
Οδηγίες για
EduShake

Εγκατάσταση

● Ιστότοπος: http://www.proshake.com/

● Στο menu διαλέξτε: Download EduShake
♦ setup.exe
♦ users manual

● Παρατήρηση 1
Πρέπει να έχετε ορίσει την τελεία (.) για το διαχωρισμό των 
δεκαδικών (μπορεί να αλλάξει στα Regional Settings)

● Παρατήρηση 2
Τα ονόματα των αρχείων πρέπει να είναι το πολύ μέχρι 8
χαρακτήρες, χωρίς σύμβολα

● Παρατήρηση 3
Για Windows 7 και Windows Vista πρέπει να εγκαταστήσετε 
ένα virtual XP περιβάλλον. Μπορείτε να βρείτε οδηγίες στη 
διεύθυνση: proshake.com



Εισαγωγή δεδομένων

Επιλέξτε “Input manager”

∆εδομένα εδάφους

Στο tab “Profile” 
δώστε τα δεδομένα 
κάθε εδαφικής 
στρώσης και τις 
σχέσεις G/Gmax και 
απόσβεσης



∆εδομένα εδάφους

Τίτλος Project

Πλήθος 
στρώσεων = 
συνολικός 
αριθμός 
στρώσεων + 
1 για το 
βραχώδες 
υπόβαθρο

Βάθος 
υδροφόρου 
ορίζοντα

∆εδομένα για κάθε εδαφική στρώση

Όνομα 
στρώσης

Αριθμός 
στρώσης

∆εδομένα κάθε 
στρώσης

Σχέσεις 
G/Gmax & 
απόσβεσης

Στο tab “Select output” 
ορίζετε τις παραμέτρους 
που θα υπολογιστούν για 
κάθε στρώση



∆εδομένα για κάθε εδαφική στρώση

Τσεκάρετε εάν η άνω 
παρειά της στρώσης 
αντιστοιχεί στην 
επιφάνεια του 
εδάφους (∆ΕΝ το 
τσεκάρετε για το 
βραχώδες υπόβαθρο) Ορίστε τις τιμές 

απόσβεσης για 
τις οποίες 
θέλετε να 
υπολογιστούν 
φάσματα 
απόκρισης

Πίνακας δεδομένων

Summary Data

Επιλέξτε 
μονάδες S.I.



∆εδομένα σεισμού

Στο tab “Input motion” 
δώστε τα δεδομένα της 
σεισμικής δόνησης

∆εδομένα σεισμού

Πλήθος 
σεισμικών 
διεγέρσεων

∆ώστε το 
αρχείο με τα 
δεδομένα του 
σεισμού

Παράμετροι σεισμικής 
δόνησης. Εδώ 
μπορείτε να αλλάξετε 
τη μέγιστη επιτάχυνση 
pga εάν επιθυμείτε

Ορίστε τη στρώση στην οποία 
εφαρμόζεται η σεισμική κίνηση. 
Εάν ο σεισμός αντιστοιχεί στον 
αναδυώμενο βράχο, δώστε το 
αντίστοιχο νούμερο της στρώσης 
και τσεκάρετε και ότι είναι 
outcrop.

Στο tab “File” πρέπει 
να σώσετε το αρχείο 
δεδομένων

γeff/γmax  (M-1)/10, 
όπου M = μέγεθος 
σεισμού

Πλήθος επανα-
λήψεων (8–10 
συνήθως 
αρκούν) 



Επίλυση

Επιλέξτε “Solution manager”

Επιλέξτε αρχείο 
δεδομένων

Επίλυση



Αποτελέσματα

Επιλέξτε “Output manager”

Αποτελέσματα

Επιλέξτε το 
αρχείο με τα 
δεδομένα της 
επίλυσης



Αποτελέσματα

Τσεκάρετε τη στρώση για την οποία 
θέλετε να δημιουργηθούν 
διαγράμματα της εδαφικής κίνησης 
(1 ενιαίο plot για όλες τις 
τσεκαρισμένες στρώσεις) 

Εάν επιθυμείτε ξεχωριστά plots για 
κάθε στρώση, τσεκάρετε μόνο μία 
στρώση και επαναλάβετε τη 
διαδικασία για τις υπόλοιπες

Τσεκάρετε τους 
τύπους των 
διαγραμμάτων που 
θέλετε να 
δημιουργηθούν

Επιλέξτε “Plot”

Tab “Ground Motion” για 
χρονοϊστορίες της 
απόκρισης κάθε στρώσης

Αποτελέσματα

Επιλέξτεt “Write data to file” για να 
σώσετε τα αποτελέσματα σε αρχείο

Επιλέξτε “Return” 
για περισσότερα 
διαγράμματα



Αποτελέσματα

Τσεκάρετε τη στρώση για 
την οποία θέλετε φάσματα 
απόκρισης

Επιλέξτε “Plot”

Tab “Response spectrum”

Αποτελέσματα

Επιλέξτεt “Write data to file” για να 
σώσετε τα αποτελέσματα σε αρχείο

Επιλέξτε “Return” 
για περισσότερα 
διαγράμματα



Αποτελέσματα

Τσεκάρετε τη στρώση 
για την οποία θέλετε 
διάγραμμα

Τσεκάρετε τους 
τύπους των 
διαγραμμάτων 
που θέλετε να 
δημιουργηθούν

Επιλέξτε “Plot”

Tab “Depth Plots” για 
κατανομή με το βάθος

Αποτελέσματα

Επιλέξτεt “Write data to file” για να 
σώσετε τα αποτελέσματα σε αρχείο

Επιλέξτε “Return” 
για περισσότερα 
διαγράμματα


