
ορισμένους βοηθητικούς συμβολισμούς που χρησιμοποιούνται κατά κανόνα στα φύλλα 
εισαγωγής δεδομένων του ADAPT.

Το κάτω βέλος σημαίνει οτι στο υπό συμπλήρωση πεδίο υπάρχει η δυνατότητα 
επιλογής από εναλλακτικές τιμές, οπότε με κλικ πάνω στο βελάκι εμφανίζεται η σχετική 
λίστα για να επιλέξουμε την επιθυμητή (πχ. σύστημα μονάδων ή τύπος δοχείου διαστολής 
στο παραπάνω παράδειγμα).

Το σύμβολο με τις τρεις τελείες σημαίνει οτι επίσης στο υπό συμπλήρωση πεδίο 
υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από εναλλακτικές τιμές, αλλά από κάποιον πίνακα. Οπότε, 
με κλικ πάνω στο σύμβολο αυτό ανοίγει το αντίστοιχο παραθυράκι-λίστα με τις 
εναλλακτικές επιλογές για να επιλέξουμε την επιθυμητή (πχ. είδος σωλήνα στο παραπάνω 
παράδειγμα).

Το πάνω-κάτω βέλος χρησιμεύει για να αυξομειώνουμε την τιμή κάποιας 
μεταβλητής με κάποιο βήμα (πχ. κατά 1) με κλικ στο πάνω ή κάτω βέλος για αύξηση ή 
μείωση αντίστοιχα (πχ. ο αριθμός των κυκλοφορητών στο παραπάνω παράδειγμα).

------- Το δεξί βέλος σε κάποιο πεδίο σημαίνειοτι θα πρέπει να επιλέξουμε από κάποιο
menu που εμφανίζεται στην οθόνη μας με κλικ πάνω στο βέλος αυτό.

3.4 Εμφάνιση

Η εμφάνιση εμπεριέχει καταρχήν τις εργαλειοθήκες (toolbars) των εικονιδίων (icons) που 
αναφέρονται στις διάφορες επιλογές του menu (Εικόνα 21). Αυτές χωρίζονται σε λογικές 
ενότητες, όπως για παράδειγμα οι εργαλειοθήκες με τα "Αρχεία" (διαχείριση αρχείων), 
"Επεξεργασία Κειμένου", "Βοήθεια" (help), " Διαχείριση φύλλων" (στις εφαρμογές που 
έχουμε φύλλα χώρων) κ.α. Ανάλογα με τα παράθυρα που είναι ενεργοποιημένα στην 
εφαρμογή μας εξαρτάται και το ποιές είναι οι εργαλειοθήκες κάθε φορά (είτε 
απενεργοποιημένες, είτε ενεργοποιημένες οπότε στην τελευταία περίπτωση βλέπουμε το 
σύμβολο check αριστερά από την ονομασία τους.
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Εικόνα 21

Ενεργοποιώντας - δηλαδή "Ανοίγοντας"-μιά από τις εργαλειοθήκες (πιέζοντας με το 
ποντίκι πάνω στην αντίστοιχη επιλογή του menu έτσι ώστε να φαίνεται η ένδειξη check), 
παρατηρούμε να εμφανίζεται στο menu η αντίστοιχη εργαλειοθήκη (Εικόνα 22). Αυτή 
μπορεί να μεταφερθεί (και γενικά να μεταφέρεται) όπου επιθυμεί ο χρήστης, πχ. στο 
πάνω, αριστερό, δεξί ή κάτω μέρος της οθόνης, ή και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή ώστε 
αυτό να "επιπλέει". Αυτό γίνεται εύκολα "πιάνοντας" την εργαλειοθήκη με το αριστερό 
πλήκτρο του ποντικιού και μεταφέροντάς την ανάλογα (κρατώντας το πλήκτρο πατημένο), 
όπως δηλαδή ισχύει και σε οποιαδήποτε εφαρμογή windows. Στο πιό πάνω παράδειγμα 
(οθόνη) φαίνονται διάφορες "ανοιχτές" εργαλειοθήκες σε όλες τις πιθανές θέσεις.

ϊ) ΑισωΛήν.ο [C:UM\CAIC\UNNAMED BLDI ,=j£j*
Αρχεία Στοιχεία ΦΟΑγΙο Υπολογισμέ. Επεξεργασία Εμφο/ισπ Παροίΐυρο Βιβλιοθήκες Βοοθειο

Ί| □ αί Η & a

XJ
£ 'id 4*

Β / Β . A . |arial

XJ

Ί3ΓΊ1
BE *

«ο ex

Lu J'J1
1 4 Απεικόνιση όίβφορΛ Θερμοκρίοίος (*C) όιασορό_θερμοκ0ίσίας_·Ο

Εικόνα 22

Στο πλαίσιο της εμφάνισης θα μπορούσε να ενταχθεί και η δυνατότητα αυξομείωσης του 
μεγέθους των χαρακτήρων που βλέπουμε στην οθόνη μας, για λόγους εποπτείας. Πιό 
συγκεκριμένα, το 100% είναι η προκαθορισμένη τιμή. Επιλέγοντας μεγαλύτερο ποσοστό 
(πχ. 150%) το φύλλο μεγενθύνεται ομοιόμορφα κατά 50%, ενώ με ποσοστό μικρότερο του 
100 σμικρύνεται ανάλογα. Οι δυνατές τιμές μεγένθυνσης/σμίκρυνσης είναι οι τιμές 50, 75, 
100, 150, και 200.
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Προσοχή! Η αυξομείωση του μεγέθους που γίνεται μέσα απο τις παραπάνω 
επιλογές αφορά μόνο στην εμφάνιση των γραμματοσειρών στην οθόνη αφού το 
μέγεθος εκτύπωσής τους καθορίζεται προφανώς από το μέγεθος της 
συγκεκριμένης γραμματοσειράς (πχ 12έφι 14άρι κλπ) που ορίζεται μέσα από 
τις λειτουργίες του φύλλου υπολογισμών.______________________________________

3.5 Παράθυρα

Η επιλογή "Παράθυρα" περιλαμβάνει σε παράθυρα όλα τα αποτελέσματα κάθε εφαρμογής 
συμπεριλαμβανομένων και των φύλλων υπολογισμών, καθώς και τις δυνατές επιλογές 
διάταξής τους στην οθόνη μας. ,ς προς την διάταξη των παραθύρων στην οθόνη μας, οι 
δύο κύριοι εναλλακτικοί τρόποι που μπορούμε να τοποθετήσουμε τα παράθυρα είναι "Σε 
Επικάλυψη" και "Σε Παράθεση", ενώ φυσικά μπορούμε να τα φέρουμε σε οποιαδήποτε 
διάταξη με ανάλογους χειρισμούς. Μπορούμε να επιλέξουμε το παράθυρο στο οποίο 
θέλουμε να εργαστούμε, είτε επιλέγοντάς το από το menu, είτε πηγαίνοντας με το ποντίκι 
και πιέζοντας το αριστερό πλήκτρο (click) μέσα σε κάποιο σημείο του παραθύρου (εφόσον 
υπάρχει οπτική επαφή με το παράθυρο αυτό). Και στις δύο περιπτώσεις το παράθυρο αυτό 
είναι ενεργοποιημένο οπότε εμφανίζεται και μία ένδειξη check δίπλα στην ονομασία του 
στο menu. Επίσης, για τα περισσότερα παράθυρα, στο κύριο menu παρεμβάλλεται 
αυτόματα και μία πρόσθετη κύρια επιλογή, με την ονομασία του παραθύρου που έχει 
ενεργοποιηθεί, και μια σειρά από επιλογές που αφορούν λειτουργίες του παραθύρου αυτού 
(πχ. παράμετροι που υπεισέρχονται στα αποτελέσματα που εμφανίζει το παράθυρο) ή και 
με υποεπιλογές-διακόπτες που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται με διαδοχικά click, 
ενώ όταν είναι ενεργοποιημένες εμφανίζεται δίπλα τους η ένδειξη check. Αν επιλέξουμε 
"Παράθυρα" -> "Σε Επικάλυψη" θα δούμε στην οθόνη μας τα παράθυρα που είναι ανοικτά 
, το ένα πίσω από το άλλο (με πρώτο-πρώτο αυτό που είναι ενεργοποιημένο) (Εικόνα 23).

Εικόνα 23
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Ενώ, με "Παράθεση" παρουσιάζονται τα παράθυρα που είναι ανοικτά, το ένα δίπλα στο 
άλλο (Εικόνα 24).
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Εικόνα 24

Τέλος, αν επιλέξουμε την “Τακτοποίηση Εικονιδίων”, εφόσον έχουμε παράθυρα 
ελαχιστοποιημένα” (minimized), οπότε αυτά εμφανίζονται με την μορφή μπάρας στο 
κάτω μέρος, η εντολή “Τακτοποίηση Εικονιδίων” τα τοποθετεί σε τάξη (Εικόνα 25).

Εικόνα 25
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Από το σύνολο των παραθύρων αποτελεσμάτων μιάς εφαρμογής το βασικότερο 
παράθυρο είναι αυτό που αντιστοιχεί στο βασικό φύλλο εισαγωγής δεδομένων ή 
υπολογισμών, που έχει την ονομασία “Φύλλο Υπολογισμών”. Το “Φύλλο Υπολογισμών” 
αποτελεί την καρδιά των υπολογισμών κάθε εφαρμογής και για τον λόγο αυτό θα 
γίνειεκτεταμένη αναφορά στην επόμενη ενότητα.

Προσοχή! Δεδομένου οτι τα περιεχόμενα των παραθύρων ενημερώνονται 
αυτόματα με τους υπολογισμούς, η ταχύτητα αυξάνει όσο λιγότερα παράθυρα 
έχουμε ανοιχτά, αν και οι διαφορές είναι σχετικά μικρές.__________________________

3.6 Φύλλο Υπολογισμών: Γενική Φιλοσοφία

Η πραγματοποίηση των υπολογισμών γίνεται σε προηγμένο περιβάλλον υπολογισμών που 
κατασκευάστηκε από την 4Μ ειδικά για τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε εφαρμογής. 
Πρόκειται συγκεκριμένα για ένα πινακοποιημένο περιβάλλον τύπου spreadsheet με ειδικές 
δυνατότητες και ευκολίες, ραμμένες στα μέτρα κάθε εφαρμογής. Αν και η οργάνωση και 
λειτουργία του “Φύλλου Υπολογισμών” διαφέρει από εφαρμογή σε εφαρμογή, η γενική 
δομή τους θα μπορούσε να τυποποιηθεί σε μία από τις 3 ακόλουθες περιπτώσεις:

I. Δίκτυα Εγκαταστάσεων: Στην περίπτωση που η εφαρμογή αναφέρεται σε κάποιο 
δίκτυο εγκατάστασης (πχ. καύσιμα αέρια, ύδρευση ή ακόμα και αεραγωγοί, 
ηλεκτρολογικά κλπ) το φύλλο υπολογισμών τυποποιείται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Πιό 
συγκεκριμένα, το δίκτυο εγκατάστασης απεικονίζεται σε ένα ενιαίο φύλλο υπολογισμών 
με γραμμές που αντιστοιχούν στους κλάδους του δικτύου, και στήλες που περιέχουν 
πρωτογενή δεδομένα (πχ. μήκος) και υπολογιζόμενα αποτελέσματα (πχ. ταχύτητα νερού) 
για κάθε κλάδο. Ενα παράδειγμα τέτοιου φύλλου που αφορά την εφαρμογή του 
Δισωληνίου φαίνεται παρακάτω:

Airolnvio - |d\tino\tuct bid - (ΦιηΙΛπ Yrolcv αμου|

□ Αρχείο Γο U‘' n Ρμοάνιαπ Πιρ'Αιΐ|π Β βΠιιιΑήκες Βοή**-· η _ | X

Q y| & lil
Tjihc
Δικτιίοιι

\hjs.x;
Γωλή/Ε
(m)

(Ι'υρό
itworo:
(Ucs.f·)

Α,αψυρά Παροχή 
θϊορι,κρί Necu 
fC) m3hr

ΞπιΕι μηη 
Διάμετρι»

Διάμετρέ 
7 uVrvc

Μέ/.ση
Ταχ'ΐΓ]τα
(ue)

Ταχετττα
N&pu
im/si

UTUt
Ρ-ξ,αοττμάτΐ

Τρι3ές
τχρ-ημίπι
‘Xvh

Tpif&t
7rj\r|tfc
m)

Ολ-κη —
W _J
(mv>)

OB 3 0.586 21.60 3/4" 0.6 0.444 E-1 0.028 0.040 0.068

2.3 3 0 354 16.00 1/2" 0.6 0 489 E-1 0.034 0.070 0.104

34 4 3.480 15 0 232 16.00 V2m 0.6 0 321 E-2 0 021 0.042 0.063

3.5 1 1829 1b 0.122 V2m 0.6 0.168 E-2 0.006 0.003 0.009

2 6 7 0 232 V2m 0.6 0 321 E-1 0 015 0.074 0.089

6.7
jlJJ

3 0.232 1/2* 0.6 0.321 E-1 0.015 0.032 0.046^

Τμήμα Δ >. :t>o* . 1\ ip. 1 . μιτμα fitntuat 'ηχ 1Σ) F121io«e ίϋ

50



Για να γίνει το δίκτυο κατανοητό από το πρόγραμμα, θα πρέπει να ακολουθούμε μία 
συγκεκριμένη τυποποίηση που λίγο πολύ είναι η ίδια σε κάθε εφαρμογή. Η τυποποίηση 
αυτή γίνεται αμέσως αντιληπτή με το ακόλουθο απλό παράδειγμα.

Θεωρούμε ότι έχουμε ένα δίκτυο με την "συνδεσμολογία" που φαίνεται στο ακόλουθο 
σχήμα. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από κλάδους (τμήματα δικτύου), κόμβους (σημεία 
διακλαδώσεων) και υποδοχείς (σημεία κατάληξης). Ετσι, στο δίκτυο αυτό έχουμε 
αριθμήσει τους κόμβους (1,2,3) και τους υδραυλικούς υποδοχείς (4,5,6) με αυθαίρετους 
αριθμούς. Κάθε κόμβος μπορεί να οριστεί με έναν αριθμό (από 1 μέχρι 99) ή με ένα 
γράμμα (πεζό ή κεφαλαίο, πχ. Α, δ κλπ) ή με συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών (πχ. Α2, 
ΑΒ, εΖ, 2Γ κλπ.). Ο κύριος περιορισμός στην αρίθμηση είναι οτι το σημείο αφετηρίας 
συμβολίζεται πάντα με τον αριθμό 1.

Επίσης είναι λογικό να απαγορεύεται η ίδια αρίθμηση δύο φορές στο ίδιο δίκτυο, εκτός 
από τον κόμβο 1 που μπορεί να δίνεται όσες φορές θέλουμε (πολλές αρχές δικτύων). 
Εχοντας λοιπόν αριθμήσει κόμβους και υποδοχείς με τον παραπάνω κανόνα, για να 
απεικονίσουμε το δίκτυο αρκεί μέσα στο φύλλο των υπολογισμών, στην πρώτη στήλη, να 
"ονομάσουμε" τα διάφορα τμήματα του δικτύου. Χωρίς να έχει σημασία η σειρά διαδοχής 
των τμημάτων, συμπληρώνουμε στην πρώτη στήλη τους δύο κόμβους κάθε τμήματος 
(παρεμβάλλοντας ενδιάμεσα μιά τελεία) με τη σειρά που συμφωνεί με την ροή του νερού 
στο τμήμα του σωλήνα. Στο παραπάνω παράδειγμα πρέπει να συμπληρωθούν τα τμήματα 
1.2, 2.3, 2.6, 3.4 και 3.5 (η σειρά είναιτυχαία). Σε κάποιες άλλες στήλες της γραμμής 
συμπληρώνουμε μιά σειρά από δεδομένα (πχ. μήκος τμήματος, εξαρτήματα που 
περιλαμβάνει κλπ) που εξαρτώνται από το είδος της εγκατάστασης, ενώ τα αποτελέσματα 
που προκύπτουν από τους υπολογισμούς και ενημερώνουν τις υπόλοιπες στήλες, 
εξαρτώνται και αυτά από το είδος της εγκατάστασης.

Η παραπάνω τυποποίηση, παρά τις διάφορες παραλλαγές ή επεκτάσεις με τις οποίες 
συναντάται (πχ. πρωτεύοντα και δευτερεύοντα δίκτυα), είναι αρκετά γενική ώστε να 
συμβάλλει στην εύκολη κατανόηση οποιασδήποτε εφαρμογής, έστω και αν ο χρήστης την 
εφαρμόσει αρχικά για μιά συγκεκριμένη εφαρμογή.
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II. Φύλλα Χώρων: Η τυποποίηση αυτή συναντάται σε εφαρμογές που οι αντίστοιχοι 
υπολογισμοί έχουν σαν επίκεντρο τους χώρους του κτιρίου (ή γενικότερα κάποιες άλλες 
οντότητες, όπως πχ. οι όψεις του κτιρίου). Για παράδειγμα, τέτοιες εφαρμογές είναι αυτή 
του υπολογισμού θερμικών απωλειών ή ψυκτικών φορτίων που μας ενδιαφέρουν για κάθε 
χώρο χωριστά, οι προσανατολισμοί (όψεις) θερμομόνωσης κ.α. Δομικό συστατικό της 
τυποποίησης αυτής αποτελεί το φύλλο ενός χώρου, ενώ το σύνολο των φύλλων αυτών 
συνιστά το σύνολο των φύλλων υπολογισμών της μελέτης (Εικόνα 26).
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Εικόνα 26

Εστιάζοντας το ενδιαφέρον μας μέσα σε κάποιο φύλλο χώρου, διακρίνουμε μια σειρά από 
γραμμές, που αντιστοιχούν σε δομικά στοιχεία (πχ. τοίχους ΤΙ, Τ3, ανοίγματα Al, Α2, 
δάπεδα Δ1 κλπ) και στήλες που αναφέρονται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αυτών των 
δομικών στοιχείων (πχ. Προσανατολισμός, Μήκος, Πλάτος κλπ). Οι υπόλοιπες στήλες 
ενημερώνονται αυτόματα από αποτελέσματα υπολογισμών των στοιχείων κάθε γραμμής 
(έχουν διαφορετικό χρώμα για να διακρίνονται καλύτερα). Στο κάτω μέρος του φύλλου 
χώρου υπάρχουν και συνολικά αποτελέσματα που προκύπτουν με συνολικούς 
υπολογισμούς όλων των γραμμών. Στο παραπάνω παράδειγμα που προέρχεται από τις 
θερμικές απώλειες παρατηρούμε στο κάτω δεξί μέρος το άθροισμα των επιμέρους 
απωλειών του χώρου που αθροίζονται για να μας δώσουν το σύνολο των απωλειών του 
χώρου.
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III. Πίνακες Δεδομένων: Στην τελευταία αυτή τυποποίηση κατατάσσονται όλες οι 
υπόλοιπες εφαρμογές. Εδώ τα δεδομένα δίνονται συνήθως υπό μορφή πινάκων και τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν ενημερώνουν άλλους πίνακες ή κάποια έντυπα ή τεχνικές 
εκθέσεις.

Β ΚατπτναμΑ Δαηανβν [d Mine Vest bid]

*P> ·£ιίΐ Zioutie EjidCfctcm Ij^crjjo βοΜΙίια

D ESf (b! J J_5j
Β ΦύίϊΑο ΥποίΙονιομαΟ

ISuiv K.17Q QfiA C' Qc. Vi -εςι Ιπςρ a R Mi
TTJSifi

1 1 I i 1 :
ΙΑ 1629 625 397 100 33.00 12.00 0.65 0.06 83

w~ 53C9 1230 863 200 30.00 48.00 0.65 0.06 83

1L •r1
i&ONtnmo : 1Θ Γραμμή i&umtneia(ft* ή 2E, B2 ►.In) F}2itowE*.a

Σε όποια κατηγορία και αν ανήκει από τις 3 κατηγορίες τυποποίησης (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ) που είδαμε 
πιο πάνω, κάθε φύλλο υπολογισμών χαρακτηρίζεταιαπό κάποιους γενικούς κανόνες.

Έτσι, έχοντας σαν σημείο αναφοράς το παραπάνω φύλλο υπολογισμών (από την 
εφαρμογή της Δισωλήνιας Θέρμανσης), και χωρίς αρχικά να δώσουμε σημασία στις 
συμπληρωμένες τιμές, παρατηρούμε την ζώνη των επικεφαλίδων των στηλών (κάθε 
στήλη έχει τον τίτλο της και τις μονάδες στις οποίες αναφέρεται), την ζώνη συμπλήρωσης 
τιμών με πλήθος γραμμών (που διαχωρίζονται με διακεκομμένες βοηθητικές γραμμές για 
λόγους καλύτερης εποπτείας και μόνο) και τον υπότιτλο (status bar) ο οποίος αναγράφει 
βοηθητικές πληροφορίες ανάλογα με την θέση που "βρισκόμαστε" στο φύλλο 
υπολογισμών.
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Επειδή το φύλλο των υπολογισμών περιέχει συνήθως πολλές πληροφορίες και δεδομένου 
οτι αποτελεί και την καρδιά των υπολογισμών κάθε εφαρμογής, διευκολύνει ιδιαίτερα η 
μεγιστοποίησή του (maximize) πιέζοντας το πάνω βελάκι (πάνω δεξιά στο παράθυρο), 
ώστε να εκμεταλλευόμαστε ολόκληρη την οθόνη του υπολογιστή μας. Η επόμενη ενότητα 
έχει σκοπό μια πρώτη εξοικείωσή μας με το «Φύλλο Υπολογισμών», καθώς οι βασικές 
λειτουργίες που περιγράφονται ισχύουν σε κάθε εφαρμογή.

3.7 Φύλλο Υπολογισμών: Λειτουργίες & Διαχείριση

I. Βασικές Λειτουργίες

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες του Φύλλου υπολογισμών. Σε 
ότι αφορά πρώτα απόλα στην εμφάνιση των Τίτλων του Φύλλου Υπολογισμών, ο χρήστης 
έχει την δυνατότητα να επιλέξει Γραμματοσειρά μέσα από την εντολή «Γραμματοσειρά 
Τίτλων», επιλέγοντάς την από το menu που εμφανίζεται (Εικόνα 27) πιέζοντας το δεξί 
πλήκτρο του ποντικιού. Ανάλογη επιλογή μπορεί να κάνει και για τα δεδομένα του φύλλου 
υπολογισμών μέσα από την εντολή «Γραμματοσειρά Επιλεγμένων» που θα δούμε 
αναλυτικότερα πιό κάτω.
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Εικόνα 27

Σε ότι αφορά την ζώνη των επικεφαλίδων, ο χρήστης μπορεί επίσης να αυξομειώσει το 
πλάτος των στηλών με την βοήθεια του ποντικιού: Εφόσον ο δείκτης του ποντικιού 
βρίσκεται πάνω στην κάθετη γραμμή ορίου δύο στηλών, παίρνει την μορφή διπλού 
βέλους, οπότε με πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και μετακίνηση βλέπουμε 
να αυξάνεται ή να μειώνεται το εύρος της στήλης, ανάλογα με την φορά της μετακίνησης.

54



Στο φύλλο υπολογισμών που ακολουθεί παρατηρούμε στήλες, όπως ορίστηκαν με 
διαφορετικά εύρη.

Δισωίΐήνια - [d:\fm

□ Αρχεία Γ· ιιχε.α Εμυι'ΐΛϋπ Πα.·'#· μο Bif Γι ιθΛκες ?ι./βκιο
HE3

- β» X

ΓΊ U 14

νήας Ojotij Διαιρορ· opjxn -πΕιμητΤ) Διάμετρέ Vincn Ταχύτητα Turn Τριβές ρφές —
I ώψα ίώμοτος θερμοκ Νερυι» /kajETpor 7 ί j\r)vc Ταχίτητ \ερι>ιι -ξαρτημάτκ F^aprjJCTr. ] uftfiva —
ΙΙΊ) (Mca'hj fCt 'trS/h) rn/i) rr/a) («VD (πΥΣ)

3 0.586 21.60 3/4* 0.6 0.444 Ε-1 0.028 0.040

3 0.354 16 00 1/2“ 0 6 0 489 Ε-1 0.034 0.070

4 3.460 15 0.232 16 00 1/2" 0 6 0.321 Ε-2 0.021 0.042

1 1.829 15 0.122 1/2" 0.6 0.168 Ε-2 0.006 0.003

7 0.232 1/2" 0 6 0.321 Ε-1 0.015 0.074

3 1 0.232 1/2“ 0.6 0.321 Ε-1 0.015 0.032
±ΜjlJ J F]2IroL*exi

Οι επιλογές του χρήστη σε όλες τις παραπάνω εναλλακτικές δυνατότητες εποπτείας 
εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως η ανάλυση της κάρτας γραφικών και το 
μέγεθος της οθόνης, και για αυτό τον λόγο οι πραγματοποιούμενες επεμβάσεις επαφίενται 
στην κρίση του κάθε χρήστη. Για τον σκοπό αυτό υπάρχειάλλωστε και η δυνατότητα 
“Καταχώρησης Προτύπου” από τον χρήστη. Σημειώνεται πάντως, οτι η καλύτερη 
εποπτεία επιτυγχάνεται σε υψηλές αναλύσεις και σε μεγάλες οθόνες.
Η πρόσβαση στις διάφορες θέσεις της ζώνης συμπλήρωσης τιμών γίνεται με την βοήθεια 
του ποντικιού και των βελών του πληκτρολογίου. Μετακινώντας τον δείκτη του ποντικιού 
μέσα στην ζώνη συμπλήρωσης τιμών παρατηρούμε οτι σε ορισμένες στήλες δεν 
μπορούμε να πληκτρολογήσουμε στοιχεία καθώς πρόκειται για εξαρτημένες μεταβλητές 
που οι τιμές τους προκύπτουν από τους υπολογισμούς. Εφόσον μεταβούμε σε κάποιο 
τετραγωνάκι ή στοιχείο (cell) με τον δείκτη του ποντικιού σε μορφή σταυρού και πιέσουμε 
το αριστερό πλήκτρο, παρατηρούμε οτι το στοιχείο αποκτάει σκούρο περίγραμμα. Εφόσον 
πρόκειται για ανεξάρτητη μεταβλητή, τότε μπορούμε να συμπληρώσουμε (ή να 
αλλάξουμε) το περιεχόμενό του. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να μεταβούμε σε 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, ενώ ακόμα:

• Με <Enter> μεταβαίνουμε στο επόμενο από κάτω στοιχείο κ.ο.κ.

• Με <Tab> μεταβαίνουμε στο επόμενο δεξιά στοιχείο κ.ο.κ.

Επίσης, μπορούμε να έχουμε εποπτεία για ολόκληρο το φύλλο υπολογισμών κινώντας το 
πάνω κάτω ή αριστερά δεξιά με την βοήθεια των συρόμενων πλήκτρων (ποτενσιόμετρα) 
που εμφανίζονταικατακόρυφα ή οριζόντια, εφόσον το πλάτος του παραθύρου δεν επαρκεί 
για να χωρέσειόλες τις στήλες.
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Στα πλαίσια της πληκτρολόγησης τιμών στο Φύλλο Υπολογισμών μιάς οποιαδήποτε 
εφαρμογής, ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει τις ακόλουθες χρήσιμες εντολές:

• Διαγραφή στοιχείου: Πιέζοντας το πλήκτρο <Del> επάνω σε ένα στοιχείο, διαγράφεται 
η περιεχόμενη τιμή, και το στοιχείο γίνεται κενό.

• Διαγραφή Γραμμής: Πιέζοντας τον συνδυασμό πλήκτρων <Ctrl>&<Del> διαγράφεται 
ολόκληρη η γραμμή στην οποία βρισκόμαστε.

• Παρεμβολή Γραμμής: Πιέζοντας τον συνδυασμό πλήκτρων <Ctrl>&<Ins> 
παρεμβάλλεται νέα γραμμή (κενή), ακριβώς κάτω από το στοιχείο που βρισκόμαστε.

• Μεταφορά στην αρχή κάποιας γραμμής: Πιέζοντας το πλήκτρο <Home> 
μεταφερόμαστε αυτόματα στην πρώτη στήλη της γραμμής που βρισκόμαστε.

• Μεταφορά στο τέλος κάποιας γραμμής: Πιέζοντας το πλήκτρο <End> μεταφερόμαστε 
αυτόματα στην τελευταία στήλη της γραμμής που βρισκόμαστε.

• Μεταφορά στο πάνω μέρος του φύλλου (πρώτη στήλη-πρώτη γραμμή): Πιέζοντας 
τον συνδυασμό πλήκτρων <Ctrl>&<PgUp> μεταφερόμαστε αυτόματα στην πρώτη στήλη- 
πρώτη γραμμή του φύλλου υπολογισμών.

• Μεταφορά στο κάτω μέρος του φύλλου (πρώτη στήλη-τελευταία γραμμή):
Πιέζοντας τον συνδυασμό πλήκτρων <Ctrl>&<PgDn> μεταφερόμαστε αυτόματα στην 
τελευταία γραμμή του φύλλου υπολογισμών.

• Υπενθυμίζονται τέλος, οι μετακινήσεις στα στοιχεία από πάνω προς τα κάτω με 
<Enter> και από αριστερά προς τα δεξιά με <Tab>.

II. Προηγμένες Λειτουργίες Αιαγείρισης

Στην τελευταία έκδοση ADAPT προσφέρεται μιά σειρά από δυνατότητες διαχείρισης των 
δεδομένων του φύλλου υπολογισμών, μέσα από τις οποίες ο χρήστης μπορεί να επιταχύνει 
την διαδικασία εισαγωγής των δεδομένων, αλλά και να επέμβει στον τρόπο παρουσίασης 
των δεδομένων στο φύλλο των υπολογισμών. Επίσης δίνεται και η δυνατότητα

undo
ο c*

(αναίρεση τελευταίας ενέργειας) και redo (επανάληψη ενέργειας που
αναιρέθηκε) μέσα από τα αντίστοιχα εικονίδια .
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Ειδικότερα:

Για την επιλογή-μαρκάρισμα μίας γραμμής ή στήλης, αφού μεταβούμε στον α/α της 
γραμμής ή τον τίτλο της στήλης (οπότε ο κέρσορας παίρνει την μορφή οριζόντιου ή 
κατακόρυφου βέλους αντίστοιχα) πιέζουμε το αριστερό πλήκτρο του ποντικού και 
βλέπουμε την γραμμή ή την στήλη που επιλέξαμε να γίνεται μαύρη (όπως παρουσιάζεται 
στο ακόλουθο παράθυρο).

Σημείωση: Κοτά το μαρκάρισμα μιας ή περισσότερων γραμμών, το «τμήμα 
δικτύου» (1η στήλη) δεν επιλέγεται, διότι τυχόν αντιγραφή του θα δημιουργούσε 
πρόβλημα στην τυποποίηση του δικτύου.________________________________________

Σε περίπτωση που θέλουμε να μαρκάρουμε περισσότερες από μία διαδοχικές γραμμές ή 
στήλες, τότε ξεκινάμε από την αντίστοιχη γραμμή ή στήλη και κρατώντας πατημένο το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μετακινούμαστε μέχρι την γραμμή ή στήλη που θέλουμε 
να καταλήξουμε.

Εφόσον για παράδειγμα μαρκάρουμε τις τρεις πρώτες γραμμές έχουμε το αποτέλεσμα που 
φαίνεται στο παρακάτω παράθυρο.
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ΤΙ ΔισωΛήνιο - |C:\4M\GALC\UNNAMED BLDJ
Αρχεία Στοιχεία ΦύΜα Υπολογισμού Επεξεργασία Εμφάνιση ΓΙκράθυρα ΒιΟ<*οθτε.ες 
Βοήβεια

^ >ύ 4*

.-! ΞΙ °

J

^02ΐ©,
Β I U g= H =§ H > . A . ίΐϋ’AL

Τι ΦιιίΛο Υπολογισμού

Τμήμα
Αικωου

Μήκος
Σωλήνα
Cm)

Φοριίο Λ if φορά Παροχή
Σώματος Οερμοκρ Νερού 
(Mcal.1i) PC) (m’Jh)

F-πιβομητι
Διάμετροι

Διάμετρος
Σωλήνα

Mryioi
Τοχύιιι
(mis)

1 1 2 15 0.153 172" 0.6

2 23 - 1.400 ·, 5 0.C93 0.6

3 2.4 4 0.900 |l 5 0.060 1/2* 0.6
4 [1 6 
5 Ρ·7 0 750 15

0.130
0050

172”
1/2"

06
06

1 1 Απεικόνιση Τμήμα Δικτύου (ττχ. 1 2)
αΓ1

Τμήμα./

Τέλος, με κλικ πάνω στο πάνω-αριστερά κενό νταμάκι του φύλλου υπολογισμών, 
επιλέγεται το πλήρες φύλλο (select all). Το ίδιο ακριβώς γίνεται και μέσα από την εντολή 
«Επιλογή Ολου», από το menu που μας εμφανίζεται πιέζοντας το δεξί πλήκτρο του 
ποντικιού.
Εφόσον έχουμε μαρκάρει κάποιες γραμμές ή στήλες με τον τρόπο που είδαμε πιό πάνω, 
έχουμε στην συνέχεια την δυνατότητα να κάνουμε Αποκοπή, Αναγραφή, Επικόλληση, 
Καθάρισμα, Διαγραφή κλπ σύμφωνα με τα γνωστά πρότυπα των windows (ακόλουθο 
παράθυρο).

1 Αποκοπή Qri+X j
Αντιγραφή Qr!+C
Επικόλληση Ctri+V

Καθάρισμα

Εισαγωγή γραμμής 
Διαγραφή γραμμής

Επιλογή όλου Qri+A

Υδραυλική Επίλυση F7

Συμπληρωματικά στοιχεία FI 2

Γραμματοσειρά Τίτλων...
Γ ραμματοσειρά Επιλεγμένων
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Αυτό μπορεί να γίνει είτε με την βοήθεια των κλασσικών εικονιδίων cut, copy, paste που 
βρίσκονται στο πάνω μέρος, είτε αφού πιέσουμε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού, να 
επιλέξουμε την αντίστοιχη εντολή από το menu που θα μας εμφανιστεί. Για παράδειγμα, 
εφόσον έχουμε επιλέξει τις 3 πιό πάνω γραμμές και θέλουμε να τις αντιγράψουμε από την 
γραμμή 10 και κάτω στο φύλλο των υπολογισμών, τότε αφού επιλέξουμε πρώτα απόλα 
«Αντιγραφή», μεταβαίνουμε στην γραμμή 10 και πιέζουμε το αριστερό πλήκτρο για να 
τοποθετηθούμε ακριβώς εκεί:

Τ Δισωϋήνιο - IC:\4M\CALC\UNNAMED BLD]
Αρχεία Στοιχεία Φώ®ο Υπολογισμού Επεξεργασία Εμφάνιση Παράθυρα 
Βιβλιοθήκες Βοήθεια

d y # Gl %Ι (Β ^ 4Μ

Β / U m = > - A w· Jarial

Τ ΦύΛήο Υπολογισμού

Τμήμα
Δικτύου

Μήκος
ΣωΛήνα

Φορτίο Λ in φορτ Πίρο^ί
Νερού
(mil)

EmWupfjiiAiopr
Δκ'μετροιΣωΛήΣώματος

(Mcdl.li)
Οερμοκρ
(Ο(m)

1 |ΐ·2 15 0.153 172“
2 |2.3 1 1 400 15 0.093 1/2"
3 ]2.4 4 0900 15 0 060 1/2“
4 1 6 4 0130 1/2“
5 >7 3 0 750 15 0 050 1/2"
6 >8 11 1 200 15 0 080 1/2“
7

12——«.·4
13

ϋ 14 ! Η
ΙΑ________ ________j

10:1 Αττεικόγιστι Τμήμα Δικτύου (ττχ 1.2)

Στην συνέχεια, με κλικ στο εικονίδιο paste-επικόλληση ή με δεξί πλήκτρο και κλικ στην 
εντολή επικόλληση, παρατηρούμε οτι έχουμε μεταφέρει τα δεδομένα των τριών πρώτων 
γραμμών στις γραμμές 10, 11 και 12. Παρατηρούμε, όπως άλλωστε αναφέραμε, οτι τα 
περιεχόμενα της πρώτης στήλης «τμήμα δικτύου» παραμένουν κενά στο σημείο που έγινε 
η αντιγραφή, δεδομένου οτι δεν θα ήταν δυνατόν να επαναληφούν μέσα στο φύλλο 
υπολογισμού για λόγους συνέπειας του μοντέλου. Μπορούμε να δώσουμε στην συνέχεια 
της τιμές που θέλουμε (πχ. 11.12, 12.13, 12.14 για να δημιουργηθεί ένας ανεξάρτητος 
κλάδος δικτύου ανάλογος με αυτόν που αντιγράψαμε).
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'*&> Σημείωση: Η δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων με copy-paste δεν 
περιορίζεται μόνο στο πλαίσιο μίας μελέτης, στο φύλλο των υπολογισμών της. 
Έτσι, μπορούμε για παράδειγμα να μεταφέρουμε ένα δίκτυο καυσίμου αερίου 
από μία υπάρχουσα μελέτη σε μία νέα μελέτη καυσίμου αερίου, ή να 
αντιγράψουμε χώρους θερμικών απωλειών από μία μελέτη σε μία άλλη κ.ο.κ

ΛισωΗηνιο (C \4M\CALC\UNNAMED BID1

Αρχείο Στοιχεία Φύίϊϊο Υπολογισμού Επεξεργασία Εμφάνιση Παράθυρα 
Βιβλιοθήκες Βοήθεια

Σε ότι αφορά τέλος στην εισαγωγή Γραμμής ή Γραμμών, εντολή που περιέχεται επίσης 
στο menu που ενεργοποιείται με το δεξί πλήκτρο, επιλέγοντας μία ή περισσότερες 
γραμμές, η εντολή εισαγωγή Γραμμής θα εισάγει ισάριθμες γραμμές. Αντίστοιχα 
λειτουργεί και η διαγραφή. Για την εισαγωγή ή την διαγραφή μίας μόνο γραμμής, το 
αποτέλεσμα είναι ίδιο με αυτό των λειτουργιών Ctrl & Ins Ctrl & Del> που είδαμε πιό 
πάνω.
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Σχετικά με την παρουσίαση των δεδομένων στο φύλλο των υπολογισμών, δίνεται πρώτα 
απόλα η δυνατότητα σε κάθε τμήμα που μαρκάρουμε να δίνουμε τα χαρακτηριστικά 
παρουσίασης που θέλουμε, δηλαδή να ορίζουμε την επιθυμητή Γραμματοσειρά, χρώμα 
γραμμάτων, φόντο κ.α.
Πιό Συγκεκριμένα, προκειμένου να αλλάξουμε την Γραμματοσειρά, αρκεί είτε να 
επιλέξουμε αυτήν που θέλουμε από το σχετικό πεδίο μαζί με το μέγεθος της,

Arial Black
3F~z\ -είτε να ενεργοποιήσουμε το γνωστό 

παράθυρο ενημέρωσης Γραμματοσειρών με δεξί πλήκτρο του ποντικιού και επιλογή της 
τελευταίας εντολής από το σχετικό menu. Από το παράθυρο αυτό (ή και από τα αντίστοιχα 
εικονίδια επίσης) μπορούμε να επιλέξουμε και χρώμα και φόντο.
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Εξάλλου, μπορούμε να μεταβάλλουμε και το εύρος μιάς ή περισστερων γραμμών ή 
στηλών του φύλλου υπολογισμών, είτε για κάποια συγκεκριμένη γραμμή ή στήλη, είτε 
ομαδικά, για πολλές γραμμές ή στήλες.

ίΓ) ΦόΛόο Υπολογισμού

Τμήμα
Δικτύου

Μήκος
Σωλήνα
(m)

1

Ο
ί

3 Εικόνα 28
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Για παράδειγμα, εφόσον μετακινηθούμε με το ποντίκι πάνω στην πρώτη στήλη (με τους 
α/α) κοντά στην οριζόντια γραμμή έτσι, ώστε ο κέρσορας να πάρει διαφορετικό σχήμα 
(των δύο παράλληλων γραμμών με πάνω και κάτω βέλος) και στην συνέχεια σύρουμε το 
ποντίκι (δηλ. κρατάμε πατημένο το αριστερό πλήκτρο), παρατηρούμε ότι το εύρος της 
γραμμής αυξομειώνεται ανάλογα με την κατεύθυνση του ποντικιού (Εικόνα 28).

Αφήνοντας το αριστερό πλήκτρο, το εύρος της γραμμής παραμένει όσο το ορίσαμε. 
Ανάλογες κινήσεις μπορούμε να κάνουμε έχοντας μαρκάρει ομάδα γραμμών, για να 
ορίσουμε κοινό εύρος σε όλη την ομάδα. Επιλέγοντας για παράδειγμα όλες τις γραμμές 
του φύλλου υπολογισμών (select all) και ορίζοντας το εύρος μιάς από αυτές με τον τρόπο 
που περιγράψαμε πιό πάνω, παρατηρούμε οτι όταν αφήσουμε το πλήκτρο του ποντικιού, 
όλες οι γραμμές αποκτούν το ίδιο εύρος αυτό που ορίσαμε. Αν αντί για όλες τις γραμμές 
πραγματοποιήσουμε την παραπάνω ενέργεια για ομάδα γραμμών, βλέπουμε οτι το εύρος 
των γραμμών της ομάδας γίνεται κοινό και σύμφωνα με αυτό που ορίσαμε. Ουσιαστικά, η 
ευκολία αυτή ισοδυναμεί και με την λειτουργία “distribute rows evenly” των windows. 
Εντελώς ανάλογες λειτουργίες ισχύουν και για τις στήλες του φύλλου υπολογισμών.
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Εικόνα 29

Μιά πρόσθετη δυνατότητα στην εμφάνιση των δεδομένων του φύλλου υπολογισμών είναι, 
οτι μπορούμε να στοιχίζουμε τα περιεχόμενα των κελιών με έναν από τους τρεις γνωστούς 
τρόπους, δηλ. αριστερή στοίχιση, δεξιά στοίχιση ή κεντράρισμα, μέσα από τα αντίστοιχα 
εικονίδια στοίχισης (Εικόνα 29).

Υπενθυμίζεται τέλος και η δυνατότητα επιλογής κλίμακας εμφάνισης (πχ. 100%) του

φύλλου και των περιεχομένων του.
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HI. Αλλες Λειτουργίες

Παρατηρούμε, ότι σε ορισμένες θέσεις της ζώνης συμπλήρωσης τιμών, μπορούν να 
ανοίξουν πρόσθετα παράθυρα (δεδομένων ή διαλόγου) που εξαρτώνται από την 
συγκεκριμένη εφαρμογή. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό από την μορφή που παίρνει το 
αντίστοιχο κελί, όταν «βρεθούμε» πάνω του.

Η········

ό
V

nopojcn
Nrpou
(ms/h)

ε»
 m ft II Διάμετρος

ΣωΛήνο

0.153 1/2“ ι

0.093 1/2"

Για παράδειγμα, από οποιοδήποτε κελί της στήλης «Επιθυμητή Διάμετρος» (βλ. διπλανό 
παράθυρο), με κλικ πάνω στο εικονίδιο με τις τρεις τελείες ενεργοποιείται ο διάλογος 
επιλογής διαμέτρου σωλήνα, που φαίνεται πιό κάτω.

Επιλογή Διαμέτρου

Άκυρο

Σε ορισμένες εφαρμογές ενεργοποιούνται και επιπλέον παράθυρα, μη σχετιζόμενα με 
κάποια στήλη, αλλά αναφερόμενα σε όλη την γραμμή, όπως είναι για παράδειγμα κάποια 
πρόσθετα στοιχεία της γραμμής του φύλλου υπολογισμών που εμφανίζονται με την 
επιλογή «Συμπληρωματικά Στοιχεία» από το menu (που εμφανίζεται με το δεξί πλήκτρο 
του ποντικιού) ή πιέζοντας το πλήκτρο <F12>.
Ολα αυτά περιγράφονται αναλυτικότερα μέσα στις ενότητες των εφαρμογών.

Σημείωση: Σε περίπτωση που θέλουμε να επαναλάβουμε κάποια γραμμή 
(τυπικό κλάδο του δικτύου), πέρα από το copy-paste που είδαμε πιό πάνω 
παραμένει και η παλιότερη δυνατότητα να συμπληρώνουμε το περιεχόμενο της 
πρώτης στήλης δηλ. την ονομασία τμήματος, παρατηρώντας όλη την γραμμή να 
αντιγράφεται, εκτός από την ονομασία του τμήματος που γίνεται κενή._________
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Μία άλλη κατηγορία λειτουργιών έχει να κάνει με την μορφή του φύλλου υπολογισμών 
κατά την εκτύπωση. Συγκεκριμένα, όταν το φύλλο των υπολογισμών είναι 
ενεργοποιημένο, τότε εμφανίζεται πάνω στις κεντρικές επιλογές του menu μιά πρόσθετη 
επιλογή “Φύλλο Υπολογισμού” με την υποεπιλογή “Παράμετροι Εκτύπωσης”. 
Επιλέγοντας “Παράμετροι Εκτύπωσης” εμφανίζεται το διπλανό παράθυρο διαλόγου μέσα 
στο οποίο ο χρήστης μπορεί να επέμβει στην εμφάνιση του Φύλλου Υπολογισμού κατά 
την εκτύπωση.
Συγκεκριμένα μπορεί να ορίσει έντονο πλαίσιο ή κανονικό πλαίσιο, ή και καθόλου 
πλαίσιο, οριζόντιες και (ή) κάθετες γραμμές, καθώς επίσης και σκίαση (raster) για τους 
τίτλους (επικεφαλίδες) του φύλλου υπολογισμών με τον βαθμό απόχρωσης που επιθυμεί 
(συρόμενο πλήκτρο).

Όπως τονίστηκε και πιό πάνω, το παράθυρο του Φύλλου Υπολογισμών είναι ο κεντρικός 
πυρήνας κάθε εφαρμογής. Επειδή όμως τα αποτελέσματα των υπολογισμών μιάς μελέτης 
δεν εξαντλούνται στο Φύλλο Υπολογισμών, κάθε εφαρμογή περιέχει και άλλα παράθυρα 
στα οποία παρουσιάζονται συμπληρωματικά αποτελέσματα που συνοδεύουν το τεύχος της 
μελέτης. Η σκοπιμότητα και η περιγραφή της λειτουργίας των παραθύρων αυτών αποτελεί 
αντικείμενο της κάθε εφαρμογής. Παρόλα αυτά, ανάμεσα στα διάφορα παράθυρα 
μπορούμε να ξεχωρίσουμε ορισμένα παράθυρα που έχουν κοινή φιλοσοφία ανεξάρτητα 
εφαρμογής (πχ. Παράθυρο Προμέτρησης Υλικών, Παράθυρο Τεχνικής Περιγραφής κλπ). 
Οι “τύποι” των παραθύρων αυτών περιγράφονται στις ενότητες που ακολουθούν, αλλά όχι 
απαραίτητα με την σειρά που είναιτοποθετημένα στις διάφορες εφαρμογές.
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4.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ με το adapt/fcalc

Στο παρόν κεφάλαιο 4, θα αναφερθούμε σε δύο μελέτες περιπτώσεως (case study), 
για να έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα παραγόμενα προϊόντα του 
λογισμικού πακέτου ADAPT/FCALC της εταιρίας Λογισμικού 4Μ.

Στο 1° CASE STUDY που ακολουθεί, θα περιγράφουμε μια μελέτη 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ για μια Βιοτεχνία Ενδυμάτων. Αναφερόμαστε σε 
Ισόγειο κτίριο σχήματος ορθογωνίου και διαστάσεων 23,35 μ. x 37,19 μ. με 
εσωτερικό ύψος 5,50 μ..
Στο τέλος της μελέτης των Ηλεκτρολογικών, επισυνάπτεται κάτοψη σε κλίμακα 
1 προς 75.

'w Στο 2° CASE STUDY που ακολουθεί, θα περιγράφουμε μια μελέτη 
ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για μια Τριώροφη Κατοικία. Αναφερόμαστε σε 
κατοικία με Ισόγειο -1ος -2ος, σχήματος ορθογωνίου και διαστάσεων 12,00 μ. x 
11,65 μ. με εσωτερικό ύψος 2,85 μ..
Στο τέλος της μελέτης των Απωλειών Θέρμανσης (που έπεται της μελέτης των 
Ηλεκτρολογικών) επισυνάπτονται κατόψεις τυπικού ορόφου & Ισογείου σε 
κλίμακα 1 προς 75.
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Υπολογισμοί Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
Τμήμα
Δικτύου

Μήκος
Γραμμής
(m)

Φορτίο
Γραμμή.
(KW)

Είδος
Φορτίου

Cosfl Είδ.
Καλ.

Αρ
Πα
Κα

Υπο/
Διακ
(mm:

Ετπθ.
Διατομή
(mm2)

Ετπτρ.
Ρεύμα
Κ.Σ.

Συντ.
Διορθ.

Ετπτρ.
Ρεύμα
(Α).

Μέγιστ
Ασφάλ
(Α)

Ρεύμα
Γραμμι
(Α)

Α.Π 68.29 Πίνακας 0.85: ΝΥΥ 50 50 155.0 0.783 121.4 100 96.40

Α.Γ 15.0 1.600 Πίνακας 0.89( ΝΥΥ 4 4 35.00 0.783 27.40 25 5.713

Α.1 60.00 3.19 Φωτισμός 1 ΝΥΑ 2.5 21.00 0.820 17.22 ί 10 8.395
Α.2 40.0 3.19 Φωτισμός 1 ΝΥΑ 1.5 16.00 0.820 13.12 10 8.395
Α.3 65.00 2.00 Ρευματοδότες 1 ΝΥΑ 2.5 21.00 0.820 17.22 16 5.263
Α.4 30.00 0.70 Φωτισμός 1 ΝΥΑ 1.5 16.00 0.820 13.12 10 1.842
Α.5 11.00 7.50 Κινητήρας 0.8 ΝΥΥ 2.5 25.00 0.870 21.75 16 8.224
Α.6 9.00 5.62 Κινητήρας 0.8 ΝΥΥ 2.5 25.00 0.870 |21.75 16 6.162
Α.7 55.00 7.50 Κινητήρας 0.8 ΝΥΥ 2.5 25.00 0.870 21.75 16 8.224
Α.8 53.00 5.62 Κινητήρας 0.8 ΝΥΥ 2.5 25.00 0.870 21.75 16 6.162
Α.9 49.00 4.00 Κινητήρας 0.8 ΝΥΥ 2.5 25.00 0.870 21.75 16 4.386
Α.10 45.00 3.00 Κινητήρας 0.8 ΝΥΥ 2.5 25.00 0.870 21.75 16 3.289
Α.11 36.00 2.25 Κινητήρας 0.8 ΝΥΥ 2.5 25.00 0.870 |21.75 16 2.467
Α.12 35.00 4.12 Κινητήρας 0.8 ΝΥΥ 2.5 25.00 0.870 21.75 16 4.518
Α.13 40.00 7.50 Κινητήρας 0.8 ΝΥΥ 2.5 25.00 0.870 21.75 16 8.224
Α.14 47.00 7.50 Κινητήρας 0.8 ΝΥΥ 2.5 25.00 0.870 21.75 16 8.224
Α.15 30.00 3.00 Θερμοσίφωνα· 1 ΝΥΝ 4 j 36.00 0.820 29.52 20 i 7.895

Γ·Π 1.600 Πίνακας 0.89ί ΝΥΥ 4 4 35.00 0.783 27.40 25 5.713
!γ.ι 6.50 0.20 Φωτισμός 1 ΝΥΑ 1.5 16.00 0.820 13.12 10 0.526
Γ·2 5.00 0.80 Καυστήρας πε 0.87 ΝΥΑ 2.5 21.00 0.820 17.22 16 2.420
Γ.3 5.00 0.60 Κυκλοφορητής 0.87 ΝΥΑ 2.5 121.00 0.820 17.22 16 1.815
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα : Α.Π
Ονομα Πίνακα : ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Π ΙΝΑΚΑΣ
Είδος Φορτίου Εγκατε

Ισχύς
(kW)

Cose Φαινόμ
Ισχύς
(kVA)

Ετερο
χρονι
σμός

Μεγιστι
Ζήτησε
(kVA)

Πίνακας 1.60 0.90 1.79 1 1.79
Φωτισμός 7.08 1.00 7.08 1 7.08
Ρευματοδότες 2.00 1.00 2.00 1 2.00
Κινητήρας 54.61 0.80 68.26 1 68.26
Θερμοσίφωνας 3.00 1.00 3.00 1 3.00
ΣΥΝΟΛΑ 68.29 0.85 80.04 80.04

Κατανομή Φάσεων
R (KVA) 26.54
S (KVA) 26.64
Τ (KVA) 28.94

Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (Α) 76.17
Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης 1.00
Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (Α) 70.21
Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (Α) 76.17

Προσαυξήσεις
Λόγω Εφεδρείας (%) 20
Λόγω Κινητήρων (Α) 5
Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (Α)

Τελικό Ρεύμα (Α) 96.40
Τύπος Καλωδίου ΝΥΥ
Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (Α) 155.00
Συντελεστής Διόρθωσης 0.78
Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (Α) 121.36

Επιλέγεται
Γενικός Διακόπτης (Α) 100
Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A) 100
Τροφοδοτικό Καλώδιο (πτπι2) 50
Βαθμός Προστασίας Πίνακα ΙΡ54
Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα Όχι
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα : Γ.Π
Ονομα Πίνακα : Π ΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒ ΗΤΑ
Είδος Φορτίου Εγκατε

Ισχύς
(kW)

Cose Φαινόμ
Ισχύς
(kVA)

Ετερο
χρονι
σμός

Μεγιστι
Ζήτησε
(kVA)

Φωτισμός 0.20 1.00 0.20 1 0.20
Καυστήρας πετρελαίου 0.80 0.87 0.92 1 0.92
Κυκλοφορητής 0.60 0.87 0.69 1 0.69
ΣΥΝΟΛΑ 1.60 0.90 1.79 1.79

Κατανομή Φάσεων
R (KVA) 1.81
S (KVA)
Τ (KVA)

Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (Α) 4.76
Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης 1.00
Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (Α) 1.57
Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (Α) 4.76

Προσαυξήσεις
Λόγω Εφεδρείας (%) 20
Λόγω Κινητήρων (Α)
Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (Α)

Τελικό Ρεύμα (Α) 5.71
Τύπος Καλωδίου ΝΥΥ
Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (Α) 35.00
Συντελεστής Διόρθωσης 0.78
Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (Α) 27.40

Επιλέγεται
Γενικός Διακόπτης (Α) 25
Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (Α) 25
Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm2) 4
Βαθμός Προστασίας Πίνακα ΙΡ54
Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα Όχι
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Πτώση Τάσης στις Γραμμές του Δικτύου

Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Γ. 1 0.652 V ( 0.172%)
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Γ.2 0.721 V ( 0.190%)
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Γ. 3 0.6Θ4 V ( 0.180%)
Πτώση τάσης στη γραμμή A—>Α. 1 7.195 V ( 1.893%)
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Α.2 7.995 V ( 2.104%)
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Α.3 4.887 V ( 1.286%)
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Α_4 1.316 V ( 0.346%)
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Α. 5 0.907 V ( 0.138%)
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Α.6 0.556 V ( 0.085%)
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Α.7 4.534 V ( 0.690%)
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Α.8 3.274 V ( 0.498%)
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Α.9 2.154 V ( 0.328%)
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Α. 10 1.484 V ( 0.226%)
Πτώση τάσης στη γραμμή A—>Α. 11 0.890 V ( 0.135%)
Πτώση τάσης στη γραμμή A—>Α. 12 1.585 V ( 0.241%)
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Α. 13 3.297 V ( 0.502%)
Πτώση τάσης στη γραμμή Α—>Α. 14 3.874 V ( 0.589%)
Πτώση τάσης στη γραμμή A—> A. 15 2.115 V ( 0.557%)

Δυσμενέστερη γραμμή Α—>Α.2 7.995 V ( 2.104%)

-74-
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ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
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ADAPT/FCALC
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ΤΣΟΓΕΙΟ ΒΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 'ΚΑΤΩ ΛΗΞΤΆ'Ί ADAPT

πολογισμός Θερμικών Απωλειών

ΓΊΙΠΕΔΟ : 1 Χώρος : 5
νομασία Χώρου : ΣΑΛΟΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟ

Είδος
Εττιφάν

Προ
σαν.

Αφαι
ρούμ.

Πάχ
ος

Μήκοι
(m)

Υψος
Πλάτο
(m)

Εττιφ.
(m2)

Αριθ.
Εττιφ.

Συν.
Εττιφ.
(m2)

Αφ.
Εττιφ.
(m2)

Εττιφ.
Υττολ.
(m2)

Συντ.
k

(Kcal/

Διαφ.
Θερμ.
(°C)

Καθ. 
Αττώλ 
(Kcal /

Γ1 ΒΔ 5.90 2.85 16.82 1 16.82 5.28 11.54 1.20 29.00 401.6

λ5 ΒΔ a 1.40 2.20 3.08 1 3.08 3.08 3.50 29.00 312.6

<7 ΒΔ a 1.00 2.20 2.20 1 2.20 2.20 3.00 29.00 191.4

16.00 2.10 33.60 1 33.60 33.60 2.12 27.00 1923
Ί ΝΔ 3.80 2.85 10.83 1 10.83 10.83 1.20 29.00 376.9

Απώλειες Θερμοπερατότητας Qo 3206

Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 20 % 641

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo χ (1+ZD+ZH) 3847

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ ΩΙ_=ΣΩΑί (QAI=axDxRxHxAtxZO = 
Χαρακτηριστικός Αριθμός Κτιρίου Η =
Χαρακτηριστικός Αριθμός Χώρου R (ή r) =

I Συντελεστής Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ =

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxpxcxAt =
Ογκος Χώρου V = χχ2.85=
Αριθμός Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα π =

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Ωολ = QT + QL =

427.2
0.60

0.9
1

0

4274

ος Μελέτης - Σελ. 77 -
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ADAPT
U___________________________ ΓΣΟΓΚΤΟ ΒΛ (ΛΙΑΜΓΡΠΙΜΑ ' ΚΑΤΩ 4F~TA' \

τολογισμός Θερμικών Απωλειών

ΙΙΠΕΔΟ : 1 Χώρος : 6
ι/ομασία Χώρου : WC ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ξίδος
Ξττιφάχ

Προ
σαν.

Αφαι
ρούμ.

Πάχ
°ς

Μήκοτ
(m)

Υψος
Πλάτο
(m)

Ετπφ.
(m2)

Αριθ.
Ετπφ.

Συν.
Επιφ.
(τπ2)

Αφ.
Ετπφ.
(m2)

Ετπφ.
Υττολ.
(m2)

Συντ.
k

(Kcal/

Διαφ.
Θερμ.
(°C)

Καθ. 
Αττώλ 
(Kcal/

Ί ΝΑ 1.70 2.85 4.85 1 4.85 0.36 4.49 1.20 29.00 156.3

ι6 ΝΑ α 0.60 0.60 0.36 1 0.36 0.36 3.50 29.00 36.54

,1 1.70 3.10 5.27 1 5.27 5.27 2.12 27.00 301.7

Απώλειες Θερμοπερατότητας Qo 495

Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 20 % 99

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo χ (1+ZD+ZH) 593

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=7QAi (QAi=axaxRxHxAtxZr) = 45.10
Χαρακτηριστικός Αριθμός Κτιρίου Η = 0.60
Χαρακτηριστικός Αριθμός Χώρου R (ή τ) = 0.9
Συντελεστής Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ = 1

|ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxpxcxAt =
Ογκος Χώρου V = χχ2.85= 0
Αριθμός Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα π =

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Οολ = QT + QL = 639

3ς Μελέτης - Σελ. 78 -
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reOrFIO RA rATAiVTFPIT'TVf A "If Λ TO
ADAPT

ολογισμός Θερμικών Απωλειών

ΙΙΠΕΔΟ : 1 Χώρος: 7
ομασία Χώρου : ΔΩΜΑΤΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ϊίδος
ΐττιφάν

Προ
σαν.

Αφαι
ρούμ.

Πάχ
ος

Μήκο<
(m)

Υψος
Πλάτο
(m)

Εττιφ.
(m2)

Αριθ.
Εττιφ.

Συν.
Ετπφ.
(m2)

Αφ.
Εττιφ.
(m2)

Ετπφ.
Υττολ.
(m2)

Συντ.
k

(Kcal /

Διαφ.
Θερμ.
(°C)

Καθ.
Αττώλ
(Kcal/

1 ΝΑ 4.05 2.85 11.54 1 11.54 2.20 9.34 1.20 29.00 325.0

3 ΝΑ α 1.00 2.20 2.20 1 2.20 2.20 3.50 29.00 223.3
1 ΝΔ 7.40 2.85 21.09 1 21.09 2.64 18.45 1.20 29.00 642.1
9 ΝΔ α 1.20 2.20 2.64 1 2.64 2.64 3.50 29.00 268.0
1 11.15 1.99 22.19 1 22.19 22.19 2.12 27.00 1270

Απώλειες Θερμοπερατότητας Qo 2728

Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 20 % 546

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo χ (1+ZD+ZH) 3274

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=EQAi (ΟΑί=αχΣΙχΤ1χΗχΔΙχΖΓ) = 330.7
Χαρακτηριστικός Αριθμός Κτιρίου Η = 0.60
Χαρακτηριστικός Αριθμός Χώρου R (ή r) = 0.9
Συντελεστής Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ = 1

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxpxcxAt =
Ογκος Χώρου V = χχ2.85= 0
Αριθμός Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα π =

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ QoA = QT + QL = 3605

[ος Μελέτης - Σελ. 79 -
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ΟΡΟΦΟΣ -Π
ADAPT

1ΙΠΕΔΟ: 3 Χώρος: 1
rapama Χώρου : ΣΑΛΟΚΟΥΖΙΝΑ 2ου

τολογισμός Θερμικών Απωλειών

Ξίδος
Εττκράν

Προ
σαν.

Αφαι
ρούμ.

Πάχ
ος

Μήκο<
(m)

Υψος
Πλάτο
(πτ)

Εττιφ.
(m2)

Αριθ.
Εττιφ.

Συν.
Εττιφ.
(m2)

Αφ.
Εττιφ.
(m2)

Εττιφ.
Υττολ.
(m2)

Συντ.
k

(Kcal /

Διαφ.
Θερμ.
(°C)

Καθ.
Αττώλ
(Kcal/

Ί ΒΔ 12.00 2.85 34.20 1 34.20 12.10 22.10 1.20 29.00 769.1

^1 ΒΔ a 4.50 2.20 9.90 1 9.90 9.90 3.50 29.00 1005

£ ΒΔ a 2.00 1.10 2.20 1 2.20 2.20 3.50 29.00 223.3
3 ΝΔ a 1.00 2.20 2.20 1 2.20 2.20 3.50 29.00 223.3

'3 ΝΔ 2.45 2.85 6.98 1 6.98 6.98 1.20 29.00 242.9

>1 36.00 2.00 72.00 1 72.00 72.00 0.62 29.00 1295

:ι Β 7.00 2.85 19.95 1 19.95 19.95 1.50 19.00 568.6

Απώλειες Θερμοπεραιόιητας Qo 4327

Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 20 % Θ65

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo χ (1+ZD+ZH) 5193

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ Ωί=ΣΩΑί (ΩΑί=αχΣΙχΡχΗχΔ1χΖΓ) = 633.3
Χαρακτηριστικός Αριθμός Κτιρίου Η = 0.60
Χαρακτηριστικός Αριθμός Χώρου R (ή τ) = 0.9
Συντελεστής Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ = 1

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxpxcxAt =
Ογκος Χώρου V = χχ2.85= 0
Αριθμός Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα π =

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Ωολ = QT QL = 5826

ος Μελέτης - Σελ. 80 -
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ΠΡΠΦΠΤ ?°s
ADAPT

Γτολογισμός Θερμικών Απωλειών

ΊΙΠΕΔΟ : 3 Χώρος : 2
νομασία Χώρου : WC ΜΙΚΡΟ 2ου

Είδος
Εττιφά\

Προ
σαν.

Αφαι
ρούμ.

Πάχ
ος

Μήκοτ
(m)

Υψος
Πλάτο
(m)

Εττιφ.
(m2)

Αριθ.
Ετπφ.

Συν.
Ετπφ.
(m2)

Αφ.
Ετπφ.
(πο2)

Ετπφ.
Υπολ.
(m2)

Συντ.
k

(Kcal/

Διαφ.
θερμ.
(°C)

Καθ.
Αττώλ
(Kcal/

Γ1 ΒΑ 0.50 2.85 1.42 1 1.42 1.42 1.20 29.00 49.42
Γ3 ΒΑ 1.25 2.85 3.56 1 3.56 0.36 3.20 1.20 29.00 111.4

\6 ΒΑ α 0.60 0.60 0.36 1 0.36 0.36 3.50 29.00 36.54

31 2.20 1.30 2.86 1 2.86 2.86 0.62 29.00 51.42

Απώλειες Θερμοπερατότητας Qo 249

Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 20 % 50

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo χ (1+ZD+ZH) 299

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ ΩΙ_=ΣΩΑί (QAi=axZlxRxHxAb<Zn = 45.10
Χαρακτηριστικός Αριθμός Κτιρίου Η = 0.60
Χαρακτηριστικός Αριθμός Χώρου R (ή ή = 0.9
Συντελεστής Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ = 1

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxpxcxAt =
Ογκος Χώρου V = χχ2.θ5= 0
Αριθμός Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα π =

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Ωολ = QT + QL = 344

ος Μελέτης - Σελ. 81 -
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ΟΡΟΦΟΣ 2°*
ADAPT

τολογισμός Θερμικών Απωλειών

"ΙΙΠΕΔΟ : 3 Χώρος : 3
νομασία Χώρου : ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ 2ου

Είδος
Εττιφά\

Προ
σαν.

Αφαι
ρούμ.

Πάχ
°ς

Μήκο<
(m)

Υψος
Πλάτο
(m)

Εττιφ.
(m2)

Αριθ.
Εττιφ.

Συν.
Ετπφ.
(m2)

Αφ.
Εττιφ.
(m2)

Ετπφ.
Υττολ.
(m2)

Συντ.
k

(Kcal/

Διαφ.
θερμ.
ΓΟ

Καθ.
Αττώλ
(Kcal/

Γ1 ΒΑ 0.50 2.85 1.42 1 1.42 1.42 1.20 29.00 49.42
Γ3 ΒΑ 3.70 2.85 10.54 1 10.54 10.54 1.20 29.00 366.8
Γ3 ΝΑ 3.15 2.85 8.98 1 8.98 3.08 5.90 1.20 29.00 205.3
\5 ΝΑ α 1.40 2.20 3.08 1 3.08 3.08 3.50 29.00 312.6
31 4.15 3.20 13.28 1 13.28 13.28 0.62 29.00 238.8

Απώλειες Θερμοπερατότητας Qo 1173

Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 20 % 235

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo χ (1+ZD+ZH) 1408

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ ΟΙ_=ΣΟΑί (QAi=axElxRxHxAtxZr) = 176.6
Χαρακτηριστικός Αριθμός Κτιρίου Η = 0.60
Χαρακτηριστικός Αριθμός Χώρου R (ή r) = 0.9
Συντελεστής Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ = 1

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxpxcxAt =
Ογκος Χώρου V = χχ2.85= 0
Αριθμός Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα π =

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Οολ = QT + QL = 1584

3ς Μελέτης - Σελ. 82 -
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ΟΡΟΦΟΣ 2,>ς
ADAPT

Γολογισμός Θερμικών Απωλειών

1ΙΠΕΔΟ : 3 Χώρος: 4
ιομασία Χώρου : ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕΓΑΛΟ 2ου

Είδος
Ξττιφά\

Προ
σαν.

Αφαι
ρούμ.

Πάχ
ος

Μήκοι
(m)

Υψος
Πλάτο
(m)

Ετπφ.
(rn2)

Αριθ.
Ετπφ.

Συν.
Ετπφ.
(m2)

Αφ.
Ετπφ.
(m2)

Ετπφ.
Υττολ.
(m2)

Συντ.
k

(Kcal/

Διαφ.
Θερμ.
(°C)

Καθ.
Αττώλ
(Kcal/

'3 ΝΑ 2.Θ5 2.85 8.12 1 8.12 3.08 5.04 1.20 29.00 175.4

\5 ΝΑ α 1.40 2.20 3.08 1 3.08 3.08 3.50 29.00 312.6

)1 4.15 2.95 12.24 1 12.24 12.24 0.62 29.00 220.1

Απώλειες Θερμοττερατότητας Qo 708

Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 20 % 142

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo χ (1+ZD+ZH) 850

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ ΟΣ=ΣΟΑί (QAi=axElxRxHxAtxZr) = 176.6
Χαρακτηριστικός Αριθμός Κτιρίου Η = 0.60
Χαρακτηριστικός Αριθμός Χώρου R (ή r) = 0.9
Συντελεστής Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ = 1

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxpxcxAt =
Ογκος Χώρου V = χχ2.85= 0
Αριθμός Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα η =

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Οολ = QT + QL = 1026

ς Μελέτης - Σελ. 83 -
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ΠΡΠΦΠΤ r*
ADAPT

ολογισμός Θερμικών Απωλειών

ΙΙΠΕΔΟ: 3 Χώρος: 5
ομασία Χώρου ·. WC ΜΕΓΑΛΟ 2ου

ίίδος
:ττιφά\

Προ
σαν.

Αφαι
ρούμ.

Πάχ
°ς

Μήκοι
(m)

Υψος
Πλάτο
(m)

Εττιφ.
(m2)

Αριθ.
Εττιφ.

Συν.
Ετπφ.
(m2)

Αφ.
Ετπφ.
(m2)

Ετπφ.
Υπολ.
(m2)

Συντ.
k

(Kcal/

Διαφ.
Θερμ.
(°C)

Καθ.
Αττώλ
(Kcal/

1 ΝΑ , 0.50 2.85 1.42 1 1.42 1.42 1.20 29.00 49.42
3 ΝΑ 1.90 2.85 5.41 1 5.41 0.36 5.05 1.20 29.00 175.7
6 ΝΑ α 0.60 0.60 0.36 1 0.36 0.36 3.50 29.00 36.54
11 3.10 2.25 6.97 1 6.97 6.97 0.62 29.00 125.3

Απώλειες Θερμοπερατότητας Qo 387

Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 20 % 77

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo χ (1+ZD+ZH) 464

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=EQAi (QAi=axDxRxHxAtxZr) = 45.10
Χαρακτηριστικός Αριθμός Κτιρίου Η = 0.60
Χαρακτηριστικός Αριθμός Χώρου R (ή r) = 0.9
Συντελεστής Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ = 1

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxpxcxAt =
Ογκος Χώρου V = χχ2.85= 0
Αριθμός Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα η =

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Οολ = QT + QL = 509
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Μ ΟΡΟΦΟΣ 2°*
ADAPT

j

Απολογισμός Θερμικών Απωλειών

:ΠΙΠΕΔΟ : 3 Χώρος : 6
)νομασία Χώρου : ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΙΚΡΟ 2ου

Είδος
Εττιφά\

Προ
σαν.

Αφαι
ρούμ.

Πάχ
°ς

Μηκοη Υψος 
(m) Πλάτο

(m)

Εττκρ.
(m2)

Αριθ.
Εττκρ.

Συν.
Εττκρ.
(m2)

Αφ.
Εττκρ.
(m2)

Εττκρ.
Υττολ.
(m2)

Συντ.
k

(Kcal/

Διαφ.
Θερμ.
(°C)

Καθ.
Αττώλ
(Kcal/

Τ3 ΝΑ 2.60 2.85 7.41 1 7.41 7.41 1.20 29.00 257.9
Γ1 ΝΑ 0.50 2.85 1.42 1 1.42 2.64 1.20 29.00

<Κ4 ΝΑ α 1.20 2.20 2.64 1 2.64 2.64 3.50 29.00 268.0
Γ1 ΝΔ 1.20 2.85 3.42 1 3.42 3.42 1.20 29.00 119.0
\3 ΝΑ α 1.00 2.20 2.20 1 2.20 2.20 3.50 29.00 223.3
Γ3 ΝΑ 1.00 2.85 2.85 1 2.85 2.85 1.20 29.00 99.18
31 3.10 2.95 9.15 1 9.15 9.15 0.62 29.00 164.5

Απώλειες Θερμοπερατότητας Qo 1132

Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 20 % 226

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo χ (1+ZD+ZH) 135Θ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=EQAi (αΑί=αχΣΙχ(*χΗχΔΙχΖΓ) = 330.7
Χαρακτηριστικός Αριθμός Κτιρίου Η = 0.60
Χαρακτηριστικός Αριθμός Χώρου R (ή r) = 0.9
Συντελεστής Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ = 1

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxpxcxAt =
Ογκος Χώρου V = χχ2.85= 0
Αριθμός Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα η =

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qo λ = QT + QL = 1689
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Ά ADAPT

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΩΡΩΝ (Kcal/h) 

Επίπεδο : 1

1 ΣΑΛΟΚΟΥΖΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩ 4515
2 WC ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗ 689
3 ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΙΚΡΟ 2033
4 ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕΓΑΛΟ 1755
5 ΣΑΛΟΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟ 4274
6 WC ΘΕΟΔΩΡΟΥ 639
7 ΔΩΜΑΤΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 3605

Συνολικές Απώλειες Επιπέδου 17510

Επίπεδο : 2

1 ΣΑΛΟΚΟΥΖΙΝΑ 1ου 4670
2 WC ΜΙΚΡΟ 1ου 317
3 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ 1ου 1350
4 ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕΓΑΛΟ 1ου 867
5 WC ΜΕΓΑΛΟ 1ου 415
6 ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΙΚΡΟ 1ου 1575

Συνολικές Απώλειες Επιπέδου 9194

Επίπεδο : 3

1 ΣΑΛΟΚΟΥΖΙΝΑ 2ου 5826
2 WC ΜΙΚΡΟ 2ου 344
3 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ 2ου 1584
4 ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕΓΑΛΟ 2ου 1026
5 WC ΜΕΓΑΛΟ 2ου 509
6 ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΙΚΡΟ 2ου 1689

Συνολικές Απώλειες Επιπέδου 10978

Συνολικές Απώλειες Κτιρίου 37682
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ΣΥΝΟΛΟ= 19.074 (ΙΟΣ) 
ΣΥΝΟΛΟ=24.798 (20Σ;

1/5 4/5
Μπαλκονόπορτα

ΣΥΝΟΛΟ=(11.255 + 11.164)+19.074+24.798=66.291 X 30 % = 87.000

• 2 -

Παράθυρο
Kouflvac

ΏΡοΦο'ί
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5.1 Ελληνικό Τεχνικό Λογισμικό - Εισαγωγικά

Οι εκτιμήσεις της αγοράς για τις προοπτικές του κλάδου του τεχνικού 
λογισμικού τα επόμενα χρόνια και έως το 2006, είναι ιδιαίτερα θετικές. Ο 
κατασκευαστικός "οργασμός" από τα έργα του Γ ΚΠΣ και της Ολυμπιάδας, 
αναγκάζει τις εταιρίες να επενδύουν σημαντικά ποσά σε τεχνικό λογισμικό, 
ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις. 
Προβλήματα ίσως παρουσιαστούν μετά το 2006, οπότε και η αγορά 
κατασκευών αναμένεται να παρουσιάσει κάμψη, εφόσον θα έχουν 
ολοκληρωθεί τα έργα.

Στο κλάδο του τεχνικού λογισμικού δραστηριοποιούνται 22 εταιρίες - μέλη του 
Συνδέσμου Εταιριών Τεχνικού Λογισμικού (ΣΕΤΕΛ). Αν ληφθεί υπόψη ότι 
δύο εταιρίες έχουν ενταχθεί σε μεγαλύτερους ομίλους (LOGICIEL και VK) 
και μία εταιρία (Specisoft) έχει προσανατολιστεί με επιτυχία σε 
τεχνικοοικονομικό λογισμικό, μπορούμε να πούμε ότι ο κλάδος απαρτίζεται 
από 19 ξεχωριστές επιχειρήσεις.

Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από σημαντικές διαφορές: υπάρχουν μεγάλες 
εταιρίες, με σημαντική χρηματοοικονομική βάση και επιχειρηματική δυναμική, 
εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται πέραν του λογισμικού και σε πωλήσεις 
υλικού (hardware), αλλά και μικρές εταιρίες, που τα στελέχη των
περισσότερων δραστηριοποιούνται και σε τεχνικές μελέτες. 
Η μεγαλύτερη εταιρία μέλος του ΣΕΤΕΛ είναι η American Computers & 
Engineers, η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις υλικού (Harware), 
λογισμικού (software) και υπηρεσιών. Ο τζίρος της το 2000 ξεπέρασε τα 2,5 
δισ. δρχ., το 70% του οποίου προέρχεται από πώληση υλικού.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η εταιρία 4Μ, που δραστηριοποιείται
αποκλειστικά σε λογισμικό και υπηρεσίες, με τζίρο που ξεπερνάει τα 500 εκατ. 
δρχ. Η 4Μ, διπλασιάζοντας τον κύκλο εργασιών της σε σχέση με το 1999, 
καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των εταιριών, αν ληφθούν υπόψη μόνο 
τα έσοδα από την εμπορία ελληνικού τεχνικού λογισμικού.
Ακολουθούν, η εταιρία CCS, η π- Systems, η ART ΕΠΕ και η LH 
Λογισμική με τζίρους μεταξύ 250 και 500 εκατ. δρχ και η εταιρία COMET, η 
CADVANCED APPLICATIONS και η ERGON IRIS, με τζίρους από 100 
έως 250 εκατ. δρχ.

Στη σειρά κατάταξης ακολουθούν μικρότερες εταιρίες, οι οποίες δηλώνουν 
τζίρους περί τα 100 εκατ. δρχ και για τις οποίες δεν ήταν δυνατόν να 
διασταυρωθούν τα στοιχεία από δημοσιευμένους ισολογισμούς.. Ενδεικτικά 
παραθέτουμε τα στοιχεία που δήλωσαν οι εταιρίες σε προηγούμενη έρευνά 
μας.
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5.2 Το Παρόν του κλάδου

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το ελληνικό τεχνικό λογισμικό θεωρείται 
πολύ καλό σε σχέση με τα διεθνή δεδομένα. Η αγορά, ωστόσο, είναι μικρή 
πράγμα που απαιτεί δραστηριοποίηση στο εξωτερικό αλλά και διεύρυνση των 
δραστηριοτήτων των εταιριών σε νέους τομείς και υπηρεσίες. Σε αυτή τη 
περίπτωση, όμως, απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις, κάτι που είναι πολύ 
δύσκολο για τις μικρές εταιρίες. Το μέλλον για ορισμένες από τις εν λόγω 
εταιρίες κρίνεται αβέβαιο, καθώς ο ανταγωνισμός δεν στηρίζεται τόσο στην 
τεχνική επάρκεια των λύσεων που παρέχουν, όσο στη δυνατότητα να 
ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα.

Πάντως, για τις μικρές εταιρίες υπάρχει ακόμη πίστωση χρόνου, καθώς η 
αγορά των έργων έχει δημιουργήσει και θα συνεχίσει να δημιουργεί ζήτηση 
για τεχνικό λογισμικό. Όσες έχουν να προφέρουν κάποιες εξειδικευμένες και 
αξιόπιστες λύσεις, είναι πιθανόν να αναζητήσουν συνεργασίες με 
μεγαλύτερους ομίλους, πουλώντας προϊόντα και τεχνογνωσία ή θα συνεχίσουν 
να λειτουργούν παράλληλα με άλλες δραστηριότητες των μελών τους.

Υπάρχουν, ωστόσο, και εταιρίες των οποίων οι λύσεις στηρίζονται σε 
"ελληνοποίηση" ξένων, εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού, οι οποίες με 
μικρότερο κόστος ανάπτυξης μπορούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. 
Αν και η πορεία του τζίρου των μεγάλων εταιριών τα τελευταία χρόνια είναι 
ιδιαίτερα θετική, δεν παραμένουν αδρανείς, αλλά αναζητούν λύσεις, που θα 
τους εξασφαλίσουν επιτυχή πορεία και στο μέλλον.

Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν κάποιες συνεργασίες, οι οποίες 
έχουν ενισχύσει το προφίλ των δύο σημαντικότερων εταιριών. Στον όμιλο της 
εταιρίας 4Μ, συμπεριλαμβάνεται πλέον και η εξειδικευμένη εταιρία VK 
Engineering, μετονομαζόμενη σε 4M-VK. Επίσης η εταιρία, στην κατεύθυνση 
διεύρυνσης των υπηρεσιών της, συνεργάστηκε με τις εκδόσεις Σελλούντου με 
σκοπό την ενίσχυση των υπηρεσιών τεχνικού περιεχομένου. Στον όμιλο της 
American Computers & Engineers - ACE, στον οποίο εισήλθε με σημαντικό 
ποσοστό ο όμιλος QUEST, συμπεριλαμβάνεται πλέον και η εταιρία Logiciel 
με μεγάλη εμπειρία σε λογισμικό διαχείρισης έργων.

Οι περισσότερες εταιρίες βλέπουν με αισιοδοξία το μέλλον, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος τους, ακόμη και για την περίοδο μετά το 2006, όπου γενικότερα για 
την αγορά κατασκευών, υπάρχει έντονος προβληματισμός.
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Σύμφωνα με την κα Αγόρα Τσακίρη, γενική διευθύντρια της Ergon Iris Α.Ε., 
"τα μεγάλα έργα που αναμένονται μέχρι το 2005 θα δώσουν πράγματι μεγάλη 
ώθηση στην αγορά των κατασκευών. Παράλληλα, το πολυσυζητημένο 
νομοσχέδιο, που αφορά κατασκευαστικές εταιρίες, θα θέσει νέα standards στην 
οργάνωση και υποδομή τους. Οι εταιρίες τεχνικού λογισμικού θα πρέπει να 
προετοιμαστούν για αυτές τις αλλαγές, βελτιώνοντας τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους και προσαρμόζοντάς τα στα νέα δεδομένα.

Σύμφωνα με τους κ.κ. Σ. Παπαθανασίου και X. Χαραλαμπόλουλο, πρόεδρο 
και διευθύνοντα σύμβουλο αντίστοιχα της 4Μ, αν και η μείωση της αγοράς 
μετά το 2006 δε θα είναι τόσο απότομη (κυρίως λόγω του ότι το Γ’ ΚΠΣ θα 
τρέχει ακόμα, ενώ μετά θα ακολουθήσει κατά πάσα πιθανότητα και το Δ' 
ΚΠΣ), οι εταιρίες τεχνικού λογισμικού θα πρέπει να προετοιμάζονται από 
σήμερα, αναζητώντας πολλαπλές διεξόδους, όπως είναι, για παράδειγμα, η 
διεύρυνση του αντικειμένου τους και οι αγορές στο εξωτερικό.

Η κα Πέννυ Ιωακείμ, υπεύθυνη marketing και δημοσίων σχέσεων της 
εταιρίας American Computers & Engineers Hellas, υποστηρίζει ότι η αγορά 
μετά το 2006 δε θα είναι μικρότερη, αλλά θα είναι διαφορετική, τόσο ως προς 
το μέσο μέγεθος των εταιριών, όσο και ως προς τον προσανατολισμό τους. Θα 
είναι διαφορετική ιδιαίτερα ως προς τις απαιτήσεις για ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες. Οι εταιρίες θα πρέπει από τώρα να προσαρμοστούν όχι σε μια 
υποτιθέμενη μείωση της αγοράς, αλλά στις νέες συνθήκες της ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς. Να επενδύσουν στον εκσυγχρονισμό των οργανωτικών 
δομών, στον εξωστρεφή (εκτός Ελλάδος) προσανατολισμό, στο e-επιχειρείν 
και στην καινοτομία.

Σύμφωνα με τον κ. Χρηστό Μαυρίδη, του τμήματος πωλήσεων της LH 
Λογισμική ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα στην αγορά κατασκευών μετά 
το 2006, όμως οι εξελίξεις στο πεδίο της έρευνας είναι ικανές να κρατήσουν 
την αγορά του τεχνικού λογισμικού σε ικανοποιητικά επίπεδα, καθώς οι λύσεις 
που θα προταθούν θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τον κατασκευαστικό κλάδο.

Ο κ. Παναγιώτης Χατζηϊωάννου, γενικός διευθυντής της εταιρίας ART, αν 
και θεωρεί ότι θα υπάρξει μείωση της αγοράς μετά το 2006, πιστεύει ότι οι 
εταιρίες εκείνες που αναπτύσσουν προϊόντα καλής ποιότητας δε θα 
αντιμετωπίσουν ιδιαίτερο πρόβλημα.

Ο κ. Χρηστός Σανδαλίδης, γενικός διευθυντής της εταιρίας Ti-Soft, 
υποστηρίζει ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα κάποια ραγδαία εξέλιξη στην 
αγορά κατασκευών ενόψει 2004 και πιστεύει ότι θα υπάρξει "υπερθέρμανση" 
τα αμέσως επόμενα χρόνια, χωρίς σημαντική μείωση μετά το 2005.

Ο κ. Δημήτρης Κουτσουρέλης, γενικός διευθυντής της MULTISOFT, αν και 
θεωρεί ότι θα υπάρξει μείωση στην κατασκευαστική δραστηριότητα, 
υπογραμμίζει ότι δε θα επηρεάσει τις εταιρίες τεχνικού λογισμικού.
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Όλοι οι παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι βασική προτεραιότητά τους είναι 
η βελτίωση των προϊόντων τεχνικού λογισμικού. Είναι, λοιπόν, πολύ φυσικό 
να περιμένουμε ακόμη πολλές καινοτομίες από το ήδη καλό ελληνικό 
λογισμικό. Επίσης, οι εξαγωγές προϊόντων στο εξωτερικό αποτελούν τη 
δεύτερη προτεραιότητα του κλάδου, ενώ περίπου το 50% θεωρεί σαν 
προτεραιότητα τη διεύρυνση του αντικειμένου. Είναι ενδεικτικό ότι κανείς δεν 
επιλέγει συγχωνεύσεις μεταξύ των εταιριών τεχνικού λογισμικού, ενώ 
ελάχιστοι προσδοκούν συνεργασία με μεγάλους ομίλους πληροφορικής. 
Οι υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου, θεωρείται ότι θα παρουσιάσουν σημαντική 
ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, γεγονός που φαίνεται ότι θα δημιουργήσει νέα 
δεδομένα το προσεχές διάστημα. Αρκετές, ωστόσο, εταιρίες θεωρούν ότι 
υπάρχουν ακόμη περιθώρια για κλασσικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και 
υποστήριξης των μηχανικών και των επιχειρήσεων.

5.3 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Η αναζήτηση στοιχείων για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 
διευκολύνθηκε σημαντικά από το γεγονός ότι οι εταιρείες αυτές έχουν 
συστήσει μεταξύ τους Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων Τεχνικού 
Λογισμικού (ΣΕΤΕΛ).

Συγκεκριμένα, ο ΣΕΤΕΛ αποτελείται από 22 μέλη-εταιρίες-, από τις οποίες, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι 2 εταιρίες έχουν ενταχθεί σε μεγαλύτερους ομίλους 
(Logiciel, VK) και μία εταιρία (Specisoft) έχει προσανατολιστεί με επιτυχία σε 
τεχνικοοικονομικό λογισμικό, τελικά η έρευνα εστιάστηκε σε 19 εταιρίες. Δύο 
γενικά συμπεράσματα που εξήχθησαν από την έρευνα είναι τα εξής :

& Η πορεία του κλάδου στο Ελληνικό Τεχνικό Λογισμικό κρίνεται από τις 
περισσότερες εταιρίες θετική πράγμα που αντικατοπτρίζεται και από τα 
οικονομικά στοιχεία των εταιριών (μέση αύξηση κύκλου εργασιών 25%).

# Οι εταιρείες του κλάδου φαίνονται να "τρέχουν" με 2 ταχύτητες. 
Δυναμικότερα κινούνται οι μεγάλες εταιρίες, με σημαντική 
χρηματοοικονομική βάση και επιχειρηματική δυναμική, σε αντίθεση με τις 
μικρές εταιρίες, σε πολλές από τις οποίες τα στελέχη τους 
δραστηριοποιούνται και σε τεχνικές μελέτες.
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5.4 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕΤΕΛ

^ AMERICAN COMPUTERS & ENGINEERS HELLAS (ACE)
Αιγαίου Πελάγους 6, 15341 - Αγ. Παρασκευή. Τηλ.: 60.68.600 -
Fax:6068699,e-mail:info@ace-hellas.gr
(www.ace-hellas.gr)

Η American Computers & Engineers ιδρύθηκε το 1979 και έχει ως 
αντικείμενο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων προϊόντων και υπηρεσιών 
Πληροφορικής, με εξειδίκευση στις Τεχνικές Εφαρμογές, όπου καλύπτει το 
σύνολο των αναγκών των μηχανικών. Η εταιρία, μέλος του ομίλου Quest, 
διαθέτει συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες 
σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης πρωτοποριακών μηχανογραφικών 
εφαρμογών με προγράμματα CAD, υπηρεσίες δικτύων & τηλεπικοινωνιών, 
μέχρι και υπηρεσίες συντήρησης του συνολικού εξοπλισμού του πελάτη, 
ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή των υπολογιστών ή των περιφερειακών 
που διαθέτει. Η εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και Tick-it 
Ανάπτυξης Τεχνικού Λογισμικού.

4 ANSYS - Κ. ΑΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Λάμπρου Κατσώνη 36 A, 11471 - Αθήνα. Τηλ.: 64.11.406 - Fax: 6432075, 
e-mail: frame@tee.gr

Αντιπροσωπεύει το πρόγραμμα ανάλυσης με πεπερασμένα στοιχεία, ANSYS, 
που αφορά στατικές μελέτες και ήλεκτρο μηχανολογικές εγκαταστάσεις. 
Χρήστες του προγράμματος είναι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες και 
γραφεία μελετών, καθώς πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα.

$ ART - ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Πλ. Βικτωρίας 7, 10434 - Αθήνα. Τηλ.:82.28.568 - Fax: 82.29.268,
e-mail: common@art-cad.gr
(www.art-cad.gr)

Η εταιρία δραστηριοποιείται στους τομείς της παραγωγής και διάθεσης 
λογισμικού για αρχιτέκτονες και λοιπούς μηχανικούς, αλλά και στην παροχή 
υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξής τους. Από το 1991 η εταιρία είναι 
Authorised AutoCAD Dealer. Μάλιστα, από το 1994 έως και το 2000 
αναδεικνύεται σε No 1 AutoCAD Dealer στην Ελλάδα, όσον αφορά στον όγκο 
πωλήσεων.
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H ART είναι, επίσης, επίσημο μέλος του δικτύου Autodesk Developers 
Network (ADN) από το 1990. Με την ιδιότητά της αυτή παράγει και διαθέτει 
το αρχιτεκτονικό πρόγραμμα CADware που είναι το κύριο προϊόν της και 
κυκλοφορεί από το 1988. To CADware έχει γίνει ευρέως αποδεκτό λόγω της 
καθαρά αρχιτεκτονικής του προσέγγισης. Είναι ειδικά φτιαγμένο για τους 
Ελληνες αρχιτέκτονες, μηχανικούς και διακοσμητές, είναι πλήρως 
τρισδιάστατο και λειτουργεί σε περιβάλλον AutoCAD.

^ CADvanced Applications
Μιχαλακοπούλου 64, 11528 - Αθήνα. Τηλ.: 77.71.292 - Fax: 77.13.411,
e-mail: cadv@tee.gr
(www.cadvancedap.com)

Η CADvanced applications ιδρύθηκε το 1987 με αντικείμενο την κατασκευή 
εξειδικευμένων εφαρμογών CAD για την αρχιτεκτονική, τοπογραφία, 
πολεοδομία και βιομηχανία. Στη συνέχεια, παρουσίασε ολοκληρωμένα 
προγράμματα για αρχιτεκτονική μελέτη κτιριακών έργων και εσωτερικών 
χώρων, καθώς και μια πιλοτική εφαρμογή για πολεοδομία. Επίσης, 
δημιούργησε ολοκληρωμένες εφαρμογές σχεδιασμού και κοστολόγησης 
προϊόντων για λογαριασμό εταιριών, κυρίως από τη βιομηχανία επίπλων και 
εξοπλισμών καταστημάτων και γραφείων.

Στα προϊόντα της προστέθηκαν προγράμματα μηχανολογικού, στατικού και 
τοπογραφικού σχεδίου, καθώς και πακέτα υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης 
δικτύων CAD και εκπαίδευσης προσωπικού σε ειδικά θέματα σχεδιασμού με 
Η/Υ. Η CADvanced applications είναι ένας από τους τρεις 
εξουσιοδοτημένους δημιουργούς εφαρμογών AutoCAD στην Ελλάδα. Επίσης, 
είναι μέλος του AutoCAD Developers Network και του ADGE (AutoCAD 
Developers Group Europe) από το 1991.

41 COMET Υπολογιστική Μηχανική & Τεχνολογία
Γρεβενών 40, 15562 - Χολαργός. Τηλ.: 65.60.767 - Fax: 65.60.764, e-mail: 
cometgrp@otenet.gr

Το βασικό λογισμικό της εταιρίας, που ειδικεύεται σε στατικά προγράμματα, 
είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα προγραμμάτων στατικής και δυναμικής 
ανάλυσης, διαστασιολόγησης και σχεδίασης κατασκευών από σκυρόδεμα ή 
χάλυβα με γραμμικά ή επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία. 
Επίσης, διαθέτει προγράμματα για τοίχους αντιστήριξης, καθώς και μια 
βιβλιοθήκη μικρών και εύχρηστων προγραμμάτων. Ακόμα αντιπροσωπεύει 
λογισμικό για επίλυση σύνθετων προβλημάτων πολιτικού μηχανικού και 
διαθέτει πρόγραμμα αρχιτεκτονικής και φωτορεαλιστικής απεικόνισης.

94

mailto:cadv@tee.gr
http://www.cadvancedap.com
mailto:cometgrp@otenet.gr


* COMPUTER CONTROL SYSTEMS -CCS
Λεωφ. Κηφισίας 94-96, 15125 - Μαρούσι. Τηλ.: 80.23.766 - Fax: 80.51.730,
e-mail: info@ccs.gr
(www.ccs.gr)

H Computer Control Systems A.E. (CCS) κινείται από το 1987, στο χώρο 
των μεταλλικών κατασκευών και στο χώρο του ιατρικού λογισμικού, 
παρέχοντας προϊόντα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Επίσης, η εταιρία 
δραστηριοποιείται με επιτυχία σε ερευνητικά προγράμματα. 
Τα βασικά προϊόντα της σχετικά με τις κατασκευές, αφορούν εφαρμογές για 
ανάλυση και διαστασιολάγηση μεταλλικών και σύμμεικτων κατασκευών. 
Το Μάιο του 1999 η εταιρία πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001.

Φ CUBUS HELLAS
Λεωφ. Δημοκρατίας 37, 15451 - Ν. Ψυχικό. Τηλ.: 67.25.144 - Fax: 67.22.382,
e-mail: cubus@ath.forthnet.gr
(www.cubushellas.gr)

Ιδρύθηκε το 1990 και σε συνεργασία με την Cubus AG Zuerich (έτος 
ίδρυσης 1981) και το Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης ΕΤΗ Zuerich 
κατασκευάζει προγράμματα στατικού και αντισεισμικού υπολογισμού και 
σχεδίασης κτιρίων, γεφυρών και εδαφοτεχνικών έργων.

Φ DEMETRIOY ENGINEERING
Αλεξανδρουπόλεως 20, 11527 - Αθήνα. Τηλ.: 77.59.865 - Fax: 77.18.139, e- 
mail: sdeme@tee.gr

Η εταιρία δραστηριοποιείται στην εκπόνηση στατικών μελετών και στην 
επίβλεψη κατασκευής κτιριακών έργων και άλλων ειδικών έργων. Το 
σύστημα στατικών προγραμμάτων της Demetriou Engineering, Domus II - 
Domus Cad, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιγραφής, ανάλυσης 
και διαστασιολόγησης χωρικών φορέων σε περιβάλλον Autocad.

# GEOSOFT - SOFTWARE ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
Νυμφαίου 4, 11528 - Αθήνα. Τηλ.: 77.01.828 - Fax: 7775506, e-mail: 
verm@compulink.gr

Η εταιρία προσφέρει προγράμματα τοπογραφίας, οδοποιίας και 
κτηματολογίου.
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Φ CivilTech - ΓΑΡΑΟΣ ΑΘ. - ΒΟΥΣΒΟΥΝΗΣ ΑΑ. Ο.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 452, 15342 - Αγ. Παρασκευή. Τηλ.: 60.03.034 - Fax:
6000731, e-mail: info@eiviltech.gr
(www.civiltech.gr)

Η CivilTech έχει πολυετή επιτυχημένη παρουσία στο χώρο του τεχνικού 
λογισμικού και είναι δημιουργός της δημοφιλούς οικογένειας των 
προγραμμάτων " Πόλη για Windows".

Οι εφαρμογές της Πόλης για Windows λειτουργούν σε περιβάλλον Win2000 / 
Win9x/Mac και καλύπτουν τους εξής τομείς :
ΟΐνίΓΕκδοση της Οικοδομικής Άδειας.
Din: Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων για αρχιτέκτονες και πολιτικούς 
μηχανικούς.
Roof: Υπολογισμός και σχεδίαση ξύλινων κατασκευών με Ευρωκώδικα 5. 
Richter: Διαχείριση εντύπων αποκατάστασης σεισμοπλήκτων κτιρίων.

Η CivilTech δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διαρκή υποστήριξη και ενημέρωση 
των πελατών της, προτείνοντας οικονομικά συμβόλαια συντήρησης, 
εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνεχή πληροφόρηση μέσω Internet.

Φ ERGON IRIS
Τ. Θ. 212, 57001 - Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τηλ.: (031) 46.92.50 - Fax: (031) 
46.92.57, e-mail: iris@iris.gr
Τζαβέλλα 42 Β, 15451 - Ν. Ψυχικό. Τηλ.: 67.74.528 - Fax: 67.75.264 
(www.iris.gr)

Δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και υποστήριξη εξειδικευμένου software, 
project management και cost control. Οι εξειδικευμένες λύσεις της 
απευθύνονται στην κατασκευαστική και παραγωγική βιομηχανία. Προσφέρει 
ολοκληρωμένες μηχανογραφικές λύσεις "με το κλειδί στο χέρι", ξεκινώντας 
από τη μελέτη εφαρμογής του συστήματος, το σχεδιασμό της ροής των 
διαδικασιών, μέχρι την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του 
πληροφοριακού συστήματος. Παράλληλα, μελετά και εγκαθιστά απλά και 
δικτυακά μηχανογραφικά συστήματα, με τα γνωστότερα και πιο διαδεδομένα 
λειτουργικά συστήματα και δίκτυα -Windows95,98, NT, Unix, Linux.

H ERGON IRIS έχει αναλάβει μέχρι σήμερα τη μηχανογράφηση πολλών από 
τις μεγαλύτερες τεχνικές εταιρίες στον ελλαδικό χώρο, δίνοντας 
ολοκληρωμένες λύσεις στη μηχανοργάνωση των κεντρικών γραφείων και των 
διάσπαρτων εργοταξίων τους. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη, ενώ λειτουργούν γραφεία της και στην Αθήνα.
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& LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ
Στουρνάρα 23, 10682 - Αθήνα. Τηλ.: 38.37.260, fax: 3836657, e-mail:
lh@otenet.gr

Μέσα από μια πορεία συνεχούς δημιουργίας και εξέλιξης, η LH 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ διανύει τον 21ο χρόνο λειτουργίας της. Εχει αναπτύξει 
προγράμματα για πολιτικούς μηχανικούς και αρχιτέκτονες, με τελευταία το 
MASTER 2 (Ενιαίο Αρχιτεκτονικό και Στατικό πρόγραμμα), το FESPA 2 for 
windows (στατικό πρόγραμμα) και το ΤΕΚΤΩΝ 2000 (αρχιτεκτονικό 
πρόγραμμα). Τα προγράμματα FESPA και το ΤΕΚΤΩΝ έχουν καθιερωθεί ως 
αξιόπιστα και εύκολα στο χειρισμό τους πακέτα ευρείας εφαρμογής.

& MULTTSOFT
Γ Σεπτεμβρίου 120 & Χάμιλτον, 10434 - Αθήνα. Τηλ.: 82.33.345 - Fax:
8251526,e-mail: www.multisoft.gr
(www.multisoft.gr)

Η Multisoft ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1992 και δραστηριοποιείται στην 
ελληνική και κυπριακή, αγορά έχοντας ως αντικείμενο το Λογισμικό 
Πολιτικού και Αρχιτέκτονα Μηχανικού.

Προγράμματα για Πολιτικούς Μηχανικούς: Χωρικό Πλαίσιο, Ακριβής 
επίλυση και διαστασιολόγηση. Ανάλυση φορέων επίπεδης έντασης με 
πεπερασμένα στοιχεία. Επίλυση και διαστασιολόγηση κατασκευών από 
χάλυβα. Επίλυση και διαστασιολόγηση τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο 
σκυρόδεμα ή τοίχων βαρύτητας. Προγράμματα για Αργιτέκτονες: Architect 
14, Αρχιτεκτονική σχεδίαση πάνω στο AutoCAD R14.

Φ 4Μ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Μυκηνών 9, 15233 - Χαλάνδρι. Τηλ.: 68.57.200 - Fax: 68.48.237,
e-mail: gen@4m.gr
(www.4m.gr)

Ιδρύθηκε το 1986 με σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση προγραμμάτων 
(software) Τεχνικών Εφαρμογών. Δραστηριοποιείται στους τομείς των 
Ηλεκτρο μηχανολογικών, των Αρχιτεκτονικών (AutolDEA), αλλά και των 
Στατικών έργων. Διαθέτει το ενοποιημένο "Υπερπακέτο Οικοδομικών 
Μελετών", που αποτελείται από τα πακέτα IDEA/AutoIDEA 
(Αρχιτεκτονικό), SP.VAK/AutoVAK (Στατικό), FINE/AutoFINE (Η/Μ 
Εγκαταστάσεις), ADEIA (Μελέτες Αδειας) και ERGA (Διαχείριση Εργων). 
Η εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001.

97

mailto:lh@otenet.gr
http://www.multisoft.gr
http://www.multisoft.gr
mailto:gen@4m.gr
http://www.4m.gr


Φ ΟΔΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ
Λεωφ. Συγγρού 233, 17122 - Νέα Σμύρνη. Τηλ.: 93.74.800 - Fax: 93.74.810,
e-mail: odos@tee.gr
(www.odos.gr)

Το σημαντικότερο προϊόν της ΟΔΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ, το λογισμικό μελετών 
οδοποιίας ΟΔΟΣ, χρησιμοποιείται από το 1986, στο σχεδιασμό όλων των 
μεγάλων έργων του ελληνικού χώρου. Χρησιμοποιείται από το 
ΥΠΕΧΩΔΕ.(ΔΜΕΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., τ. ΠΥΔΕ, ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ, ΕΥΔΕ 
ΜΕΔΕ, Τεχν. Υπηρ. Νομαρχιών, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ κλπ.) και από 
περισσότερους από 500 μηχανικούς οδικών έργων, κατά κύριο λόγο στην 
Ελλάδα, αλλά και την Κύπρο, τη Ρουμανία και την Αλβανία.

Φ ERGOTECH ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ατταλίας 9, 17123 - Νέα Σμύρνη. Τηλ.: 93.700.32 - Fax: 93.47.234,
e-mail: nkyra@tee.gr
(www.ergotech.gr)

Το Αντικείμενο των εργασιών της είναι η παραγωγή εφαρμογών- 
προγραμμάτων που έχουν σχέση με τη μελέτη, δημοπράτηση, τεχνική 
παρακολούθηση, εκτέλεση, επίβλεψη, επιμέτρηση, σχεδίαση, καθώς και την 
οικονομική παρακολούθηση τεχνικών έργων.

Φ π-SYSTEMS INTERNATIONAL
Στουρνάρη 57, 10432 - Αθήνα. Τηλ.: 52.45.632-5 - Fax: 52.32.965, e-mail:
info@pi-systems.gr
(www.forthnet.gr/pi-systems)

Η π-SYSTEMS International Α.Ε. είναι εταιρία έρευνας και ανάπτυξης 
καινοτομικών προϊόντων Τεχνικού Λογισμικού για κτιριακές μελέτες και 
τεχνικά έργα, καθώς και υπηρεσιών υποστήριξης, εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης μηχανικών, σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα της επιστήμης 
και της τεχνολογίας.

Καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του φάσματος των εργασιών του Μηχανικού 
με μια ολοκληρωμένη σειρά προγραμμάτων Στατικών, Αρχιτεκτονικών, 
Τεχνικών Έργων και Βιοκλιματικών.
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Φ SOFiSTiK Hellas
F Σεπτεμβρίου 56, 10433 - Αθήνα. Τηλ.: 82.20.607 - Fax: 82.51.632, 
e-mail: sofistik@intemet.gr 
(www. sofistik. gr)

Η εταιρία SOFiSTiK Hellas A.E. δραστηριοποιείται με την προώθηση και 
ανάπτυξη προγραμμάτων για έργα πολιτικού και μηχανολόγου μηχανικού. 
Στις εφαρμογές των προγραμμάτων της περιλαμβάνονται : Κτιριακά έργα, 
Σήραγγες, Μεταλλικές Κατασκευές, Σχεδίαση μεταλλικών κατασκευών, 
Γεφυροποιία, Γεωτεχνικές εφαρμογές. Inside, Ξυλότυποι και Οπλισμοί.

Φ SPECISOFT
Κατεχάκη 7, 11525 - Αθήνα. Τηλ.: 69.11.468 - Fax: 69.93.791, e-mail:
specisoft@network.gr
(www. specisoft.gr)

Ιδρύθηκε το 1987, με δραστηριότητα την ανάπτυξη εξειδικευμένων 
προϊόντων λογισμικού στη διοίκηση επιχειρήσεων και τις οικονομοτεχνικές 
μελέτες, που αποτελούν μέχρι και σήμερα την κύρια δραστηριότητά της, 
καθώς και τα προγράμματα Ηλεκτρο μηχανολογικών μελετών.

^ Ti-Soft Software House
Δ. Σολωμού 51, 15341 - Αγ. Παρασκευή. Τηλ.: 65.29.109 - Fax: 6527247, 
e-mail: comp@ti-soft.com 
(www.ti-soft.com) & (www.ti-soft.gr)

Από το 1989 κατασκευάζει προγράμματα για Τεχνικά Γραφεία. Η Ti-Soft 
είναι εξειδικευμένη στο χώρο των προγραμμάτων για Η/Μ εγκαταστάσεις. 
Πολλά από τα λογότυπα των προϊόντων της έχουν καθιερωθεί στην ορολογία 
του Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου μηχανικού, όπως τα PanelCAD, που 
σημαίνει ηλεκτρικά, KlimaCAD, που σημαίνει κλιματισμός κλπ. Η νέα σειρά 
προγραμμάτων για περιβάλλον Windows 95/98/ΝΤ/2000, με το ενσωματωμένο 
σύστημα CAD αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο για χιλιάδες μηχανικούς.
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5.5 ΣΥΝΟΨΗ & ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Με επίκεντρο το παραγόμενο Ελληνικό Τεχνικό Λογισμικό, η έρευνα 
κατέδειξε (πίνακας 1) ότι από το σύνολο των 19 εταιρειών, μόνο μία εταιρεία 
ξεπερνάει το φράγμα των 500 εκατομμυρίων δρχ σε τζίρο, 3 εταιρείες 
ξεπερνούν τα 250 εκατομμύρια και άλλες 2 παρουσιάζουν τζίρους από 100 έως 
250. Στη σειρά κατάταξης ακολουθούν μικρότερες εταιρίες, οι οποίες 
δηλώνουν τζίρους περί τα 50-100 εκατ. δρχ και για τις οποίες δεν έγινε 
δυνατόν να διασταυρωθούν τα στοιχεία από δημοσιευμένους ισολογισμούς. 
Αυτές οι εταιρείες, οι οποίες είτε δεν δήλωσαν οικονομικά στοιχεία, είτε δεν 
απάντησαν στη μελέτη, δεν αναγράφονται στον πίνακα 1.

Παρόλα αυτά από τον πίνακα 1 εξάγεται ένα αρκετά ασφαλές συμπέρασμα για 
την συνολικό ύψος του Ελληνικού Τεχνικού Λογισμικού, που φαίνεται να 
κυμαίνεται γύρω στα 2.5 δισεκατομμύρια δραχμές ανά έτος ή περί τα 7.5 
εκατομμύρια Ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι 2 μεγαλύτερες 
εταιρείες κατέχουν ένα σημαντικό ποσοστό (περίπου 40%) στην συνολική 
πίτα, ενώ επίσης οι 5 πρώτες (σε σύνολο 19 εταιρειών) καλύπτουν το 75% της 
αγοράς. Αυτό επιβεβαιώνει το γεγονός ότι στον κλάδο υπάρχουν πολλές μικρές 
εταιρείες.

Πίνακας 1. Κατάταξη εταιριών με βάση τις πωλήσεις τεχνικού λογισμικού δικής τους παραγωγής

Εταιρείες Κυριότερα Πακέτα Κύκλος Εργασιών 2000

Δρχ Ευρώ

4Μ Ομιλος Επιχειρήσεων (4Μ ΑΕ & 4M-VK ΕΠΕ)
FINE, IDEA, STRAD, 
STEEL, ERGA,
ADEIA

505.000.000 1.482.025

AMERICAN COMPUTERS & ENGINEERS
SCADA, ARRIS,
LOGICIEL, e-
FAISTOS, CIBA

480.000.000 1.408.657

nSYSTEMS ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΑΕΒΕΛ*
ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ,
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ,
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ

375.000.000 1.100.514

CCS - COMPUTER CONTROL SYSTEMS AE

INSTANT, 
MULTI STEEL, 
STRUCAD, 
DESIGNSPACE

285.000.000 836.390

LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ* FESPA, TEKTON,
MASTER 225.000.000 660.308

SOFISTIC HELLAS* SOFISTIC 105.000.000 308.144

ERGON IRIS AE
ATLAS,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ,
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

83.000.000 243.580

ART ΕΠΕ CADWARE 80.000.000 234.776

CADVANCED APPLICATIONS ΜΕΛΕΤΗ, CABINET, 
CONTOUR, RAPORT 75.000.000 220.103

FRGOTFOH
ERGOLAND,
ERGOCAD, 48 000 000 140 866
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ERGOMETR,
ERGOMATH

COMET SPACE 34.000.000 99.780

Ti - Soft*
PANELCAD,
KLIMACAD,
POLEONOMOS

32.000.000 93.910

(*)Για αυτές τις εταιρίες εκτιμήθηκε ένα εύλογο ποσοστό 10% για παροχή υπηρεσιών, που αφαιρέθηκε από 
τον δηλωθέντα κύκλο εργασιών

Τα αποτελέσματα του πίνακα 1 φαίνονται πιο παραστατικά στο γράφημα 1.

Γρόφημα 1. Κατάταξη εταιριών με βάση τον κύκλο εργασιών (πίνακας 1)

Εξάλλου, σε ότι αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης των παραπάνω εταιρειών, τα 
αντίστοιχα αποτελέσματα (ποσοστό μεταβολής από το έτος 1999 στο έτος 
2000) παρουσιάζονται στον πίνακα 2.

Πίνακας 2. Κατάταξη εταιριών με βάση τον ρυθμό ετήσιας αύξησης

ΜεταβολήΕταιρείες 2000/1999 %
4M (4M AE & 4M-VK ΕΠΕ) 93%

COMET 61%

LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ 56%

AMERICAN COMPUTERS & ENGINEERS 54%

Ti - Soft 40%

ART ΕΠΕ 35%

ERGON IRIS AE 25%

CCS - COMPUTER CONTROL SYSTEMS AE 24%

Π SYSTEMS INTEPNATIONAA ΑΕΒΕΛ 21%

CADVANCED APPLICATIONS 15%

SOFISTIC HELLAS 6%
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Στην πρώτη θέση τόσο του πίνακα 1 όσο και του πίνακα 2 βρίσκεται η 
εταιρεία 4Μ, η οποία αναπτύσσει, προωθεί και υποστηρίζει τα γνωστά πακέτα 
IDEA, FINE, STRAD, STEEL, ERGA και ADEIA. Η 4M ιδρύθηκε το 1986, 
και μέσα από μια πορεία ταχύτατης ανάπτυξης κατάφερε να βρεθεί στην 
πρώτη θέση, και μάλιστα πολύ πιο πάνω από εταιρείες που είχαν ξεκινήσει 
αρκετά χρόνια πριν.
Προσανατολισμένη αποκλειστικά στο τεχνικό λογισμικό, η 4Μ 
δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς μελετών και κατασκευών οικοδομικών 
και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όπως (ραίνεται και από το ενοποιημένο της 
"Υπερπακέτο" Οικοδομικών Μελετών "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ", το οποίο αποτελείται 
από τα επιμέρους πακέτα προγραμμάτων IDEA-PhotoIDEA-WalkIDEA 
(Αρχιτεκτονικά), STRAD-STEEL-FEA-Hydrostrad-Pessos-Smart (Στατικά), 
FINE-ADAPT/FCALC (Η/Μ Εγκαταστάσεις Θέρμανσης, Κλιματισμού, 
Υδραυλικών, Ηλεκτρολογικών, Πυροπροστασίας κλπ), ADELA (Μελέτες 
Αδειας) και ERGA (Διαχείριση Έργων).
Τα πακέτα της 4Μ έχουν έντονη παρουσία και εκτός Ελλάδος, στην Κύπρο, 
Βουλγαρία και Τουρκία. Η εταιρία λειτουργεί σε δικά της Γραφεία και είναι 
πιστοποιημένη κατά ISO 9001.

Δεύτερη εταιρεία σε τζίρο παραγόμενου τεχνικού λογισμικού αλλά πρώτη σε 
πωλήσεις είναι η εταιρεία ACE- American Computers & Engineers, η οποία 
αναπτύσσει, προωθεί και υποστηρίζει τα πακέτα SCADA, ARRIS, 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ. Επιπρόσθετα από την παραγωγή Τεχνικού Λογισμικού, η 
ACE προσφέρει και ολοκληρωμένες λύσεις Υλικού (Harware) και συναφών 
υπηρεσιών. Μάλιστα ο συνολικός της τζίρος για το 2000 ξεπέρασε τα 2,5 δις 
δρχ, με το Υλικό να αποτελεί το 70% του τζίρου της.

Η ACE ιδρύθηκε το 1979 και έχει ως αντικείμενο την παροχή ολοκληρωμένων 
λύσεων προϊόντων και υπηρεσιών Πληροφορικής, με εξειδίκευση στις 
Τεχνικές Εφαρμογές, όπου καλύπτει το σύνολο των αναγκών των μηχανικών. 
Στα πλαίσια κάλυψης αυτών των αναγκών η American Computers & 
Engineers, μέλος του ομίλου Quest, διαθέτει από συμβουλευτικές και 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και 
υλοποίησης πρωτοποριακών μηχανογραφικών εφαρμογών με προγράμματα 
CAD, υπηρεσίες δικτύων & τηλεπικοινωνιών, μέχρι και υπηρεσίες 
συντήρησης του συνολικού εξοπλισμού του πελάτη, ανεξάρτητα από τον 
κατασκευαστή των υπολογιστών ή των περιφερειακών που διαθέτει.

Η εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά με ISO 9001 και ISO 9001 Tick-it 
Ανάπτυξης Τεχνικού Λογισμικού.
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5.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Το ελληνικό τεχνικό λογισμικό θεωρείται γενικά καλό σε σχέση με τα διεθνή 
δεδομένα. Ωστόσο η Ελληνική Αγορά είναι περιορισμένη και αυτό το γεγονός 
απαιτεί δράστη ριοποίηση στο εξωτερικό αλλά και διεύρυνση των 
δραστηριοτήτων των εταιριών σε νέους τομείς και υπηρεσίες, κάτι που 
γνωρίζουν σχεδόν όλα τα Στελέχη των εταιρειών του κλάδου. Σε αυτήν όμως 
την περίπτωση όμως απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις κάτι που είναι 
ευκολότερο για τις μεγάλες εταιρείες και πολύ δύσκολο για τις μικρές εταιρίες.

Πιο συγκεκριμένα:

Φ Σε ότι αφορά στις μικρές εταιρείες, πέρα από την δυσκολία στην 
πραγματοποίηση σοβαρών επενδύσεων, τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα 
περισσότερο γι’ αυτές, καθώς ο ανταγωνισμός δεν στηρίζεται τόσο στην 
τεχνική επάρκεια των λύσεων που έχουν, όσο στην επιχειρηματική δυνατότητα 
να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα.

Παρόλα αυτά φαίνεται ότι υπάρχει ακόμη πίστωση χρόνου γι’ αυτές, καθώς η 
αγορά των έργων έχει δημιουργήσει και θα συνεχίσει να δημιουργεί ζήτηση 
για τεχνικό λογισμικό. Ειδικά οι εταιρείες αυτές των οποίων οι λύσεις 
στηρίζονται σε ελληνοποίηση ξένων, εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού, 
είναι σε πλεονεκτικότερη θέση καθώς έχουν σαφώς μικρότερο κόστος 
ανάπτυξης.

Πάντως σε μια ενδεχόμενη κρίση στον κλάδο είναι πιθανότερο οι μικρές 
εταιρείες να αναζητήσουν συνεργασίες με μεγαλύτερους ομίλους, πουλώντας 
τα προϊόντα τους ή την τεχνογνωσία τους, παρά να συνεχίσουν να λειτουργούν 
παράλληλα με άλλες δραστηριότητες των μελών τους που ούτως ή άλλως θα 
μπορούσαν να ασκηθούν ανεξάρτητα.

<ί> Σε ότι αφορά στις μεγάλες εταιρείες, αν και η πορεία του τζίρου τους είναι 
ιδιαίτερα θετική τα τελευταία χρόνια, ωστόσο δεν παραμένουν αδρανείς, αλλά 
αναζητούν συνεχώς νέες λύσεις οι οποίες θα τους εξασφαλίσουν επιτυχή 
πορεία και στο μέλλον. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι δύο 
σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου έχουν πραγματοποιήσει τα τελευταία 
χρόνια συνεργασίες οι οποίες έχουν ενισχύσει το προφίλ τους, αλλά και τα 
οικονομικά τους αποτελέσματα.
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Συγκεκριμένα, στον όμιλο της εταιρίας 4Μ, συμπεριλαμβάνεται πλέον και η 
εξειδικευμένη στα Στατικά εταιρία VK Engineering μετονομαζόμενη σε 4Μ- 
VK. Επίσης η εταιρία, στην κατεύθυνση διεύρυνσης των δραστηριοτήρων της 
συμμετέχει με σημαντικό ποσοστό στην νέα εταιρεία ΣΕΛΚΑ-4Μ ΕΠΕ, η 
οποία αποτελεί συνέχεια των εταιρειών των εκδόσεων Σελλούντου ΣΕΛΚΑ 
και Άνωση, στοχεύοντας στην αγορά των ηλεκτρονικών και έντυπων 
εκδόσεων, τεχνικού περιεχομένου. Εξάλλου, στον όμιλο της American 
Computers & Engineers - ACE, στον οποίο εισήλθε με σημαντικό ποσοστό ο 
όμιλος QUEST, συμπεριλαμβάνεται πλέον και η εταιρία Logiciel με μεγάλη 
εμπειρία σε λογισμικό διαχείρισης έργων. Έτσι, στο μέλλον οι μεγάλες 
εταιρείες είναι πιθανό να αποτελόσουν πόλους έλξης των μικρότερων 
εταιρειών καθώς έχουν την "κρίσιμη μάζα" για να εισέλθουν σε νέες αγορές 
και σε χώρες του εξωτερικού αλλά και να προσαρμοστούν ευκολότερα στις 
συνθήκες της ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς.

Πάντως, προς το παρόν τουλάχιστον, οι περισσότερες εταιρείες, ανεξάρτητα 
από το μέγεθος τους, προσβλέπουν με αισιοδοξία προς το μέλλον, ακόμη και 
για την περίοδο μετά το 2006 όπου γενικά για την αγορά κατασκευών, υπάρχει 
έντονος προβληματισμός. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις απαντήσεις στο 
ερωτηματολόγιο της έρευνας κανείς δεν επιλέγει συγχωνεύσεις μεταξύ των 
εταιριών τεχνικού λογισμικού, ενώ ελάχιστοι προσδοκούν συνεργασία με 
μεγάλους ομίλους πληροφορικής, γεγονός που σημαίνει ότι οι Ελληνικές 
Εταιρείες Τεχνικού Αογισμικού θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται ανεξάρτητα 
στα προσεχή χρόνια. Αυτό που φαίνεται να απασχολεί κυρίως τους ανθρώπους 
του κλάδου και μάλιστα στο σύνολό τους είναι η βελτίωση των προϊόντων 
τεχνικού λογισμικού, που θεωρούν και πρώτη προτεραιότητα, ενώ σε 
σημαντικό βαθμό τους απασχολούν επίσης οι εξαγωγές προϊόντων στο 
εξωτερικό και η διεύρυνση του αντικειμένου. Είναι λοιπόν πολύ φυσικό να 
περιμένουμε ακόμη πολλές καινοτομίες από το ήδη καλό ελληνικό λογισμικό, 
το οποίο ευχόμαστε να περάσει τα Ελληνικά Σύνορα και να πραγματοποιήσει 
την πορεία που του αξίζει και στο εξωτερικό.
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