
Το HoloBIM Structural, είναι ένα αυτόνομο   
λογισμικό για την ολοκληρωμένη μελέτη και      
σχεδίαση κτιριακών έργων με σκελετό από      
οπλισμένο σκυρόδεμα .

Ο Μηχανικός περιγράφει τον σκελετό στη φυσική του        
μορφή γραφικά ή με συντεταγμένες και το       
αποτέλεσμα είναι 2D σχέδιο και 3D εικόνα   
ταυτόχρονα Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται τα.       
λάθη κατά την εισαγωγή   .

Ο δομικός προσομοιωτής χτίζει τον εικονικό   ' '   
σκελετό αυτόματα και δημιουργεί το δομικό,      

προσομοίωμα με τους κόμβους τις ράβδους τα   ,  ,  
διαφράγματα και τα στερεά σώματα Οι    .   
περιβάλλουσες των ροπών δημιουργούνται    
αυτόματα σε όλο το σκελετό ή σε ένα τμήμα του π χ          . . 
σε ένα πλαίσιο με τις τιμές π χ ανά 2 0 m.   ,    . . 0  m

Το πρόγραμμα έχει όλες τις πληροφορίες της       
γεωμετρίας και του οπλισμού οπότε δημιουργεί      
αυτόματα τα σχέδια των ξυλοτύπων Ο Μηχανικός    .   
έχει την δυνατότητα με απλές κινήσεις να        
τροποποιήσει τους οπλισμούς ή και να βελτιώσει την   /     
εμφάνιση του ξυλοτύπου  .

ΤΑΧΥΤΗΤΑ      στην Εκμάθηση και στη
Χρήση του προγράμματος  .

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ   ,   στα Αποτελέσματα στα
Σχέδια και στις Προμετρήσεις   .

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ    Στερεοσκοπικής
Εικονικής Πραγματικότητας ,

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα: 
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TAXYTHTA στην υλοποίηση ολοκληρωμένης μελέτης
� Έχει γρήγορη, εύχρηστη και αξιόπιστη ΕΙΣΑΓΩΓΗ του πραγματικού 

σκελετού, μέσα σε λίγα λεπτά.
� Δημιουργεί αυτόματα όλα τα ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ, κάνει όλες τις 

στατικές και δυναμικές ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ, τη διαστασιολόγηση όλων των 
δομικών στοιχείων και επιλέγει όλους τους αναγκαίους ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ 
της κατασκευής μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

� Τοποθετεί τους οπλισμούς στον πραγματικό σκελετό και δημιουργεί 
αυτόματα όλα τα σχέδια των ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ.

� Κάνει ακριβείς και αναλυτικές ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ για την παραγγελία 
όλων των υλικών.

� Με την Τεχνολογία HoloBIM, έχουν μέχρι σήμερα μελετηθεί 
περισσότερα από 100.000 κτίρια στην Ελλάδα.

� Σε όλες τις φάσεις της μελέτης, δίνει τη δυνατότητα ελέγχου όλων των 
υπολογισμών όπως και τη δυνατότητα επέμβασης ή διόρθωσης.

� Εκτυπώνει συνοπτικά ή αναλυτικά όλα τα δεδομένα και τα 
αποτελέσματα της μελέτης. 

� Η τεκμηρίωση του συνολικού προγράμματος είναι του γνωστού 
συγγραφέα Πολιτικού Μηχανικού, Απόστολου Κωνσταντινίδη και η 
αξιοπιστία των στατικών και δυναμικών επιλύσεων είναι πιστοποιημένη 
από το Ε.Μ.Π.

� Το πρόγραμμα έχει πιστοποίηση από την Microsoft για Windows 7 και 
Windows 10.

Υψηλή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ και Καινοτομία
� Ειδικά  σχεδιασμένο, customade 

περιβάλλον εργασίας: καινοτομικό 
τρισδιάστατο στερεοσκοπικό περι-
βάλλον, γραμμένο σε C++ / OpenGL για 
περιβάλλον Windows.

� Υποστήριξη πολυπύρηνων επεξερ-
γαστών(multithreading) για ακόμα πιο 
γρήγορες επιλύσεις.

Υποστήριξη όλων των ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
� Πλήρης υποστήριξη των Ευρωκωδίκων 

EC2 και EC8 και των ΕΚΩΣ/ΕΑΚ2000.
� Υποστήριξη προσθήκης και ελέγχου 

υφισταμένων κτιρίων βάσει των παλιών 
Ελληνικών και Κυπριακών Κανονισμών.

Εισαγωγή και Επεξεργασία Δεδομένων
� Ταχύτατη περιγραφή του σκελετού του 

Κτιρίου με ευφυή και αυτοματοποιημένα, 
αλλά πλήρως παραμετροποιημένα, 
εργαλεία.

� Εισαγωγή αρχιτεκτονικού σχεδίου 
μορφής dwg ή dxf, ως background.

� Δυνατότητα τρισδιάστατης εποπτείας και επαλήθευσης της ορθής 
εισαγωγής των στοιχείων.

� Υποστήριξη όλων των γνωστών διατομών δομικών στοιχείων, καθώς 
και σύνθετων διατομών υποστυλωμάτων

� Εισαγωγή και επεξεργασία  όλων των τύπων σκαλών

Εντατικά Μεγέθη, Παραμετροποίηση, Επιλύσεις και 
Διαστασιολογήσεις:
� Δημιουργεί αυτόματα όλες τις γεωμετρικές και φορτιστικές 

προσομοιώσεις. Δίνει δυνατότητα 3D γραφικής απεικόνισης και έχει 
εργαλεία τροποποίησης των 2D και 3D προσομοιωμάτων.

� Ταχύτατες και αυτοματοποιημένες, αλλά πλήρως παραμε-

τροποιημένες, επιλύσεις και διαστασιολογήσεις.
� Προσομοίωση της κίνησης του φυσικού σκελετού του κτιρίου κατά τη 

διάρκεια του σεισμού, σε πραγματικό χρόνο.
� Τρισδιάστατη προβολή των εντατικών μεγεθών των δομικών στοιχείων 

ανά 200 mm μαζί με τις τιμές τους.
� Επισήμανση τυχών λαθών, προβλημάτων και «γκρίζων σημείων», με 

οπτική επισήμανση των στοιχείων που έχουν πρόβλημα αντοχής.

Επιλογή Οπλισμών:
� Αυτόματη επιλογή οπλισμών, μέσω παραμέτρων, και δημιουργία 

πλήρων ξυλοτύπων μαραγκού και σιδερά.
� Υποστήριξη όλων των τύπων συνδετήρων της ελληνικής Βιομηχανίας.
�  Ομαδοποίηση στοιχείων με όμοιο οπλισμό για εξοικονόμηση χρόνου 

στις τροποποιήσεις οπλισμών
� Αυτόματος και ημιαυτόματος Ικανοτικός έλεγχος και σχεδιασμός 

Εξαγωγή Τελικών Αποτελεσμάτων:
� Εκτυπώσεις αναλυτικές, ή συνοπτικές σε *.doc με όλα τα δεδομένα και 

αποτελέσματα, με τη δυνατότητα του χρήστη να επιλέξει μόνο τα 
στοιχεία που επιθυμεί.

� Σχεδιάσεις εύχρηστες και ευέλικτες με δυνατότητα εσωτερικής ή 
εξωτερικής(.dwg, .dxf) επεξεργασίας. Οποιεσδήποτε αλλαγές στη 

μελέτη, ενημερώνουν αυτόματα και το 
χαρτί σχεδίασης.

� Επιμετρήσεις όλων των στοιχείων του 
σκελετού 

Σχεδιάσεις:
� Εύκολη λειτουργία drag and drop για 

την τοποθέτηση των σχεδίων πάνω στο 
χαρτί

� Αυτόματη ενημέρωση των σχεδίων 
όταν γίνουν αλλαγές στο φορέα ή και 
τους οπλισμούς

� Δημιουργία αρχείων DWG/DXF
� Εκτεταμένη παραμετροποίηση των 

ιδιοτήτων κάθε σχεδίου

Ενσωμάτωση συγκεκριμένων 
modules του προγράμματος 
Constraction & Detailing:

Υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης 
συγκεκριμένων κατασκευαστικών δυνα-
τοτήτων του Construction & Detailing και 
στο Analysis & Design χωρίς να χρειάζεται 
να τρέχει αυτόνομα το Construction & 
Detailing.
Οι πρόσθετες αυτές δυνατότητες είναι:

� Αυτόματη δημιουργία τομών, εισαγωγή συντεταγμένων και   
διαστάσεων 

� Τρισδιάστατη απεικόνιση των οπλισμών και της ακριβούς θέσης και 
τρόπου  τοποθέτησης μέσα στα δομικά στοιχεία 

� Ακριβείς κατάλογοι οπλισμών. 
� Σύστημα βελτιστοποίησης κοπής ράβδων οπλισμών.
� Αναλυτικές και ακριβείς προμετρήσεις σκυροδέματος και ξυλοτύπων

Συνδεσιμότητα
� Συνδέεται αμφίπλευρα με τα εξειδικευμένα λογισμικά:  ETABS, 

HoloBIM Construction & Detailing, HoloBIM Masonry & More, 
ArchiTECTONICA , pi-DESIGN και με όλα τα CAD προγράμματα.

ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

HoloBIM Structural   -    Seismic Analysis - Design - Drawings

The Building Information Modeling software family 
for the Construction Industry
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