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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη ενός 
λογισμικού με στόχο τη διευκόλυνση της διενέργειας του μετασεισμικού ελέγχου από 
τους μηχανικούς. Το λογισμικό αυτό έχει αναπτυχθεί σε προγραμματιστικό 
περιβάλλον Matlab και διαθέτει πλήρες γραφικό περιβάλλον για τη διευκόλυνση του 
χρήστη. Αποτελείται από μία σειρά προγραμμάτων που στο σύνολό τους συνθέτουν 
ένα πλήρες έντυπο για τη διενέργεια του μετασεισμικού ελέγχου. Ταυτόχρονα, 
υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας αναφοράς σε ξεχωριστό αρχείο, όπου 
συνοψίζονται όλα τα στοιχεία του ελέγχου καθώς και το αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης. Σε αυτήν την αναφορά ο χρήστης έχει και τη δυνατότητα εισαγωγής 
φωτογραφιών. 

Για τη δημιουργία του λογισμικού, εξετάστηκαν οι μέθοδοι και τα αντίστοιχα έντυπα 
μετασεισμικού ελέγχου των κατασκευών από διάφορες χώρες του κόσμου. Το 
λογισμικό που δημιουργήθηκε τελικά, πραγματοποιεί αξιολόγηση της 
καταλληλότητας χρήσης του κτιρίου με χρήση ενός αλγορίθμου. Η εξαγωγή του 
αποτελέσματος στηρίζεται στην αξιολόγηση και καταγραφή της βλάβης από τους 
μηχανικούς για μία σειρά από δομικά μέλη της κατασκευής. Για αυτό το λόγο 
χρησιμοποιείται μία κλίμακα για την αξιολόγηση της σοβαρότητας της βλάβης, με την 
οποία κατατάσσονται οι παρατηρούμενες βλάβες σε κατηγορίες ανάλογα με το πόσο 
σοβαρές είναι. Η κλίμακα αυτή χρησιμοποιεί περιγραφικά κριτήρια, για την κατάταξη 
της παρατηρούμενης βλάβης, μαζί με συνοδευτικές εικόνες. Όλο το υλικό των 
κριτηρίων και των εικόνων περιλαμβάνεται στο λογισμικό που αναπτύχθηκε.  
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ABSTRACT 

The aim of this diploma thesis is to present a software, which intends to help the 
engineers perform post-earthquake inspections. This software was developed in 
Matlab programming environment and provides a Graphical User Interface (GUI) in 
order to facilitate the user. It consists of a series of programs, which as a whole 
compose a complete form for conducting post-earthquake inspections. Moreover, the 
user can create a report, which will be saved at a separate file. This report contains all 
the data which was collected during the inspection, the result of the assessment as 
well as photographs that the user inserted. 

In order to create the software, they were taken into account the methods for 
conducting post-earthquake assessment of buildings and the corresponding 
inspection forms from many countries in the world. Finally, the software that was 
created can perform post-earthquake usability assessment of buildings by using an 
algorithm. The result produced by the algorithm relies on the assessment and 
recording of the observed damage for a series of structural elements. For this reason, 
a scale is used in order to assess the observed damage and classify it into categories 
according to its severity. This scale uses descriptive criteria for the classification of the 
observed damage, along with accompanying images. These criteria and images are 
included in the software. 

 

 

 




