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Η επιρροή της Τεχνολογίας του Λογισµικού, σε
συνδυασµό πάντοτε µε την τεχνολογία των
ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι καταλυτική στον
τοµέα του ∆οµοστατικού Πολιτικού Μηχανικού και έχει
αλλάξει ριζικά τον τρόπο εκπόνησης της λεγόµενης
‘Στατικής Μελέτης΄. 



Πριν από 30 χρόνια οι υπολογισµοί γινόντουσαν µε τον
‘λογαριθµικό κανόνα’ και η µελέτη αποτυπωνόταν σε
κόλλες χαρτιού και τα σχέδια σε ‘διαφανή’ µε σινική
µελέτη.



Σήµερα οι υπολογισµοί γίνονται από ηλεκτρονικούς
υπολογιστές µέσω λογισµικού, τα δεδοµένα και τα
αποτελέσµατα τυπώνονται σε laser ή inkjet εκτυπωτές
και τα σχέδια τυπώνονται σε πολλά αντίγραφα µέσω
των plotters.



Σήµερα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές µε τα εξελιγµένα
προγράµµατα υποστηρίζουν πολύ σύνθετες µοντελοποιήσεις και
πραγµατοποιούν στατικές και δυναµικές επιλύσεις µεγάλης
ακρίβειας. 

Αυτές οι νέες δυνατότητες σίγουρα αποτελούν θετικές εξελίξεις
για την επιστήµη του Μηχανικού, αλλά για τον ίδιο τον
Μηχανικό, δηµιουργεί ένα µεγάλο χάσµα για δύο λόγους:

1ον) σε σχέση µε την εκπαίδευση που έχει πάρει στο
Πολυτεχνείο π.χ. πριν από δέκα χρόνια και

2ον) σε σχέση µε την δυνατότητα που έχει σαν άνθρωπος
να κατανοεί και να µπορεί να αξιολογεί τις τόσο σύνθετες
µοντελοποιήσεις και τις τόσο πολύπλοκες επιλύσεις.

Αν όµως ο Μηχανικός δεν έχει πλήρη επίγνωση των
µοντελοποιήσεων του προγράµµατός του και δεν έχει την
δυνατότητα αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των επιλύσεών
του, παύει να είναι κύριος της µελέτης της κατασκευής που έχει
αναλάβει και αυτό έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στον ίδιο, στην
κατασκευή που µελετάει και –τελικά- στον πελάτη του.



Η π-SYSTEMS είχε προβλέψει πριν από δεκαπέντε χρόνια, 
το σοβαρότατο αυτό πρόβληµα που δηµιουργεί η
τεχνολογία -την οποία η ίδια µαζί µε τους άλλους
συναφείς οίκους λογισµικού ανέπτυσσε- και είχε
οραµατιστεί την λύση αυτού του προβλήµατος από … την
ίδια την τεχνολογία. 

Η λύση αυτή ήταν η ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
δηλαδή η αναπαράσταση της φυσικής κατασκευής, των
στατικών και δυναµικών µοντέλων και των
αποτελεσµάτων των επιλύσεων, µέσω ρεαλιστικών
εικόνων που δηµιουργεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, 
δεδοµένου ότι ο άνθρωπος µπορεί πολύ εύκολα να
αξιολογεί εικόνες ενώ πολύ δύσκολα µπορεί να αξιολογεί
τις χιλιάδες των αριθµών που εµπεριέχονται στην εικόνα.



Είχαµε επίσης προβλέψει πριν από δέκα χρόνια ότι το
πρόβληµα και ταυτόχρονα η ευκαιρία της τεχνολογίας
είναι ίδια και για τους Φοιτητές και για τους Μηχανικούς
της πράξης οι οποίοι θα έπρεπε να επανεκπαιδευτούν µε
την προηγµένη τεχνολογία στην νέα απαιτητική εποχή. 
Απόδειξη αυτού του γεγονότος ήταν η διακοπή της
συγγραφής παραδοσιακών βιβλίων από τον γράφοντα, ο
οποίος συγκέντρωσε όλη του την ενεργητικότητα στη
συγγραφή νέου τύπου λογισµικού. 
Αποτέλεσµα αυτής της στροφής ήταν η συγγραφή του
νέου βιβλίου του γράφοντος, ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ που
‘γράφτηκε’ από το Λογισµικό ΠΑΝΟΠΛΙΑ. 

Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν δουλέψαµε σκληρά και
σήµερα είµαστε σε θέση να έχουµε το λογισµικό µε τον
τίτλο StereoSTATIKA σαν προϊόν έτοιµο για χρήση τόσο
από τους Μηχανικούς όσο και από τους φοιτητές.



ΠαράδειγµαΠαράδειγµα τηςτης εικονικήςεικονικής πραγµατικότηταςπραγµατικότητας µεµε
λόγιαλόγια είναιείναι αδύνατοαδύνατο νανα δοθείδοθεί, , γιγι’’ αυτόαυτό
παραθέτουµεπαραθέτουµε µερικέςµερικές µόνοµόνο εικόνεςεικόνες απόαπό τατα
StereoSTATIKAStereoSTATIKA πουπου καικαι πάλιπάλι αποτελούναποτελούν χιλιοστόχιλιοστό
τηςτης πραγµατικήςπραγµατικής δύναµήςδύναµής τηςτης..



ΟΟ σκελετόςσκελετός τουτου
κτιρίουκτιρίου σεσε
ΕικονικήΕικονική µορφήµορφή..



ΟΟ δοµικόςδοµικός
προσοµοιωτήςπροσοµοιωτής ''χτίζειχτίζει' ' 
τοντον εικονικόεικονικό σκελετόσκελετό, , 
αυτόµατααυτόµατα καικαι
δηµιουργείδηµιουργεί τοτο δοµικόδοµικό
προσοµοίωµαπροσοµοίωµα µεµε τουςτους
κόµβουςκόµβους, , τιςτις ράβδουςράβδους, , 
τατα διαφράγµαταδιαφράγµατα καικαι τατα
στερεάστερεά σώµατασώµατα. . 



ΤοΤο χωρικόχωρικό µοντέλοµοντέλο
δηµιουργείταιδηµιουργείται αυτόµατααυτόµατα
µεµε τηντην αρίθµησηαρίθµηση τωντων
κόµβωνκόµβων, , τωντων ράβδωνράβδων τωντων
διαφραγµάτωνδιαφραγµάτων καικαι τωντων
στερεώνστερεών σωµάτωνσωµάτων



ΤοΤο φορτιστικόφορτιστικό προσοµοίωµαπροσοµοίωµα, , 
δηµιουργείταιδηµιουργείται ακαριαίαακαριαία, , µεµε
τιςτις τιµέςτιµές τωντων φορτίωνφορτίων, , ώστεώστε
νανα είναιείναι εύκολαεύκολα ελέγξιµοελέγξιµο απόαπό
τοντον ΜηχανικόΜηχανικό..



ΤοΤο περιβάλλονπεριβάλλον τηςτης εικονικήςεικονικής
πραγµατικότηταςπραγµατικότητας δίνειδίνει, , σεσε
πραγµατικόπραγµατικό χρόνοχρόνο, , τηντην
συµπεριφοράσυµπεριφορά τουτου κτιρίουκτιρίου σεσε
σεισµόσεισµό



ΟΟ σκελετόςσκελετός έχειέχει
χωριστείχωριστεί σεσε 18.000 18.000 
τρίγωνατρίγωνα. . ΣεΣε πραγµατικόπραγµατικό
χρόνοχρόνο, 30 , 30 φορέςφορές τοτο
δευτερόλεπτοδευτερόλεπτο, , 
υπολογίζονταιυπολογίζονται οιοι
συντεταγµένεςσυντεταγµένες τωντων
κορυφώνκορυφών τωντων τριγώνωντριγώνων
καικαι προβάλλονταιπροβάλλονται στηνστην
οθόνηοθόνη δίνονταςδίνοντας τηντην
πραγµατικήπραγµατική αίσθησηαίσθηση
τηςτης κίνησηςκίνησης κατάκατά τοτο
σεισµόσεισµό. . 



ΗΗ εικονικήεικονική πραγµατικότηταπραγµατικότητα δηµιουργείδηµιουργεί πάντοτεπάντοτε
κατανοητέςκατανοητές εικόνεςεικόνες όπωςόπως αυτήαυτή µεµε τηντην
περιβάλλουσαπεριβάλλουσα τωντων ροπώνροπών..



ΣεΣε κάθεκάθε όροφοόροφο, , κάθεκάθε
υποστύλωµαυποστύλωµα
εξετάζεταιεξετάζεται σεσε κάµψηκάµψη
υπόυπό διαξονικήδιαξονική
έντασηένταση, , σεσε 33 33 
συνδυασµούςσυνδυασµούς στηστη
κορυφήκορυφή καικαι σεσε 33 33 
συνδυασµούςσυνδυασµούς στηστη
βάσηβάση. . ΑνΑν θέλειθέλει οο
χρήστηςχρήστης µπορείµπορεί νανα
δειδει καικαι νανα
επαληθεύσειεπαληθεύσει
αναλυτικάαναλυτικά τηντην κάθεκάθε
µίαµία απόαπό τιςτις 66 66 
διαξονικέςδιαξονικές
διαστασιολογήσειςδιαστασιολογήσεις..



ΟιΟι διαξονικέςδιαξονικές
διαστασιολογήσειςδιαστασιολογήσεις
γίνονταιγίνονται γιαγια κάθεκάθε
είδουςείδους διατοµήδιατοµή καικαι
επαληθεύονταιεπαληθεύονται
στοστο ειδικόειδικό 44D D 
εικονικόεικονικό
περιβάλλονπεριβάλλον.  .  



ΟιΟι αναγκαίοιαναγκαίοι
οπλισµοίοπλισµοί επιλέγονταιεπιλέγονται
καικαι τοποθετούνταιτοποθετούνται
αυτόµατααυτόµατα. . ΗΗ
ακρίβειαακρίβεια τωντων
αναπτυγµάτωναναπτυγµάτων τωντων
οπλισµώνοπλισµών, , 
επαληθεύεταιεπαληθεύεται
εποπτικάεποπτικά απόαπό τοντον
ΜηχανικόΜηχανικό σεσε
πραγµατικόπραγµατικό χρόνοχρόνο!!



Η δουλειά των Πολυτεχνείων και των Πανεπιστηµίων είναι
να δηµιουργούν γνώση και να µεταφέρουν την γνώση στον
φοιτητή αλλά και στον αναγκασµένο εκ των πραγµάτων
Μηχανικό της πράξης να είναι πλέον, ‘δια βίου’
σπουδαστής.

Η δουλειά της π-SYSTEMS είναι να αξιοποιεί την τεχνολογία
και να φτιάχνει εργαλεία για να βοηθάει το έργο του
Πανεπιστηµίου και το έργο των Μηχανικών της πράξης, 
στην ενδιάµεση φάση µεταξύ της δηµιουργίας της γνώσης
και της µετάδοσης της γνώσης.

Για την δηµιουργία του StereoSTATIKA, του Λογισµικού
Εικονικής Πραγµατικότητας, στο επιστηµονικό κοµµάτι της
µοντελοποίησης και των επιλύσεων, αξιοποιήσαµε την
γνώση και την ικανότητα των δύο µεγαλύτερων
Πολυτεχνείων της Ελλάδος, του Μετσόβιου της Αθήνας και
του Αριστοτέλειου της Θεσσαλονίκης.



Το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, µε τον τοµέα ∆οµοστατικής
των κατασκευών στα πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος
συγχρηµατοδοτούµενου από την Γ.Γ.Ε.Τ., ανέπτυξε και
εξέλιξε του υπολογιστικούς αλγορίθµους των
StereoSTATIKA.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, µε τον Εργαστήριο
Εφαρµοσµένης Στατικής των κατασκευών στα πλαίσια
ερευνητικού προγράµµατος χρηµατοδοτηµένου από τον
Ο.Α.Σ.Π., ανέπτυξε και σχολίασε την µοντελοποίηση
προτύπων παραδειγµάτων κτιρίων της πράξης. Την
εργασία αυτή χρησιµοποιήσαµε για να ελέγξουµε και να
βελτιώσουµε την µοντελοποίηση που γίνεται στα
StereoSTATIKA.



Περισσότερα µπορείτε να δείτε στο SITE της εταιρίας: 
www.pi.gr




