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Web: http://edusoft.civil.auth.gr

Εκπαιδευτικό λογισμικό

«Δυναμική των κατασκευών Ι»
(8ο εξάμηνο-ΤΕ1800)



Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι η αριθμητική επίλυση και ο υπολογισμός της απόκρισης του 

μονοβάθμιου ταλαντωτή για τυχαία φόρτιση η οποία καθορίζεται από τον χρηστή είτε ως αναλυ-
τική μαθηματική έκφραση (συνάρτηση του χρόνου) είτε μέσω αρχείου δεδομένων. Στο πρόγραμ-
μα υπάρχει επίσης η δυνατότητα καθορισμού μη μηδενικών αρχικών συνθηκών μετακίνησης και 
ταχύτητας.

Περιγραφή
Ως δεδομένα του προγράμματος ζητούνται από το χρήστη τα παρακάτω στοιχεία:

• Δυσκαμψία, μάζα και ποσοστό κρίσιμης απόσβεσης του συστήματος.
• Αρχικές συνθήκες μετακίνησης και ταχύτητας.
• Καθορισμός φόρτισης είτε με αναλυτική συνάρτηση του χρόνου είτε μέσω ascii αρχείου.
• Καθορισμός αλγοριθμικών χαρακτηριστικών αλγόριθμου χρονικής ολοκλήρωσης (συνήθως 

διατηρούνται τα προκαθορισμένα).

Αποτελέσματα
• Ιδιοπερίοδος, ιδιοσυχνότητα και απόσβεση του συστήματος.
• Γραφική απεικόνιση φόρτισης και απόκρισης (μετακίνηση, ταχύτητα και επιτάχυνση) στο χρό-

νο.
• Αρχείο ascii με αποτελέσματα απόκρισης σε διακριτές χρονικές στιγμές.

ESDOF Educational Single Degree Of Freedom

Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία φασμάτων απόκρισης για δεδομένο επιταχυν-

σιογράφημα βάσης.

Περιγραφή
Ως δεδομένα του προγράμματος ζητούνται από το χρήστη τα παρακάτω στοιχεία:

• Αρχική ιδιοπερίοδος φάσματος, συνολικός αριθμός ιδιοπεριόδων και βήμα ιδιοπεριόδου.
• Αρχική απόσβεση (ως ποσοστό κρίσιμης απόσβεσης), συνολικός αριθμός αποσβέσεων και 

βήμα απόσβεσης.
• Αρχείο ascii με το επιταχυνσεογράφημα βάσης σε μορφή ίδια με αυτή που δίνεται στην ιστο-

σελίδα του Α.Π.Θ. http://infoseismo.civil.auth.gr/ (η μετάβαση μπορεί να γίνει και από το πε-
ριβάλλον του προγράμματος Help-Infoseimo Webpage). Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα της 
μετατροπής άλλων μορφών επιταχυνσεογραφημάτων στην απαιτούμενη μορφή.

Αποτελέσματα
• Γραφική απεικόνιση της επιτάχυνσης βάσης στο χρόνο, καθώς και φασμάτων μετακίνησης, 

ψευδοταχύτητας και ψευδοεπιτάχυνσης για όλες τις ζητούμενες αποσβέσεις.
• Αποτελέσματα φασμάτων σε ascii αρχείο το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί στον υπολογιστή.

ESPEC Educational SPECtrum

Το πρόγραμμα είναι σε κώδικα java web start και open source.

Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι η ιδιομορφική ανάλυση τριώροφου δίστυλου πλαισίου

Περιγραφή
Ως δεδομένα του προγράμματος ζητούνται από το χρήστη τα παρακάτω στοιχεία:

• Γεωμετρικά στοιχεία πλαισίου (μήκος ανοίγματος, ύψη ορόφων, μάζες ορόφων, διατομές στύ-
λων).

• Υλικό κατασκευής (μέτρο ελαστικότητας).
• Τύπος δοκών (πλήρως άκαμπτες ή εύκαμπτες).
• Καθορισμός φάσματος επιταχύνσεων είτε μέσω τιμών σε φόρμα του προγράμματος είτε μέσω 

ascii αρχείου.

Αποτελέσματα
• Γραφική απεικόνιση των ιδιομορφών του κτιρίου.

Σε ειδικό τμήμα του παράθυρου του προγράμματος καταγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία.
• Ιδιοπερίοδοι, ιδιοσυχνότητες και συντεταγμένες ιδιοδιανυσμάτων.
• Γενικευμένη μάζα, συντελεστής συμμετοχής, δρώσα ιδιομορφική μάζα και ποσοστό συμμετο-

χής για κάθε ιδιοδιάνυσμα.
• Φασματικά χαρακτηριστικά για κάθε ιδιομορφή (φασματικές μετακινήσεις, ταχύτητες και επι-

ταχύνσεις).

Το πρόγραμμα είναι σε κώδικα java web start και open source. «Δ
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Το πρόγραμμα είναι σε κώδικα java web start και open source.

JFRAME Ιδιομορφική ανάλυση τριώροφου πλαισίου


