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που θα βρείτε το πρόγραμμα

http://www.seismosoft.com/downloads



άδεια χρήσης

1. ζητάμε ακαδημαϊκή άδεια με το mail του 

Πολυτεχνείου, αλλά

2. δουλεύουμε με την δοκιμαστική έκδοση

Εάν δεν ζητήσετε ακαδημαϊκή άδεια, μετά από 30 μέρες το πρόγραμμα 

θα κλειδωθεί. Την ακαδημαϊκή άδεια θα την λάβετε μετά από λίγες μέρες.



εισαγωγική οθόνη

Επιλέγουμε τον “wizard” για να εισάγουμε 

γρήγορα το μοντέλο.

Εναλλακτικά, μπορούμε να εισάγουμε το μοντέλο 

δίνοντας έναν έναν κόμβους και στοιχεία. Αυτό 

περιγράφεται στο manual του προγράμματος:

http://www.seismosoft.com/Public/EditorUpload/

Documents/SeismoStruct_User_Manual_en.pdf

Δείτε τα tutorial 4 και 5 (σελ. 46 και 79) για την 

αναλυτικά περιγραφή της εισαγωγής μοντέλου 

και της ιδιομορφικής ανάλυσης, αντίστοιχα.

http://www.seismosoft.com/Public/EditorUpload/Documents/SeismoStruct_User_Manual_en.pdf


χρήση του wizard

Επιλέγουμε:

1. 3D-Frame

2. Δίνουμε περιγραφικά την γεωμετρία

3. Μπαίνουμε στην καρτέλα Structural Dimensions

Επιλέγουμε ιδιομορφική

ανάλυση (eigenvalue analysis)

αριθμός φατνωμάτων

αριθμός ορόφων

αριθμός πλαισίων

Αυτά είναι τα δεδομένα για 
την Άσκηση 12.

Έχουμε εισάγει 
περισσότερα δεδομένα από 
αυτά της κάτοψης, στη 
συνέχεια θα διαγράψουμε 
ότι δεν χρειάζεται



καθορισμός γεωμετρίας

για την Άσκηση 12

Δίνονται οι λόγοι των 
διαστάσεων, π.χ. 

στον  2ο όροφο επιλέγουμε 
0,75 καθώς είναι το 75% του 
ύψους του 1ου ορόφου.

ομοίως οι λόγοι για το 3ο και 
4ο πλαίσιο



Επιλέγουμε ιδιομορφική

ανάλυση (eigenvalue analysis)

basic display settings





Τροποποίηση του φορέα

Διαγραφή όλων των στοιχείων και των κόμβων που δεν υπάρχουν στην 

κατασκευή.



στοιχεία / elements

• Ίσως η απλούστερη από άποψη στατικού συστήματος μορφή γέφυρας.

Διαγραφή στοιχειών



Κόμβοι / Nodes

Διαγραφή κόμβων

(ή διόρθωση υψομέτρων κ.λ.π)



διαγραφή/εισαγωγή φορτίων

• Ίσως η απλούστερη από άποψη στατικού συστήματος μορφή γέφυρας.
• μπορούμε να τροποποιήσουμε τα 

φορτία σε κόμβους ή σε στοιχεία.

• Η ιδιομορφική ανάλυση δεν 

χρειάζεται φορτία. Αφαιρούμε τα 

φορτία που τοποθέτησε ο wizard.



διάφραγματα

Από εδώ μπορούμε να 

τροποποιήσουμε τα 

διαφράγματα 

Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι



διαφράγματα

Ο κόμβος nXX2 βρίσκεται 

στον 2 κόμβο, ο nXX3

στον 3ο κ.ο.κ.



Συνοριακές συνθήκες / στηρίξεις

Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι

πακτωμένος κόμβος

x+y+z+rx+ry+rz

Ελεύθεροι κόμβοι



Ιδιότητες στοιχείων/διατομών

• Ίσως η απλούστερη από άποψη στατικού συστήματος μορφή γέφυρας.



new element class

Ορίζουμε τις ιδιότητες των  

δοκών και των 

υποστυλωμάτων

(υπολογίστε με το «χέρι» τις 

σωστές τιμές)

Θέτουμε το 

mass/length ίσο με 

μηδέν



μάζες

Υπολογίστε τις σωστές τιμές για κάθε μέλος 

(δοκό, τοιχίο, κλπ)

Συγκεντρωμένες μάζες ανά κόμβο 

(υπολογίζουμε τις σωστές τιμές)



μάζες

Εισάγουμε τις 

μάζες Mx, My και 

Μzz

Τα υπόλοιπα 

πεδία τα 

αφήνουμε μηδέν



μάζες

ανάλογα με αυτό που ορίσαμε στην 

προηγούμενη διαφάνεια

Ο κόμβος πάνω στον οποίο θα 

τοποθετηθεί η μάζα

Αφού ορίσουμε συγκεντρωμένες μάζες, φτιάχνουμε mass elements 

στα οποία τοποθετούμε την αντίστοιχη μάζα



διόρθωση διατομών των στοιχείων

δίνουμε σε κάθε στοιχείο τις 

ελαστικές διατομές που πριν 

ορίσαμε



• Ίσως η απλούστερη από άποψη στατικού συστήματος μορφή γέφυρας.

δίνουμε σε κάθε στοιχείο τις 

ελαστικές διατομές που πρίν

ορίσαμε



εκτελούμε την ανάλυση

• Πηγαίνουμε στην καρτέλα Processor

• Επιλέγουμε Run



ανάλυση

• Ίσως η απλούστερη από άποψη στατικού συστήματος μορφή γέφυρας.

η ανάλυση ολοκληρώθηκε!



επεξεργασία αποτελεσμάτων

• Πηγαίνουμε στην καρτέλα Post-

Processor

• Επιλέγουμε την ιδιομορφή που 

θέλουμε και το πρόγραμμα την 

σχεδιάζει



επεξεργασία αποτελεσμάτων

• Ίσως η απλούστερη από άποψη στατικού συστήματος μορφή γέφυρας.

Για να σχεδιαστούν καλύτερα οι 

ιδιομορφές: δεξί κλίκ και επιλέγουμε 

Deformed shape settings



επεξεργασία αποτελεσμάτων



μέρος 2ο



Ρυθμίσεις προγράμματος

Επιλέγουμε πως 

θέλουμε να ορίζονται τα 

φορτία και οι μάζες



Κόμβοι στο κέντρο βάρους

προσθέτουμε κόμβους στις θέσεις του Κ.Β κάθε στάθμης:



Κόμβοι στο κέντρο βάρους

Συνδέουμε τους νέους κόμβους με το διάφραγμα

Ορίζουμε σαν master τον 

κόμβου του Κ.Μ.

από αυτόν εξαρτώνται οι 

κινήσες όλων των 

υπολοίπων κόμβων του 

ορόφου



Παρατήρηση (1)

Το πρόγραμμα ενδέχεται να μην προσομοιώνει σωστά την συμπεριφορά 

του διάφραγματος, 

δείτε τις παρακάτω εικονες που προέκυψαν όταν ασκήσαμε δύο ομόφορες 

ροπές στους κομβους του διαφράγματος.

Μη-επιθυμητή συμπεριφορα επιθυμητή συμπεριφορα



Παρατήρηση (2)

Για να διορθωθει το πρόβλημα την προηγούμενης διαφάνειας, αυξάνουμε 

την τιμή στην ρύθμιση που φαίνεται παρακάτω (δεν δίνουμε πολύ μεγάλες τιμές 

γιατί θα προκύψουν άλλα προβλήματα)



Ιδιομορφικά διανύσματα

διαβάζουμε τις τιμές 

της ιδιομορφής στον 

κόμβο του 

διαφράγματος

επαναλαμβάνουμε την ιδιομορφική επίλυση και πηγαίνουμε στην 

αντίστοιχη καρτέλα:



Ιδιομορφικά διανύσματα

Αγνοούμε το 

παραπάνω μήνυμα 

λάθους



επιβολή ιδιομορφικών φορτίων

• υπολογίζουμε τα ιδιομορφικά φορτία Fi = Φi Sa [m] r (π.χ. στο Excel)

• επιβάλλουμε τα ιδιομορφικά φορτία στους κόμβους του ΚΒ.



αλλαγή τύπου ανάλυσης

Αλλάζουμε τον τύπο ανάλυσης από EigenValue σε Static (non-variable)



διαχείριση μυνημάτων λάθους

διαγράφουμε τα Performance Criteria για να αποφύγουμε μηνύματα λάθους



απενεργοποίηση φαινομένων β’ τάξης

Οι παραπάνω επιλογές 

εξασφαλίζουν ότι το 

πρόγραμμα θα τρέξει 

γραμμικά-ελαστικά



εκτέλεση της ανάλυσης



ανάγνωση αποτελεσμάτων - μετατοπίσεις

μετατοπίσεις στους κόμβους



ανάγνωση αποτελεσμάτων - δυνάμεις

δυνάμεις στα 

στοιχεία


