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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση του παρελθόντος στο αντικείμενο της υπολογιστικής
μηχανικής σε συνδυασμό με την εξέλιξη των υπολογιστικών δυνατοτήτων που παρέχει η
σύγχρονη τεχνολογία έχουν οδηγήσει σε αυξημένες απαιτήσεις για ακριβέστερα και ταχύτερα
αποτελέσματα αναλύσεων κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος (Ο/Σ). Επίσης, ο διαθέσιμος
όγκος πειραματικών αποτελεσμάτων στοιχείων Ο/Σ αυξάνεται, όπως και η διάθεσή τους, με
αποτέλεσμα να μπορούν να εξαχθούν πληρέστερα συμπεράσματα που αφορούν την εγκυρότητα
των αριθμητικών προσομοιωμάτων, υφιστάμενων και νέων.
Η παρουσία κτιρίων κατασκευασμένων με παλαιότερους (ή χωρίς καθόλου) αντισεισμικούς
κανονισμούς, σε συνδυασμό με την προχωρημένη τους ηλικία έχουν αναδείξει το πρόβλημα
της αποτίμησης αυτών, αλλά και της πιθανής απαίτησης ενίσχυσής τους. Έτσι, οι ανελαστικές
αναλύσεις έχουν κερδίσει έδαφος στη συνείδηση και την καθημερινότητα των σύγχρονων
μηχανικών, καθ’ ότι είναι ικανές να οδηγήσουν σε ακριβέστερα και αναλυτικότερα
συμπεράσματα σε σχέση με την κατάσταση των υπό μελέτη κατασκευών.
Η σημερινή κατάσταση πραγμάτων στο χώρο της μή-γραμμικής ανάλυσης έχει να επιδείξει
σημαντικό όγκο δουλειάς στον τομέα ανάπτυξης μαθηματικών προσομοιωμάτων γραμμικών
στοιχείων Ο/Σ, τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες συγκεντρωμένης πλαστικότητας στα άκρα
τους ή κατανεμημένης κατά μήκος τους. Ωστόσο, τα περισσότερα εξ’ αυτών αναφέρονται σε
στοιχεία συγκεκριμένου σχήματος διατομών, κυρίως ορθογωνικών, και διατυπώνονται
ξεχωριστά ανά είδος στοιχείου, δηλαδή για δοκό ή υποστύλωμα.
Οι πρώτες μαθηματικές διατυπώσεις γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων κατανεμημένης
πλαστικότητας ακολούθησαν τη μέθοδο δυσκαμψίας (stiffness formulation method) ή τη
μέθοδο ευκαμψίας (flexibility formulation method). Οι διατυπώσεις αυτές αποδείχθηκε ότι
παρουσιάζουν διάφορα μειονεκτήματα, κυρίως υπολογιστικής φύσεως. Επιπλέον, για
τρισδιάστατες αναλύσεις έχουν αναπτυχθεί σχετικά μαθηματικά προσομοιώματα, τα πλείστα
εκ των οποίων είναι περιορισμένου εύρους εφαρμογής και σκοπού. Έτσι, στα περισσότερα από
τα σημερινά διαθέσιμα προσομοιώματα, τα σχετικά με την αναπαραγωγή της ανελαστικής
1
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συμπεριφοράς γραμμικών στοιχείων Ο/Σ με προέχουσα την κάμψη, η αλληλεπίδρασή της με το
αξονικό φορτίο λαμβάνεται υπ’ όψη κατά τρόπο λίγο έως άκρως προσεγγιστικό. Περαιτέρω, η
ποσοτικοποίηση

(ενίοτε

φαινομενολογικά)

των

παραμέτρων

των

υφιστάμενων

προσομοιωμάτων βασίζεται σε συγκεκριμένες ομάδες πειραμάτων τα οποία εκτελέσθηκαν για
συγκεκριμένες γεωμετρικές διαδρομές της κορυφής του δοκιμίου-προβόλου. Από την άλλη
μεριά, η εμπειρία από την εφαρμογή τους για την αναπαραγωγή της ανελαστικής συμπεριφοράς
υφιστάμενων κατασκευών με σημαντικές βλάβες στα στοιχεία τους από σεισμό, έδειξε ότι η
σημαντική πλειοψηφία από αυτά ερμηνεύει κατά κύριο λόγο ποιοτικά και δευτερευόντως
ποσοτικά τις παρατηρηθείσες βλάβες.
Επί πλέον των παραπάνω, η θέσπιση των σύγχρονων κανονισμών επεμβάσεων (ελληνικός
ΚΑΝ.ΕΠΕ. και EΚ8-Μέρος 3) επιβάλλει τύπους ανελαστικών αναλύσεων για τους οποίους
παρέχει ακριβείς ή ημιεμπειρικές σχέσεις υπολογισμού παραμορφωσιακών μεγεθών, οι οποίες
αναφέρονται σε μονοαξονικές καταστάσεις κάμψης και μάλιστα μόνο ορθογωνικών διατομών
ή πολυσκελών σχήματος Τ, Γ, Π, αλλά με ορθογωνική θλιβόμενη ζώνη. Ως τέτοια
παραμορφωσιακά μεγέθη αναφέρονται οι γωνίες στροφής χορδής θ, οι καμπυλότητες φ, κλπ..
1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η ανάπτυξη μαθηματικών προσωμοιωμάτων που
αφορούν λυγηρά - κυρίως καμπτόμενα - στοιχεία Ο/Σ τύπου δοκού, τα οποία έχουν γενική
εφαρμογή για οποιοδήποτε σχήμα διατομής δοκού ή υποστυλώματος, είναι εύχρηστα και
μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα στην κατηγορία των προσομοιωμάτων τύπου ινών ή
πολυγωνικής διακριτοποίησης της διατομής.
Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζονται δύο τέτοια μαθηματικά προσομοιώματα γραμμικών
στοιχείων Ο/Σ, τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία κατανεμημένης πλαστικότητας με
διακριτοποίηση της διατομής είτε σε ίνες (μοντέλα ινών) είτε σε πολύγωνα (τραπέζια, τρίγωνα).
Τα μοντέλα αυτών των κατηγοριών θεωρείται ότι είναι ικανά να περιγράψουν καλύτερα τη
συμπεριφορά του στοιχείου κατά την έννοια του μήκους του, αφού η απόκρισή του προκύπτει
από αριθμητική ολοκλήρωση των δυσκαμψιών των διατομών του, ενώ παράλληλα
παρουσιάζουν έναν ιδανικό συνδυασμό ακρίβειας, απλότητας και υπολογιστικού κόστους. Η
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συμπεριφορά της διατομής περιγράφεται μέσω των καταστατικών σχέσεων σ-ε των υλικών της
για ανακυκλιζόμενη φόρτιση.
Στόχος της διατριβής είναι η αξιοποίηση όλης της συσσωρευμένης μέχρι σήμερα γνώσης στο
αντικείμενο της ανάπτυξης ανελαστικών προσομοιωμάτων με σκοπό την κατάλληλη
μαθηματική διατύπωση των νόμων που τα διέπουν, έτσι ώστε να είναι απαλλαγμένα από τους
περιορισμούς των μέχρι σήμερα αντίστοιχων διαθέσιμων, οδεύοντας έτσι στην ευρύτερη
υιοθέτηση τους στις πρακτικές εφαρμογές των μηχανικών.
Οι βασικοί πυλώνες ανάπτυξης των δύο μαθηματικών προσομοιωμάτων είναι η αυξημένη
ακρίβεια των αποτελεσμάτων, σε σχέση με υφιστάμενα πειραματικά, η χωρίς όρια γενίκευση
της εφαρμογής τους, όσον αφορά στο σχήμα των διατομών, με μόνη οριοθέτηση το ότι
αναφέρονται σε λυγηρά στοιχεία και φυσικά η άρση των αριθμητικών δυσχερειών που
παρουσιάζεται στην υλοποίηση αντίστοιχων προσομοιωμάτων, η οποία οδηγεί στη μή πρακτική
εφαρμογή τους σε πραγματικές κατασκευές.
Για την επιβεβαίωση των στόχων που προαναφέρθηκαν έγινε σύγκριση με πειραματικά
αποτελέσματα στοιχείων Ο/Σ σε μεγάλη έκταση παραμέτρων που αφορούν διαφορετικού τύπου
διατομές και συνθήκες φόρτισης. Επιπλέον, για την εξακρίβωση της δυνατότητας πρακτικής
εφαρμογής των προτεινόμενων προσομοιωμάτων πραγματοποιήθηκαν εφαρμογές τους για τα
αποτελέσματα δύο δοκιμίων μονώροφων επίπεδων πλαισίων καθώς και πλήρους πειραματικού
τετραώροφου κτιρίου Ο/Σ.
1.3 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Στο Κεφάλαιο 2 συγκεντρώνεται και αναλύεται η βιβλιογραφία που αφορά τα σημαντικότερα
αριθμητικά προσομοιώματα που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Παρουσιάζεται η
εξέλιξη αυτών, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει επιτυχώς η κάθε κατηγορία και αυτά που
παραμένουν. Η ανασκόπηση αυτή έχει σκοπό να καταδείξει τα πλεονεκτήματα και τους
περιορισμούς του κάθε μαθηματικού προσομοιώματος, αναδεικνύοντας έτσι την ανάγκη για
ανάπτυξη ενός γενικής χρήσης, ικανού να προσπεράσει τις προϋπάρχουσες αδυναμίες και να
αποτελέσει ένα πρότυπο πρακτικής εφαρμογής.
Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται η περιγραφή των καταστατικών υστερητικών νόμων των υλικών
σκυροδέματος και χάλυβα που επιλέχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής. Παρέχονται
3
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οι εξισώσεις που περιγράφουν τα δύο προσομοιώματα υλικών, οι λεπτομέρειες υλοποίησής
τους και επιπλέον αναλύονται οι λόγοι που οδήγησαν στη συγκεκριμένη επιλογή.
Περαιτέρω στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η μαθηματική διατύπωση του αλγορίθμου-πυρήνα
του Πεπερασμένου Στοιχείου στον οποίο βασίζονται τα δύο προτεινόμενα προσομοιώματα.
Μετά την περιγραφή των ορισμών και των συμβόλων που χρησιμοποιούνται, παρουσιάζεται
αναλυτικά ο μαθηματικός αλγόριθμος που οδηγεί στον προσδιορισμό της ανελαστικής
απόκρισης της κατασκευής, κατόπιν του αντίστοιχου προσδιορισμού της απόκρισης των μελών
που την απαρτίζουν και των διατομών τους. Παρουσιάζονται τα διαγράμματα ροής που
εφαρμόσθηκαν σε επίπεδο κατασκευής και σε επίπεδο μέλους. Τα διαγράμματα ροής
περιγράφονται βήμα-βήμα, και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνικές που αναπτύχθηκαν για
την επίλυση των αριθμητικών προβλημάτων που παρουσιάσθηκαν.
Στα Κεφάλαια 5 και 6 γίνεται η ανάλυση του μαθηματικού πυρήνα των δύο πρότυπων
μαθηματικών προσομοιωμάτων που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής. Και
για τα δύο περιγράφονται οι τρόποι υπολογισμού των εσωτερικών δυνάμεων της διατομής. Για
το πρώτο από αυτά δίνεται ένας σαφής τρόπος για την προσέγγιση του ακριβούς κελύφους των
τάσεων, μέσω της τριγωνοποίησης της θλιβόμενης ζώνης. Επιπλέον, παρέχεται η αναλυτική
διατύπωση του αλγορίθμου μετά του σχετικού διαγράμματος ροής. Το δεύτερο προσομοίωμα
αποτελεί μια επέκταση του κλασσικού μοντέλου ινών. Βασίζεται σε έναν πρωτότυπο τρόπο
διακριτοποίησης της διατομής με χρήση των γραφικών του υπολογιστή, και παρέχει έναν τρόπο
δραστικής μείωσης του απαιτούμενου υπολογιστικού κόστους, μέσω κατάλληλης επιλογής της
θέσης των σημείων ελέγχου κάθε υλικού.
Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα υφιστάμενα λογισμικά πάνω στα οποία βασίστηκε η
ανάπτυξη των προτεινόμενων προσομοιωμάτων καθώς και ο τρόπος και η μεθοδολογία με την
οποία αυτά επεκτάθηκαν κατάλληλα για να καλύψουν τις ανάγκες της παρούσας διατριβής.
Αναφέρονται επίσης οι παραδοχές που ελήφθησαν υπ’ όψη κατά τη θεωρητική διατύπωση των
προσομοιωμάτων.
Στο Κεφάλαια 8 παρατίθενται τα συγκριτικά αποτελέσματα πειραματικών και αναλυτικών
αποτελεσμάτων, τα οποία προέκυψαν από την εφαρμογή των προτεινόμενων προσομοιωμάτων
σε μέλη Ο/Σ τύπου δοκού-προβόλου. Εξετάσθηκε ένας μεγάλος αριθμός πειραματικών δοκιμών
τα οποία αφορούν διαφορετικού τύπου σχήματα διατομών και συνθηκών φόρτισης. Στο
Κεφάλαιο 9 έγινε εφαρμογή των προσομοιωμάτων στα πειραματικά αποτελέσματα δύο
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πλαισίων και ενός τετραώροφου κτιρίου πραγματικών διαστάσεων. Τα αποτελέσματα που
υπολογίζονται από τα αναλυτικά προσομοιώματα, τόσο στην περίπτωση δοκιμίων τύπου δοκού
προβόλου, όσο και δοκιμίων φορέων βρέθηκαν σε πολύ καλή συμφωνία με τα αντίστοιχα
πειραματικά.
Τέλος, στο Κεφάλαιο 10 η διατριβή ολοκληρώνεται με την παράθεση των συμπερασμάτων που
προκύπτουν από όλα τα προηγούμενα κεφάλαια, καθώς και των προτάσεων για μελλοντική
έρευνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ
2.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων είναι η καθιερωμένη πλέον υπολογιστική μέθοδος
που χρησιμοποιείται στον τομέα ανάλυσης των κατασκευών Ο/Σ αλλά και ευρύτερα. Το
πλαισιακό μέρος της κατασκευής αναπαρίσταται ως ένα σύνολο συνδεδεμένων ραβδωτώνγραμμικών στοιχείων, με τα οποία πρόκειται να περιγραφεί η απόκριση των αντίστοιχων μελών
Ο/Σ, δοκών και υποστυλωμάτων, τα οποία αντιπροσωπεύουν. Σε αυτά τα στοιχεία ανατίθενται
οι καταστατικοί νόμοι της ανελαστικότητας είτε σε επίπεδο μέλους, ως φαινομενολογικοί
κανόνες ροπής-καμπυλότητας, Μ-φ, συγκεντρωμένης στα άκρα του, είτε σε επίπεδο επί μέρους
διατομών κατά μήκος του άξονά του, σε όρους τάσης-παραμόρφωσης, σ-ε, των υλικών τους.
Τα παραπάνω αντιστοιχούν σε δύο κατηγορίες ανελαστικών προσομοιωμάτων, αυτών της
συγκεντρωμένης και αυτών της κατανεμημένης πλαστικότητας.
2.2 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΜΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τα προσομοιώματα αυτά βασίζονται στην παρατήρηση ότι η ανελαστική συμπεριφορά των
ραβδωτών μελών Ο/Σ συγκεντρώνεται κυρίως στα άκρα τους, όταν αυτά υπόκεινται σε
σεισμικές δράσεις. Αυτό συνεπάγεται ότι η μετέπειτα αστοχία του μέλους εκτιμάται πως θα
συμβεί στις θέσεις αυτές, ενώ το υπόλοιπο μήκος του θα παραμένει εν πολλοίς ελαστικό κατά
τη διάρκεια της σεισμικής έντασης.
Από μαθηματική άποψη κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται τοποθετώντας μή γραμμικά ελατήρια στα
δύο άκρα κάθε ραβδωτού στοιχείου, ο καταστατικός νόμος των οποίων μπορεί να περιγράψει
κατάλληλα την ανελαστική συμπεριφορά του. Η μορφή των καταστατικών αυτών νόμων, οι
οποίοι μπορεί να παρέχονται για παράδειγμα σε μορφή δύναμης-μετατόπισης ή ροπήςκαμπυλότητας, θα μπορούσαν να κυμαίνονται από απλούς ελαστοπλαστικούς νόμους δύο ή
τριών κλάδων έως πιο πολύπλοκους, αναλόγως της ακρίβειας που ζητείται.
Το πρώτο ανελαστικό προσωμοίωμα που αναπτύχθηκε και ανήκει σε αυτή την κατηγορία είναι
των Clough and Johnson (1965)[17], γνωστό ως two-component model. Η διατύπωσή του
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χρησιμοποιεί δύο παράλληλα συνδεδεμένα στοιχεία: ένα ελαστικό-τέλεια πλαστικό στοιχείο
που περιγράφει τη διαρροή του μέλους μέσω αλλαγής της δυσκαμψίας μετά το σημείο
διαρροής, και ένα δεύτερο ελαστικό στοιχείο το οποίο περιγράφει την κράτυνση. Η συνολική
δυσκαμψία του μέλους προκύπτει από το άθροισμα των δύο επιμέρους δυσκαμψιών των
στοιχείων και έτσι προκύπτει μία διγραμμική σχέση ροπής-στροφής με μετελαστική δυσκαμψία
ίση με p·EI (σχ. 2.1) ενώ οι κλάδοι αποφόρτισης-επαναφόρτισης αυτού του προσωμοιωματος
είναι παράλληλοι στον αρχικό.

Σχ. 2.1. Προσομοίωμα Clough and Johnson (1965)[17].

Σχ. 2.2. Προσομοίωμα Giberson (1967)[21].
Το προσομοίωμα αυτό δεν μπορεί να περιγράψει ικανοποιητικά τα γραμμικά στοιχεία Ο/Σ. Αφ’
ενός γιατί αδυνατεί να λάβει υπ’ όψη του φαινόμενα όπως η απομείωση της αντοχής λόγω
ανακύκλισης της έντασης (stress degradation) και τη στένωση των βρόχων υστέρησης
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(pinching), αφ’ ετέρου υπερεκτιμά την ενέργεια που μπορεί να απορροφήσει το μέλος όταν
διανύει αρκετούς ανελαστικούς κύκλους φόρτισης.
Ο Giberson (1967)[21] πρότεινε ένα προσομοίωμα με συνδεδεμένα σε σειρά, ένα ελαστικό
στοιχείο και δύο ανελαστικά στροφικά ελατήρια στα άκρα του (σχ. 2.2). Η ανελαστική
συμπεριφορά συγκεντρώνεται μόνο στα δύο ελατήρια, η δυσκαμψία των οποίων συμμετέχει
στη συνολική δυσκαμψία του μέλους. Το προσομοίωμα αυτό είναι πιο ευέλικτο από εκείνο των
Clough and Johnson[17] και μπορεί να περιγράψει καλύτερα τη συμπεριφορά μελών Ο/Σ
ανάλογα με τους καταστατικούς νόμους Μ-φ που θα ανατεθούν στα ανελαστικά του ελατήρια.
Ακολουθώντας τους Clough and Johnson[17] και Giberson[21], προτάθηκαν έκτοτε διάφορα άλλα
προσομοιώματα συγκεντρωμένης πλαστικότητας τα οποία είναι ικανά να λάβουν υπ’ όψη τους
φαινόμενα όπως η απομείωση της δυσκαμψίας σε σχέση με την ανακύκλιση (Takeda et al.
1970[74]), το pinching (Brancaleoni et al. 1983[11]), την αλληλεπίδραση της διάτμησης, την
ολίσθηση των ράβδων οπλισμού (Filippou and Issa 1988[19]) κ.ά.
Πιο συγκεκριμένα οι Filippou and Issa (1988)[19] χρησιμοποίησαν τρία στοιχεία, κατά το σχ.
2.3. Το πρώτο είναι ένα ελαστικό στοιχείο και χρησιμοποιείται για την περιγραφή της
συμπεριφοράς προ διαρροής, το δεύτερο είναι ένα ανελαστικό στοιχείο, το οποίο
χρησιμοποιείται αντίστοιχα για την περιγραφή της συμπεριφοράς μετά τη διαρροή και το τρίτο
αφορά μηδενικού μήκους πλαστικές αρθρώσεις, οι οποίες τοποθετούνται στα δύο άκρα του
μέλους. Το μητρώο ευκαμψίας και οι στροφές στα άκρα υπολογίζονται αθροίζοντας εκείνα των
επί μέρους στοιχείων.

Σχ. 2.3. Προσομοίωμα Filippou and Issa (1988)[19].
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Για τον συνυπολογισμό της αλληλεπίδρασης αξονικού φορτίου και διαξονικής κάμψης
συνήθως απαιτείται ο υπολογισμός μίας επιφάνειας διαρροής και μίας επιφάνειας αστοχίας. Η
συμπεριφορά θεωρείται ότι είναι γραμμική, όσο η εντατική κατάσταση βρίσκεται εντός της
επιφάνειας διαρροής, και ανελαστική όταν βρίσκεται εκτός αυτής.
Στην υποκατηγορία των διγραμμικών-διαξονικών προσομοιωμάτων συγκεντρωμένης
πλαστικότητας, τα οποία αποτελούν ευθεία εφαρμογή της κλασσικής Θεωρίας της
Πλαστικότητας, εμπίπτει εκείνο των Tseng and Penzien (1975)[77], οι οποίοι χρησιμοποίησαν
μία τρισδιάστατη επιφάνεια διαρροής, Ν-Μy-Mz, λαμβάνοντας έτσι άμεσα υπ’ όψη την επιρροή
της αξονικής δύναμης. Οι τομές αυτής της επιφάνειας διαρροής με το επίπεδο Μy-Mz είναι
ελλειψοειδείς, ενώ οι μεσημβρινοί στα άλλα δύο επίπεδα εκφράζονται με γραμμική συνάρτηση
ως προς τις συνιστώσες της ροπής

και με πλήρες κυβικό πολυώνυμο ως προς το

αξονικό φορτίο Ν.
Τα τριγραμμικά-διαξονικά προσομοιώματα βασίζονται στην πολύεπιφανειακή Θεωρία
Πλαστικότητας του Mroz (1967)[53]. Σε αντίθεση με την κλασσική Θεωρία Πλαστικότητας, η
οποία ορίζει μία επιφάνεια διαρροής, εδώ ορίζονται m ≥ 2 όμοιες επιφάνειες, όπου η μία
περικλείει την άλλη. Οι Powell and Chen (1982)[59] ανέπτυξαν ένα τέτοιο προσομοίωμα δύο
επιφανειών διαρροής, οι οποίες ορίζονται στον 4-διάστατο χώρο των Ν-Μy-Mz (ή Τ) -Ν. Το
προσομοίωμα κατασκευάζεται με δύο επιμέρους πλαστικές αρθρώσεις στα άκρα του, μία
διαρροής και μία ρηγμάτωσης. Κάθε πλαστική άρθρωση ακολουθεί έναν τύπο κλειστής
επιφάνειας διαρροής, ο οποίος επιλέγεται από μία λίστα 5 προκαθορισμένων τύπων.
Τα προσομοιώματα που βασίζονται στην Θεωρία Πλαστικότητας θεωρείται ότι περιορίζουν την
εφαρμοσιμότητά τους σε μέλη Ο/Σ, τα οποία είναι οπλισμένα κατάλληλα, ώστε να μπορούν να
αναπτύσσουν σημαντικές ανελαστικές παραμορφώσεις στις κρίσιμες περιοχές τους. Για να
ξεπεράσουν αυτούς τους περιορισμούς οι Lai et al. (1984)[34] ανέπτυξαν το προσομοίωμα
τριαξονικού ελατηρίου. Σύμφωνα με αυτό, κάθε μέλος προσομοιώνεται με συνδυασμό ενός
γραμμικού-ελαστικού στοιχείου με 2 τρισδιάστατα ανελαστικά ελατήρια, μηδενικού μήκους,
στα άκρα του. Κάθε ένα από τα ελατήρια αυτά αποτελείται από 5 επιμέρους ανελαστικά
ελατήρια, 4 στις γωνίες και 1 στο κέντρο της διατομής (σχ. 2.4). Τα 4 γωνιακά ελατήρια
αποτελούνται από ένα υπο-ελατήριο για το σκυρόδεμα και ένα για τον χάλυβα, ενώ το κεντρικό,
μόνο από ένα υπο-ελατήριο για το σκυρόδεμα. Ο συνδυασμός αυτός των διαφορετικών υπο10
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ελατηρίων θεωρείται ότι προσομοιώνει με πιο ρεαλιστικό τρόπο την αλληλεπίδραση αξονικού
φορτίου-διαξονικής κάμψης.

Σχ. 2.4. Προσομοίωμα Lai et al. (1984)[34].
Παρ’ όλη την απλότητα τους και τις μικρές απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ, τα
προσομοιώματα
περιορισμούς,

συγκεντρωμένης

πλαστικότητας

υπόκεινται

εγγενώς

σε

αρκετούς

σημαντικότερος εκ των οποίων είναι η παραδοχή ότι η ανελαστικότητα

συγκεντρώνεται σημειακά στα άκρα του μέλους. Ένας δεύτερος περιορισμός είναι ο εκ των
προτέρων προσδιορισμός των ανελαστικών παραμέτρων των πλαστικών αρθρώσεων, ο οποίος
μένει σταθερός κατά τη διάρκεια της ανάλυσης και έτσι δεν δύναται να περιγραφεί με ακρίβεια
η πραγματική ανελαστική συμπεριφορά του μέλους σε όλα τα στάδια ανακύκλισης της έντασής
του. Επί πλέον, οι διακυμάνσεις του αξονικού φορτίου κατά την ανακύκλιση, ιδιαίτερα στα
υποστυλώματα, αυξάνουν τον βαθμό πολυπλοκότητας του προβλήματος.
Τέλος, η πρόβλεψη που δίνουν τα προσομοιώματα αυτά δεν μπορεί να λάβει υπ’ όψη της
επαρκώς φαινόμενα που οφείλονται στην προϊστορία φόρτισης. Άλλωστε οι καταστατικοί
νόμοι που χρησιμοποιούνται, είναι φαινομενολογικοί και όχι ακριβείς και έχουν παραχθεί από
παρατηρήσεις πειραμάτων και συνήθως υπόκεινται σε γεωμετρικούς και άλλους περιορισμούς,
11
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πράγμα που μειώνει αρκετά τη γενικότητά τους. Για να λυθούν τα παραπάνω προβλήματα, θα
πρέπει να χρησιμοποιηθούν πιο λεπτομερή και γενικής εφαρμογής προσομοιώματα.
2.3 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Μία πολύ ακριβέστερη, γενικότερη και πιό λεπτομερής περιγραφή της απόκρισης της
κατασκευής επιτυγχάνεται με τα προσομοιώματα κατανεμημένης πλαστικότητας. Σε αντίθεση
με αυτά της συγκεντρωμένης πλαστικότητας, που περιγράφηκαν στην προηγούμενη
παράγραφο, τα γραμμικά στοιχεία της κατασκευής θεωρείται ότι μπορούν να συμπεριφέρονται
ανελαστικά όχι μόνα στα δύο άκρα τους, αλλά και κατά μήκος τους. Η ανελαστική
συμπεριφορά υπολογίζεται σε επίπεδο διατομής, ενώ η συνολική απόκριση του κάθε στοιχείου
προκύπτει από αριθμητική ολοκλήρωση της απόκρισης ενός προεπιλεγμένου αριθμού διατομών
ελέγχου.
H ανελαστική συμπεριφορά της διατομής υπολογίζεται συνήθως μέσω της διακριτοποίησής της
σε ίνες, για κάθε υλικό, για τις οποίες υιοθετείται μονοαξονική συμπεριφορά. Για κάθε ίνα
υπολογίζεται η απόκρισή της σε όρους τάσης-παραμόρφωσης αναλόγως του υλικού της,
επιστρατεύοντας και την παραδοχή Navier-Bernoulli περί επιπεδότητας των διατομών μετά την
κάμψη. Οι εσωτερικές δυνάμεις της διατομής προκύπτουν από ολοκλήρωση των τάσεων όλων
των ινών της διατομής κατά το σχ. 2.5. Τα αριθμητικά προσομοιώματα που ακολουθούν αυτή
τη διατύπωση είναι γνωστά ως προσομοιώματα τύπου ινών.

Σχ. 2.5. Διατομές ελέγχου και διακριτοποιήση διατομής σε ίνες.
12
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Μία από τις πρώτες προσπάθειες διατύπωσης της μεθόδου των ινών έγινε από τους Menegotto
and Pinto (1973)[49] (σχ. 2.5) και από τον Mark (1976)[45], οι οποίοι διακριτοποίησαν σε
οριζόντιες λωρίδες-ίνες μία διατομή πλακοδοκού Τ και μία ορθογωνική διατομή αντίστοιχα,
καμπτόμενες μονοαξονικά, και υπολόγισαν τις εσωτερικές δυνάμεις της διατομής, απλά
αθροίζοντας τις συνισταμένες των επιμέρους λωρίδων.

Σχ. 2.6. Μοντέλο ινών κατά Menegotto and Pinto (1973)[49].
Τα πρώτα προσομοιώματα ινών υιοθέτησαν τη μέθοδο της δυσκαμψίας (stiffness-based
models) για να διατυπώσουν το μαθηματικό πρόβλημα. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, το βήμα
αύξησης των παραμορφώσεων εs της διατομής συνδέεται γραμμικά με το βήμα αύξησης των
μετακινήσεων των άκρων του μέλους qm μέσω του μητρώου Βm, συναρτήσεων παρεμβολής που
θα επιλεγούν αναφορικά με τα σχ. 2.7 και 2.8.
d ε=
B m ( x ) ⋅ dq m
s ( x)

(2.1)

Αντίστοιχα το μητρώο δυσκαμψίας του μέλους Km προκύπτει από τις δυσκαμψίες των διατομών
του ks ως:
Κ=
m

L

∫Β

m

T

( x) ⋅ k s ( x) ⋅ Β m ( x)dx

(2.2)

0

ενώ οι δυνάμεις του μέλους Sm προκύπτουν από τις εσωτερικές δυνάμεις των διατομών του Ss,
ως:
=
Sm

L

∫B

m

T

( x) ⋅ S s ( x)dx

(2.3)

0
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Σχ. 2.7 Μετακινήσεις άκρων του μέλους qm, δυνάμεις μέλους Sm.

Σχ. 2.8 Παραμορφώσεις διατομής εs.
Χαρακτηριστικά προσομοιώματα που χρησιμοποιούν τη μέθοδο της δυσκαμψίας είναι εκείνα
των Hellesland and Scordelis (1981)[25] και Mari and Scordelis (1984)[43], τα οποία
χρησιμοποιούν κυβικά πολυώνυμα ως συναρτήσεις παρεμβολής για να προσεγγίσουν την
κατανομή των μετακινήσεων κατά μήκος του μέλους.
Τα προσομοιώματα που προαναφέρθηκαν αδυνατούν να περιγράψουν σωστά την απόκριση
κοντά στη μέγιστη αντοχή και ακόμα περισσότερο κατά τη διάρκεια της κράτυνσης, καθώς
πάσχουν από σημαντικά υπολογιστικά προβλήματα. Για να λυθούν κάποια από αυτά,
αναπτύχθηκαν πιο πρόσφατα προσομοιώματα που ακολουθούν τη μέθοδο της ευκαμψίας
(flexibility-based models). Σε αυτή τη μέθοδο υπολογίζεται το μητρώο ευκαμψίας του μέλους,

14
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Fm, ολοκληρώνοντας τα επί μέρους μητρώα ευκαμψίας των διατομών fs, τα οποία με τη σειρά
τους υπολογίζονται αντιστρέφοντας τα μητρώα δυσκαμψίας ks.
Fm=

L

∫b

T

( x) ⋅ f s ( x) ⋅ b( x)dx

(2.4)

0

Οι δυνάμεις των άκρων του μέλους συνδέονται με τις δυνάμεις των διατομών μέσω της σχέσης:
=
S s b( x) ⋅ S m

(2.5)

Το πλεονέκτημα της διατύπωσης αυτής είναι ότι η σχέση 2.5 είναι πάντα ακριβής, ανεξαρτήτως
της κατανομής της ανελαστικότητας κατά μήκος του μέλους, σε αντίθεση με την σχέση 2.1 της
μεθόδου δυσκαμψίας. Τη μέθοδο της ευκαμψίας ακολούθησαν πρώτοι οι Mahasuverachai and
Powell (1982)[39], χρησιμοποιώντας συναρτήσεις παρεμβολής, οι οποίες ανανεώνονται σε κάθε
βήμα ανάλογα με το βαθμό ανελαστικότητας. Έτσι, το βήμα αύξησης των παραμορφώσεων της
διατομής προκύπτει ως:
d ε s ( x) = f s ( x) ⋅ b( x) ⋅ K m ⋅ dqm

(2.6)

Ενώ οι Mahasuverachai and Powell (1982)[39] εφάρμοσαν το προσομοίωμά τους σε μεταλλικές
διατομές, από τους πρώτους που ανέπτυξαν ένα προσομοίωμα αυτής της κατηγορίας για
διατομές Ο/Σ είναι οι Kaba and Mahin (1984)[26]. Το εφάρμοσαν σε διατομές καμπτόμενες
μονοαξονικά. Οι δυσκαμψίες των διατομών και των μελών αλλάζουν και προσαρμόζονται
ανάλογα με το βαθμό της ανελαστικότητας στο τρέχον βήμα της ανάλυσης, όπως και στο
προσομοίωμα των Mahasuverachai and Powell (1982)[39].
Οι Zeris and Mahin (1991)[83] επέκτειναν το προηγούμενο προσομοίωμα για την περίπτωση
διαξονικής κάμψης και εφάρμοσαν κάποιες βελτιώσεις, όσον αφορά τη διαδικασία
υπολογισμού της ισορροπίας του μέλους. Οι βελτιώσεις αυτές είναι συγκεκριμένου σκοπού και
αφορούν το προγενέστερο προσομοίωμα, με σκοπό να επιτυγχάνεται ευκολότερη σύγκλιση.
Η μέθοδος ευκαμψίας μπόρεσε να λύσει κάποια από τα υπολογιστικά προβλήματα που
παρουσίαζε η μέθοδος δυσκαμψίας, αλλά και πάλι δεν μπόρεσε να δώσει ένα σταθερό και
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αξιόπιστο αλγόριθμο υπολογισμού της ανελαστικής απόκρισης, ειδικά όταν φαινόμενα τοπικής
αστοχίας και έντονης μετελαστικής συμπεριφοράς λαμβάνουν χώρα.
Οι Taucer et al. (1991)[76], Spacone et al. (1992)[65,66,67] ανέπτυξαν μία διατύπωση βασισμένη
σε μια μικτή-υβριδική μέθοδο χρησιμοποιώντας στοιχεία των μεθόδων δυσκαμψίας και
ευκαμψίας (mixed-formulation method). Η διαδικασία υπολογισμού της ισορροπίας του μέλους
βασίζεται στην μέθοδο δυσκαμψίας (stiffness method), ενώ το μητρώο ευκαμψίας του μέλους
υπολογίζεται ολοκληρώνοντας τα αντίστοιχα μητρώα ευκαμψίας των διατομών. Προτείνουν
μία πιο ξεκάθαρη υπολογιστική επαναληπτική διαδικασία για τον προσδιορισμό της ισορροπίας
του μέλους σε κάθε βήμα των επιβαλλόμενων μετακινήσεων. Σε αυτή τη διατύπωση, η
ισορροπία του μέλους ικανοποιείται πάντα (βάσει υπολογιστικών ορίων) και το προσομοίωμα
είναι ικανό να συγκλίνει μετά από μερικές επαναλήψεις, ικανοποιώντας τους καταστατικούς
νόμους των υλικών των ινών. Δεν απαιτείται μεγάλος αριθμός διατομών ελέγχου κατά μήκος
του μέλους και αποδεικνύεται αρκετά σταθερό σε σχέση με τα προηγούμενα προσομοιώματα,
ειδικότερα για διατομές Ο/Σ, οι οποίες μπορεί να υπόκεινται σε πολύ μεγάλες ανελαστικές
καταπονήσεις.
Διάφορα μεταγενέστερα προσομοιώματα έχουν αναπτυχθεί, τα οποία προσπαθούν να
επεκτείνουν κάποια από τις μεθόδους που προαναφέρθηκαν, συμπεριλαμβάνοντας φαινόμενα
όπως η διάτμηση και η στρέψη. Οι Monti and Spacone (2000)[52] επέκτειναν το προσομοίωμα
των Taucer et al. (1991)[76] ώστε να λαμβάνει υπ’ όψιν την ολίσθηση των ράβδων οπλισμού. Η
παραδοχή των επίπεδων διατομών συνεχίζει να ισχύει, αλλά στην παραμόρφωση των ράβδων
προστίθεται μία επιπλέον παραμόρφωση, αυτή λόγω ολίσθησης. Αποδεικνύεται πως η
επίδραση που έχει η ολίσθηση στην υστερητική απόκριση είναι η μείωση του εύρους των
βρόχων, προσεγγίζοντας έτσι καλύτερα τα πειραματικά αποτελέσματα.
Οι Kagermanov and Ceresa (2018)[28] πρότειναν ένα προσομοίωμα βασισμένο στη διατύπωση
της μεθόδου δυσκαμψίας, το οποίο χρησιμοποιεί έναν τριαξονικό καταστατικό νόμο για το
σκυρόδεμα. Η στρέψη λαμβάνεται υπ’ όψιν μέσω της θεωρίας Saint-Venant, ενώ υποστηρίζει
πως είναι ικανό να περιγράψει την απόκριση υπό συνδυασμό κάμψης-στρέψης αλλά και
κάμψης-στρέψης-διάτμησης.
Μία άλλη διατύπωση του προσομοιώματος ινών η οποία λαμβάνει υπ’ όψιν τα φαινόμενα
διάτμησης και στρέψης αναπτύχθηκε από τους Bairan and Mari (2007)[7]. Στη διατύπωση αυτή
16
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το πεδίο των μετακινήσεων επεκτείνεται προσθέτοντας ένα πεδίο στρεπτικών μετακινήσεων,
και ενώ υπολογίζεται η ισορροπία της ίνας στον τρισδιάστατο χώρο χρησιμοποιώντας έναν
τρισδιάστατο καταστατικό νόμο για το σκυρόδεμα.
Οι Kashani et al. (2016)[29] παρουσίασαν ένα προσομοίωμα ινών το οποίο συνυπολογίζει
φαινόμενα λυγισμού των ράβδων οπλισμού για κυκλικής διατομής πυλώνες γεφυρών. Το μέλος
αποτελείται από δύο στοιχεία, το πρώτο εκ των οποίων έχει μήκος όσο 6 φορές το μήκος
λυγισμού των ράβδων Leff, L1 = 6·Leff, ενώ το δεύτερο συνδέεται σε σειρά και έχει μήκος L2 =
L-L1. Το μήκος λυγισμού υπολογίζεται από εμπειρικές σχέσεις, ενώ συνυπολογίζεται η
ολίσθηση των ράβδων οπλισμού.
2.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συμπερασματικά,

τα

προσομοιώματα

ινών

αποτελούν

μία

ξεχωριστή

κατηγορία

προσομοιωμάτων ανελαστικής ανάλυσης, η οποία παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση
με τις λοιπές κατηγορίες που προαναφέρθηκαν. Τα κυριότερα από αυτά είναι ότι λαμβάνουν
εγγενώς υπ’ όψη την αλληλεπίδραση κάμψης και αξονικής δύναμης, χρησιμοποιούν
ρεαλιστικούς κατασταστικούς νόμους υλικών και όχι φαινομενολογικά προσομοιώματα και
μπορούν να επεκταθούν κατάλληλα ώστε να συμπεριλάβουν φαινόμενα στρέψης, διάτμησης,
ολίσθησης κλπ. Επίσης, η άποψη περί μεγάλου υπολογιστικού κόστους των προσομοιωμάτων
ινών έχει πλέον απαλειφθεί με την πρόοδο της τεχνολογίας των σύγχρονων υπολογιστών.
Από την άλλη πλευρά, πολλές διατυπώσεις προσομοιωμάτων αυτής της κατηγορίας πάσχουν
από υπολογιστικά προβλήματα τύπου αριθμητικών ασταθειών, καθιστώντας την πρακτική
εφαρμογή τους δυσχερή. Η διατύπωση των Taucer et al. (1991)[76] λύνει αρκετά αλλά όχι όλα
από αυτά τα προβλήματα. Ένα ακόμη σημαντικό θέμα είναι ότι ο υπολογισμός των εσωτερικών
δυνάμεων της διατομής γίνεται σε όλα τα προαναφερθέντα προσομοιώματα με τον ίδιο περίπου
τρόπο, δηλαδή διακριτοποιώντας τη διατομή σε ίνες, για κάθε μία από τις οποίες θεωρείται
ομοιόμορφη τάση στη διατομή της, όση εκείνη του γεωμετρικού της κέντρου. Αυτό οδηγεί σε
απ’ ευθείας εξάρτηση της ακρίβειας υπολογισμού των εσωτερικών αντιδράσεων από το μέγεθος
του κανάβου διακριτοποίησης, συμπαρασύροντας έτσι τη διαδικασία υπολογισμού της
ισορροπίας του μέλους σε πιθανές αριθμητικές αστάθειες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΛΙΚΩΝ
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στα προσομοιώματα τύπου ινών ο υπολογισμός των εσωτερικών δυνάμεων της διατομής
γίνεται ολοκληρώνοντας τις τάσεις των ινών στη διατομή. Για τον υπολογισμό της τάσης της
κάθε ίνας χρησιμοποιείται ο καταστατικός νόμος του υλικού της. Στο κεφάλαιο αυτό
αναλύονται οι μονοαξονικοί καταστατικοί νόμοι σκυροδέματος και χάλυβα που επιλέχθηκαν
και υλοποιήθηκαν στα προσομοιώματα της παρούσας διατριβής. Σημειώνεται ότι ο τρόπος
υλοποίησης του λογισμικού επιτρέπει την εύκολη αντικατάσταση κάποιου από τους δύο
υστερητικούς νόμους.
3.2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
3.2.1 Γενικά
Από τους πιο βασικούς καταστατικούς νόμους για το σκυρόδεμα που υπάρχουν στην
βιβλιογραφία, αυτός των Mander et al. (1989)[40,41] έχει αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη
πληθώρας άλλων αντιστοίχων. Στην παρούσα διατριβή επιλέχθηκε να υλοποιηθεί ο
υστερητικός νόμος των Martinez-Rueda and Elnashai (1997)[47], ο οποίος αποτελεί και αυτός
μία προέκταση εκείνου των Mander et al. (1989)[40,41].
Ο καταστατικός νόμος των Martinez-Rueda and Elnashai (1997)[47] συνίσταται σε ένα
μονοαξονικό προσομοίωμα της συμπεριφοράς του περισφιγμένου ή μη σκυροδέματος, υπό
ανακυκλιζόμενη φόρτιση. Η συνεισφορά του σκυροδέματος σε εφελκυσμό αγνοείται. Οι κλάδοι
φόρτισης-αποφόρτισης-επαναφόρτισης καθώς και τα κριτήρια μετάβασης από κλάδο σε κλάδο
έχουν τροποποιηθεί κατάλληλα σε σχέση με το προσομοίωμα βάσης των Mander et al.
(1989)[40].
Στόχος των τροποποιήσεων, είναι η βελτίωση της συμπεριφοράς του προσομοιώματος τόσο σε
θέματα ταύτισης με τα πειραματικά αποτελέσματα, όσο και σε αυξημένη υπολογιστική
σταθερότητα. Έτσι, σύμφωνα με τους συγγραφείς, οι τροποποιήσεις αυτές είναι αρκετές, ώστε
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να αποφεύγονται προβλήματα σύγκλισης, ειδικά σε μεγάλες παραμορφώσεις, όταν ο
καταστατικός αυτός νόμος υιοθετείται στο πλαίσιο κάποιου προσομοιώματος ινών.
Δεδομένου του γεγονότος πως η αποφυγή ή η επίλυση των αριθμητικών προβλημάτων είναι
ένας από τους κύριους στόχους της παρούσας διατριβής, έγινε η επιλογή του συγκεκριμένου
νόμου σκυροδέματος κρινόμενου ως καταλληλότερου. Εξ’ ίσου σημαντικός παράγοντας στην
επιλογή αυτή αποτέλεσε η πολύ καλή ταύτιση που παρουσιάζει το συγκεκριμένο προσομοίωμα
με τα πειραματικά αποτελέσματα δοκιμίων υπό συνδυασμό ανακυκλιζόμενης θλίψης.
3.2.2 Περιγραφή προσομοιώματος Martinez-Rueda-Elnashai (1997)[47]
Ο καταστατικός νόμος των Martinez-Rueda and Elnashai (1997)[47] αναπτύχθηκε βασιζόμενος
σε δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, ότι η περιβάλλουσα των ανακυκλίσεων του σκυροδέματος
ταυτίζεται σχεδόν τέλεια με τη μονοτονική καμπύλη φόρτισης σε θλίψη και δεύτερον, ότι οι
χορδές των κλάδων αρχικής φόρτισης και αποφόρτισης φαίνεται να περνάνε από ένα κοινό
σημείο, το οποίο ονομάζεται «επίκεντρο» σημείο (εf, ff) στο σχ. 3.1.

Σχ. 3.1. Κλάδοι φόρτισης–αποφόρτισης–επαναφόρτισης προσομοιώματος σκυροδέματος των
Martinez-Rueda and Elnashai (1997)[47].
Το προτεινόμενο προσομοίωμα σκυροδέματος διαθέτει από έναν κλάδο για την πρώτη φόρτιση
και πρώτη αποφόρτιση και δύο κλάδους για τις επόμενες επαναφορτίσεις. Ο κλάδος της πρώτης
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φόρτισης ακολουθεί τη μονοτονική σχέση τάσης παραμόρφωσης (fc, εc) του σκυροδέματος, η
οποία περιγράφεται από τις ακόλουθες σχέσεις, αναφορικά με το σχ. 3.2:

Σχ. 3.2. Μονοτονική καμπύλη τάσης-παραμόρφωσης περισφιγμένου και απερίσφικτου
σκυροδέματος κατά Mander et al. (1989)[40].

fc =

f cc ⋅ x ⋅ r
r −1 + xr

(3.1)

f cc= k ⋅ f co

(3.2)

x = ε c / ε cc

(3.3)



 f cc

− 1 
 f co  

ε cc =ε co 1 + 5 

(3.4)

Ec
Ec − Esec

(3.5)



r=

Ec = 5000 f co
Esec =

(3.6)

f cc

(3.7)

ε cc

όπου:
k: ο συντελεστής περίσφιξης
fco: η μέγιστη τάση του απερίσφικτου σκυροδέματος
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fcc: η μέγιστη τάση του περισφιγμένου σκυροδέματος
εco: η παραμόρφωση που αντιστοιχεί σε τάση fco
εcc: η παραμόρφωση που αντιστοιχεί σε τάση fcc
Ec: το ελαστικό μέτρο ελαστικότητας και
Esec: το μέτρο ελαστικότητας στη μέγιστη τάση
Η εφαπτομενική δυσκαμψία στον κλάδο της κύριας φόρτισης προκύπτει από διαφόριση της εξ.
3.1 ως:
df c ( x r − 1) ⋅ f cc ⋅ (1 − r ) ⋅ r
E=
=
tan
ε cc ⋅ ( x r + r − 1)
dε c

(3.8)

Ο κλάδος πρώτης φόρτισης ακολουθείται από τον κλάδο αποφόρτισης, όταν η διεύθυνση της
φόρτισης αλλάξει. Ο κλάδος αποφόρτισης ξεκινάει από το σημείο (εun, fun) (σχ. 3.1) και
περιγράφεται από μία δευτεροβάθμια εξίσωση, η οποία ενώνει το σημείο (εun, fun) με το σημείο
(εpl , 0), το οποίο βρίσκεται πάνω στον άξονα εc. Η παραμόρφωση εpl ορίζεται από τις ακόλουθες
σχέσεις συναρτήσει της τιμής του εun.

ε pl = ε un −

fun
  ,  0 ≤ ε un ≤ ε 35
Ec

(3.9α)

ε pl = ε un −

ε un + ε a
  
, ε 35 ≤ ε un ≤ 2.5ε cc
fun + Ecε a

(3.9β)

=
ε pl

f cr ε un − ε f
f cr + fun

,  2.5ε cc ≤ ε un

(3.9γ)

όπου ε35 είναι η παραμόρφωση που αντιστοιχεί σε τάση ίση με 0.35fc και

ε a = a ε unε cc

(3.10α)

 ε cc
0.09ε un 
a = max 
,
ε cc 
 ε cc + ε un

(3.10β)

εf =

f cr ε plcr

(3.10γ)

Ec ( ε cr ε plcr ) − f cr
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με εplcr την ανελαστική παραμόρφωση που προκύπτει από την εξ. 3.9β για εun = 2.5·εcc για το
περισφιγμένο ή εun = 2.5·εcο για απερίσφικτο σκυρόδεμα. Η τάση και η αντίστοιχη
εφαπτομενική δυσκαμψία στον κλάδο αποφόρτισης προκύπτουν από τις ακόλουθες εξισώσεις:

f c = fun

(ε c − ε pl )

(3.11α)

(ε un − ε pl ) 2

(ε c − ε pl )
df c
= 2 fun
dε c
(ε pl − ε un ) 2

E=
tan

(3.11β)

Τέλος, οι δύο κλάδοι της πρώτης επαναφόρτισης είναι γραμμικοί με διαφορετική κλίση ο
καθένας. Όπως φαίνεται στο σχ. 3.1, ο πρώτος κλάδος ενώνει το σημείο από το οποίο ξεκινάει
η επαναφόρτιση (ε pl , f pl ) και τελειώνει στο σημείο (ε un , f new ) , όπου εun είναι η μέγιστη
παραμόρφωση που έχει φτάσει μέχρι στιγμής η ίνα, η οποία περιγράφεται από τις ακόλουθες
σχέσεις:

f new =

f cc 2 ⋅ x ⋅ r
r −1 + xr

(3.12α)
(3.12β)

f cc 2 = 0.9 f cc

ε cc
ε cc 2

(3.12γ)

ε cc 2 = 0.9ε cc

(3.12δ)

x=

fc =

f ro (ε un − ε c ) + f new (ε c − ε ro )
ε un − ε ro

Etan =

(3.12ε)

df c
f −f
= new ro
dε c ε new − ε ro

(3.12στ)

Για απερίσφικτο σκυρόδεμα στις σχ. 3,12β,γ χρησιμοποιούνται τα εco και fco αντί των εcc και fcc
αντίστοιχα. Ο δεύτερος κλάδος επαναφόρτισης ξεκινά από το σημείο (ε un , f new ) και τελειώνει
στο σημείο (ε ret , f ret ) , όπου:

ε ret =

sr ⋅ ε un + ε un
2

=
sr 0.00273 + 1.2651

(3.12στ)

ε cc
ε un

(3.12ζ)
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fc =

f new (ε ret − ε c ) + f ret (ε c − ε un )
ε ret − ε un

Etan =

(3.12η)

df c
f − f new
= ret
dε c ε ret − ε un

(3.12θ)

3.2.3 Περιγραφή αλγορίθμου προσομοιώματος Martinez-Rueda-Elnashai (1997)[47]
Στην παράγραφο αυτή περιγράφονται τα βάματα του αλγορίθμου υπολογισμών του
προσομοιώματος των Martinez-Rueda-Elnashai (1997)[47], όπως αυτό υλοποιήθηκε στην
παρούσα διατριβή. Tο προσομοίωμα αποτελείται συνολικά από 5 κλάδους ανακύκλισης (σχ.
3.3). Πιο συγκεκριμένα αποτελείται από έναν κλάδο πρώτης φόρτισης (κόκκινο χρώμα), τους
κλάδους αποφόρτισης (μπλε χρώμα) και διγραμμικούς κλάδους επαναφόρτισης (πράσινο και
μωβ χρώμα). Ο κίτρινος κλάδος στο σχ. 3.3 αποτελεί τον κλάδο σε εφελκυσμό και κινείται
πάνω στον αρνητικό άξονα x, αφού όπως έχει προαναφερθεί, στο συγκεκριμένο προσομοίωμα
ο εφελκυσμός του σκυροδέματος αγνοείται.

Σχ. 3.3. Αρίθμηση κλάδων ανακύκλισης.
Στο σχ. 3.4 παρουσιάζεται το αναλυτικό διάγραμμα ροής του προσομοιώματος. Στον αλγόριθμο
αυτό η παραμόρφωση εc αποτελεί το δεδομένο του προβλήματος και ζητούμενα είναι η τάση fc
και το εφαπτομενικό μέτρο ελαστικότητας Etan. Για τον υπολογισμό αυτών των μεγεθών γίνεται
χρήση της τρέχουσας εντατικής κατάστασης του σκυροδέματος, η οποία ορίζεται από τις
προηγούμενες τιμές της παραμόρφωσης εcur και της τάσης fcur, τον τρέχοντα κλάδο ανακύκλισης
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Υπολογισμός για εc
ΑΡΧΗ

Έχει αστοχήσει ?

Ναι

fc = 0
Εtan = 0

(1)

(2)

Όχι
Ναι

εc > 0 ?

branch = 5

(4)

(3)
Όχι
Ναι

branch = 5 ?

(5)
Υπολογισμός νέου
κλάδου branch

Όχι
Όχι

(6)

Αντιστροφή δ/νσης
φόρτισης ?

(7)

Ναι
Υπολογισμός νέου
κλάδου branch

(8)
Ναι

Όχι
Όχι

branch = 2 ?

εret = εcur
fret = fcur

(9)

branch = 5 ?

(10)

Ναι

(11)
Όχι

εun = εcur
fun = fcur

(12)
ΤΕΛΟΣ
Ναι

branch = 1 ?

(13)

fc από εξ. 3.1
Εtan από εξ. 3.8

(14)

Όχι

fc = 0
Εtan = 0

(18)

Ναι
Ναι

branch = 2 ?

εc > εpl ?

εpl από εξ. 3.9

(17)

(16)

(15)
Όχι

Όχι

Υπολογίζονται τα σημεία
(εro , fro ), (εun , fnew ), (εret , fret )
από τις εξ. 3.10

Ναι

εro > εc > εun ?

fc από εξ. 3.11α
Εtan από εξ. 3.11β

(20)

(19)

branch = 3

fc από εξ. 3.12ε

Εtan από εξ. 3.12στ (22)

(21)
Όχι
Ναι

εun > εc > εret ?

branch = 4

fc από εξ. 3.12η

Εtan από εξ. 3.12θ

(23)

(24)

Όχι
branch = 1

fc από εξ. 3.1

Εtan από εξ. 3.8

(25)

Σχ. 3.4. Διάγραμμα ροής αλγορίθμου προσομοιώματος Martinez-Rueda-Elnashai (1997).
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καθώς και τις συντεταγμένες των σημείων (ε pl , f pl ) , (ε un , f new ) και (ε ret , f ret ) .
Αναλυτικότερα, οι υπολογισμοί σε κάθε βήμα έχουν ως ακολούθως:
Βήμα (1):

Ελέγχεται αν το σκυρόδεμα έχει αστοχήσει σε προηγούμενο βήμα φόρτισης.
Αν η συνθήκη ικανοποιείται τότε ο αλγόριθμος συνεχίζει στο βήμα 2, αλλιώς
στο βήμα 3.

Βήμα (2):

Η τάση fc και το εφαπτομενικό μέτρο ελαστικότητας Etan τίθενται μηδέν.

Βήμα (3):

Ελέγχεται αν η επιβαλλόμενη παραμόρφωση εc είναι θετική, κατάσταση η
οποία αντιστοιχεί σε εφελκυσμό. Αν η συνθήκη ικανοποιείται τότε ο
αλγόριθμος συνεχίζει στο βήμα 4, αλλιώς στο βήμα 5.

Βήμα (4):

Η κωδική τιμή του τρέχοντος κλάδου ανακύκλισης τίθεται ίση με 5, η οποία
αντιστοιχεί σε εφελκυσμό του σκυροδέματος. Υπενθυμίζεται ότι το
χρησιμοποιούμενο προσομοίωμα σκυροδέματος θεωρεί ότι η εφελκυστική
αντοχή του σκυροδέματος είναι μηδενική.

Βήμα (5):

Ελέγχεται αν ο τρέχον κλάδος ανακύκλισης είναι ο 5, δηλαδή αν το σκυρόδεμα
εφελκύεται. Αν η συνθήκη αυτή ικανοποιείται τότε ο αλγόριθμος συνεχίζει στο
βήμα 6, αλλιώς στο βήμα 7.
Επισημαίνεται πως στην πρώτη επανάληψη του πρώτου βήματος της ανάλυσης
είναι branch=1.

Βήμα (6):

Εύρεση νέου κλάδου ανακύκλισης μέσω του διαγράμματος ροής του σχ. 3.5,
το οποίο περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.

Βήμα (7):

Ελέγχεται αν υπάρχει αντιστροφή της διεύθυνσης φόρτισης συγκρίνοντας τις
τιμές τις παραμόρφωσης στο τρέχον βήμα με τα δύο προηγούμενα. Αν ναι τότε
ο αλγόριθμος συνεχίζει στο βήμα 8, αλλιώς στο βήμα 13.

Βήμα (8):

Εύρεση νέου κλάδου ανακύκλισης μέσω του διαγράμματος ροής του σχ. 3.5,
το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο.

Βήμα (9):

Ελέγχεται αν ο τρέχον κλάδος ανακύκλισης που υπολογίσθηκε στο βήμα 8
είναι ο κλάδος 2. Αν ναι τότε ο αλγόριθμος συνεχίζει στο βήμα 12, αλλιώς στο
βήμα 10.

Βήμα (10): Για την αντιστροφή φορτίου (αποφόρτιση) που προέκυψε στο βήμα 7 ο νέος
κλάδος που υπολογίσθηκε στο βήμα 8 δεν είναι ο κλάδος 2. Από αυτό
συμπεραίνεται ότι ο προηγούμενος κλάδος, πριν το βήμα 8, ήταν είτε ο κλάδος
αποφόρτισης 2 είτε ο κλάδος 5. Κατά συνέπεια, ανανεώνονται οι παρακάτω
τιμές:
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εret = εcur
fret = fcur
όπου εcur είναι η τρέχουσα παραμόρφωση του σκυροδέματος, δηλαδή εκείνη
που εφαρμόσθηκε στο σκυρόδεμα στο προηγούμενο βήμα φορτίου και fcur η
αντίστοιχη τάση.
Βήμα (11): Ελέγχεται αν ο τρέχον κλάδος ανακύκλισης που υπολογίσθηκε στο βήμα 8
είναι ο κλάδος 5. Αν ναι τότε ο αλγόριθμος συνεχίζει στο βήμα 2, αλλιώς στο
βήμα 13.
Βήμα (12): Για την αντιστροφή φορτίου, που εντοπίσθηκε στο βήμα 7, έχει προκύψει από
το βήμα 8 ότι ο νέος κλάδος είναι ο 2 (αποφόρτιση). Επομένως, ανανεώνονται
οι παρακάτω τιμές:
εun = εcur
fun = fcur
Βήμα (13): Ελέγχεται αν ο τρέχον κλάδος ανακύκλισης είναι ο κλάδος 1. Αν ναι τότε ο
αλγόριθμος συνεχίζει στο βήμα 14, αλλιώς στο βήμα 15.
Βήμα (14): Η τάση fc υπολογίζεται από την εξ. 3.1 και το εφαπτομενικό μέτρο
ελαστικότητας Etan από την εξ. 3.8. Ακολουθεί τερματισμός των υπολογισμών.
Βήμα (15): Ελέγχεται αν ο τρέχον κλάδος ανακύκλισης είναι ο κλάδος 2. Αν ναι, τότε ο
αλγόριθμος συνεχίζει στο βήμα 16, αλλιώς στο βήμα 20.
Βήμα (16): Υπολογίζεται η τιμή του εpl από την εξ. 3.9.
Βήμα (17): Ελέγχεται αν η επιβαλλόμενη παραμόρφωση εc είναι μικρότερη από την τιμή
του εpl που υπολογίστηκε στο βήμα 16. Αν η συνθήκη ισχύει τότε ο αλγόριθμος
συνεχίζει στο βήμα 18, αλλιώς στο βήμα 19.
Βήμα (18): Η τάση fc και το εφαπτομενικό μέτρο ελαστικότητας Etan τίθενται ίσα με μηδέν.
Ακολουθεί τερματισμός των υπολογισμών.
Βήμα (19): Η τάση fc υπολογίζεται από την εξ. 3.11α και το εφαπτομενικό μέτρο
ελαστικότητας Etan από την εξ. 3.11β. Ακολουθεί τερματισμός των υπολογισμών.
Βήμα (20): Υπολογίζονται οι συντεταγμένες των σημείων έναρξης και τέλους των δύο
κλάδων επαναφόρτισης, (ε pl , f pl ) , (ε un , f new ) και (ε ret , f ret ) χρησιμοποιώντας
τις εξισώσεις 3.12.
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Βήμα (21): Ελέγχεται αν η επιβαλλόμενη παραμόρφωση εc βρίσκεται στα όρια του
κλάδου 3, δηλαδή αν εro > εc > εun. Αν η συνθήκη ισχύει τότε ο αλγόριθμος
συνεχίζει στο βήμα 22, αλλιώς στο βήμα 23.
Βήμα (22): Σε αυτή την περίπτωση ως κλάδος ανακύκλισης ορίζεται ο κλάδος 3. Η τάση
fc υπολογίζεται από την εξ. 3.12ε και το εφαπτομενικό μέτρο ελαστικότητας
Etan από την εξ. 3.12στ. Ακολουθεί τερματισμός των υπολογισμών.
Βήμα (23): Ελέγχεται αν η επιβαλλόμενη παραμόρφωση εc βρίσκεται στα όρια του
κλάδου 4, δηλαδή αν εun > εc > εret. Αν η συνθήκη ισχύει τότε ο αλγόριθμος
συνεχίζει στο βήμα 24, αλλιώς στο βήμα 25.
Βήμα (24): Σε αυτή την περίπτωση ως κλάδος ανακύκλισης ορίζεται ο κλάδος 4. Η τάση
fc υπολογίζεται από την εξ. 3.12η και το εφαπτομενικό μέτρο ελαστικότητας
Etan από την εξ. 3.12θ. Ακολουθεί τερματισμός των υπολογισμών.
Βήμα (25): Σε αυτή την περίπτωση η επιβαλλόμενη παραμόρφωση εc δεν βρίσκεται ούτε
στα όρια του κλάδου 3, ούτε σε εκείνα του κλάδου 4. Ως κλάδος ανακύκλισης
ορίζεται ο κλάδος 1 και η τάση fc υπολογίζεται από την εξ. 3.1 ενώ το
εφαπτομενικό μέτρο ελαστικότητας Etan από την εξ. 3.8. Ακολουθεί
τερματισμός των υπολογισμών.
Ο αλγόριθμος υπολογισμού μεταβολής του κλάδου ανακύκλισης των βημάτων 6 και 8
δίνεται στο σχ. 3.5. Δεδομένο του αλγορίθμου αποτελεί ο τρέχον κλάδος, και ζητούμενο ο
νέος κλάδος τον οποίο θα ακολουθεί στο εξής ο νόμος σ-ε του σκυροδέματος. Ο
υπολογισμός του νέου αυτού κλάδου γίνεται με βάση τους κανόνες, οι οποίοι περιγράφονται
στο διάγραμμα ροής του σχ. 3.5. Αυτοί οι κανόνες μεταβολής μεταξύ των κλάδων
ανακύκλισης χρησιμοποιούν την διαφορά της επιβαλλόμενης μετατόπισης εc από την
τρέχουσα εcur.
3.3 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
3.3.1 Γενικά
Η επιλογή του κατάλληλου νόμου για το χάλυβα, έγινε με τα ίδια κριτήρια που
υιοθετήθηκαν για το σκυρόδεμα. Πιο συγκεκριμένα, μεγάλης σημασίας είναι η αριθμητική
σταθερότητα, αφού είναι φυσιολογικό σε ένα προσομοίωμα ινών να αναμένονται χιλιάδες
υπολογισμοί του καταστατικού νόμου των υλικών, δεδομένου του μεγάλου αριθμού ινών
που απαιτείται για την πλέον ακριβή προσομοίωση των διατομών των δομικών μελών μιας
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κατασκευής. Το δεύτερο κριτήριο επιλογής αποτελεί η πλέον ακριβής και καλή ταύτιση με
τα πειραματικά αποτελέσματα, γεγονός που σημαίνει πως φαινόμενα όπως το φαινόμενο
Bauschinger θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη.
Υπολογισμός νέου
κλάδου branch
ΑΡΧΗ

Δε = εc - εcur

branch = 1 ?

branch = 2

branch = 2 ?

branch = 3

branch = 3 ?

Δε < 0 ?

Ναι
Όχι

branch = 4 ?

branch = 2

Ναι

Δε < 0 ?

Όχι

branch = 5 ?

branch = 4

branch = 1
branch = 2

branch = 3

ΤΕΛΟΣ

Σχ. 3.5. Διάγραμμα ροής αλλαγής κλάδου ανακύκλισης.
Δεδομένων των παραπάνω κριτηρίων, υιοθετήθηκε και υλοποιήθηκε το προσομοίωμα των
Menegotto and Pinto (1973)[49], όπως αυτό τροποποιήθηκε από τους Filippou et al.
(1983)[20] και υλοποιήθηκε στο λογισμικό OpenSees με το όνομα Steel02 (Mazzoni et al.
2006[48]). Το προσομοίωμα αυτό αποτελεί εξέλιξη εκείνου των Giuffre and Pinto (1970)[23],
εφαρμόζοντας κατάλληλες τροποποιήσεις, ώστε να περιγράφει ακριβέστερα χάλυβες που
παρουσιάζουν κράτυνση (hardening) και φαινόμενα όπως η απομείωση της αντοχής λόγω
ανακύκλισης της έντασης (strain hardening). Ο συγκεκριμένος καταστατικός νόμος δεν
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περιγράφεται από κλάδους φόρτισης και αποφόρτισης αλλά από μία μόνο σχέση η οποία
είναι η ακόλουθη, με αναφορά στο σχ. 3.6:
f s* =b ⋅ ε s* +

(1 − b)ε s*

(3.13α)

1/ R

1 + ( ε * ) R 
s



f s* =

f s − f rev
f o − f rev

(3.13β)

ε s* =

ε s − ε rev
ε o − ε rev

(3.13γ)

b=

Esh
(hardening ratio)
Eo

Eo =

f o − f rev
ε o − ε rev

Όπου:

f s* =

ε s* =

(3.13δ)
(3.13ε)

σ

(3.13στ)

fy

ε
εy

(3.13ζ)

Στις εξ. 3.13β και 3.13γ (εo, fo) είναι το τελευταίο σημείο αναστροφής της έντασης, ενώ (εo,
fo) είναι το σημείο εναλλαγής της αρχικής με τη δευτερεύουσα δυσκαμψία. Πιο
συγκεκριμένα, η παραπάνω εξ. 3.13α περιγράφει μία καμπύλη η οποία έχει αρχική
αδιάστατη δυσκαμψία:

f s* / ε s*

(3.14)

Για παραμορφώσεις όπου 𝜀𝜀𝑠𝑠 ∗ → ∞ η καμπύλη της εξ. 3.13α τείνει ασυμπτωτικά στην
παρακάτω εξίσωση ευθείας:

f s* =b ⋅ ε s* + (1 − b)

(3.15)

Στην παραπάνω διατύπωση (3.13α-ε) αν τεθούν ε=
f=
rev
rev

0 , τότε η εξίσωση εκπίπτει

στην έκδοσή της για μονοτονική απόκριση. Επίσης, αν τεθεί b = 0, τότε η συμπεριφορά είναι
τέλεια ελαστοπλαστική, ενώ για θετική ή αρνητική τιμή του b, ο μετελαστικός κλάδος είναι
ανοδικός ή καθοδικός αντίστοιχα.
Στο σχ. 3.6 ο δείκτης (εν είδη εκθέτη) στις παραμέτρους ε rev και σ rev δηλώνει τον αύξοντα
αριθμό του κάθε ημικύκλου φόρτισης. Συγκεκριμένα, για φόρτιση στον θετικό άξονα των
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παραμορφώσεων χρησιμοποιείται ο δείκτης 1, ενώ για την επόμενη φόρτιση στον αρνητικό

Stress, fs [MPa]

άξονα των παραμορφώσεων χρησιμοποιείται ο δείκτης 2.

Strain, εs [mm/mm]
Σχ. 3.6. Ορισμός παραμέτρων προσομοιώματος Menegotto and Pinto (1973)[49] κατά Yassin
(1994)[79].
Η εφαπτομενική δυσκαμψία Εtan προκύπτει παραγωγίζοντας την εξ. 3.13α ως προς εc:

Etan

df s *
1− b
= * =b +
1/ R
dε s
1 + ( ε * ) R 
s



R

ε s* ) 
(

⋅ 1 −
 1 + (ε * )R 
s



(3.16)

Η παράμετρος R είναι καίριας σημασίας για τη συμπεριφορά του προσομοιώματος και
προσδιορίζει την καμπυλότητα της καμπύλης προσαρμογής μεταξύ του αρχικού ανοδικού
κλάδου με δυσκαμψία Ε0 και του μετέπειτα με δυσκαμψία Εsh. Η τιμή αυτής της παραμέτρου
ανανεώνεται μετά από κάθε αναστροφή της έντασης και εξαρτάται από τη μέγιστη ανηγμένη
πλαστική παραμόρφωση, ξ, που έχει παραχθεί μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ακόλουθες
σχέσεις:

cR ⋅ ξ 
R(ξ ) = Rο 1 − 1

 cR2 + ξ 

ξ=

(3.17α)

ε m − εο
εy

(3.17β)
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Στις παραπάνω εξισώσεις, R(ξ) είναι η τιμή της παραμέτρου R μετά από την ανανέωσή της
σύμφωνα με την εξ. 3.17α, ενώ Rο είναι η αρχική της τιμή (σχ. 3.7). Επίσης, εm (όπου m
είναι δείκτης) είναι η παραμόρφωση στο προηγούμενο μέγιστο ή ελάχιστο σημείο
αντιστροφής της διεύθυνσης φόρτισης, ανάλογα με το αν η παραμόρφωση αυξάνεται ή
μειώνεται αντίστοιχα. Επομένως, με αναφορά στο σχ. 3.6, για φόρτιση στη θετική διεύθυνση
είναι εm = ε1rev και για για φόρτιση στην αρνητική διεύθυνση εm = ε2rev.

Σχ. 3.7. Ορισμός παραμέτρου R προσομοιώματος Menegotto and Pinto (1973)[49] κατά
Yassin (1994)[79].
Από τα παραπάνω συμπεραίνεται πως ο υπολογισμός του R από την εξίσωση 3.17α, απαιτεί
γνώση της ιστορίας φόρτισης και πιο συγκεκριμένα:
i.

Της τάσης fs και της παραμόρφωσης εs της προηγούμενης κατάστασης του χάλυβα.

ii.

Της τάσης frev και της παραμόρφωσης εrev του προηγούμενου σημείου αντιστροφής
της διεύθυνσης φόρτισης, κατά το σχ. 3.6 με frev = σrev.

iii.

Της τάσης fο και της παραμόρφωσης εο τoυ τελευταίου σημείου τομής των κλάδων
των δυσκαμψιών Εο και Εsh.

iv.

Τον κωδικό kon που δηλώνει αν ο τρέχον κλάδος βαίνει αυξανόμενος ή μειούμενος
παίρνοντας τις τιμές 0 ή 1 αντίστοιχα.

v.

Της ελάχιστης και της μέγιστης, κατά τη συνολική διάρκεια της ανακύκλισης,
παραμόρφωσης εmin και εmax αντίστοιχα.
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Το παρόν προσομοίωμα χάλυβα οπλισμού είναι ικανό να λάβει υπ’ όψιν την απομείωση της
αντοχής του χάλυβα συναρτήσει των ανακυκλίσεων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της
τροποποίησης των ε0 και σ0 με τον ακόλουθο τρόπο:
Όταν η μεταβολή της παραμόρφωσης Δε από θετική γίνεται αρνητική τότε:
0.8

 ε −ε 
∆ Ν = 1 + Α1 ⋅  max min 
 2A ⋅ε 
y 
2

Ν
− f y ⋅ ∆ + Esh ⋅ ε y ⋅ ∆ Ν − f rev + E0 ⋅ ε rev
εο =
E0 − Esh

(3.17α)
(3.17β)

σ ο = − f y ⋅ ∆ Ν + Esh ( ε ο + ε y ⋅ ∆ Ν )

(3.17γ)

Όταν η μεταβολή της παραμόρφωσης Δε από αρνητική γίνεται θετική τότε:
0.8

 ε max − ε min 
∆ = 1 + Α3 ⋅ 

 2A ε
4 y


P
P
f ⋅ ∆ − Esh ⋅ ε y ⋅ ∆ − f rev + E0 ⋅ ε rev
εο = y
E0 − Esh
P

(3.18α)
(3.18β)

σ ο = − f y ⋅ ∆ P + Esh ( ε ο + ε y ⋅ ∆ P )

(3.18γ)

όπου εmax είναι η απόλυτη τιμή της μέγιστης παραμόρφωσης στον τρέχοντα κλάδο φόρτισης,
ενώ εy και fy είναι η παραμόρφωση και η τάση διαρροής αντίστοιχα.
Οι παράμετροι A1 έως A4, cR1, cR2 και Rο εξαρτώνται από τον τύπο του χάλυβα,
θεωρούμενες ως σταθερές μηχανικές ιδιότητές του και μπορούν να προσδιοριστούν με
πειραματικό τρόπο.
Συνοψίζοντας, και για τις συνήθεις κατηγορίες χαλύβων οπλισμού, οι παράμετροι που
χαρακτηρίζουν τον καταστατικό νόμο του δομικού χάλυβα και οι προτεινόμενες τιμές τους,
σύμφωνα με τους Menegotto and Pinto (1973)[49], μπορούν να έχουν ως ακολούθως, για τις
συνήθεις κατηγορίες χάλυβα, όπως προκύπτει από τις σχετικές πειραματικές δοκιμές.
Παράμετρος

Προτεινόμενη τιμή

b

0.02

Rο

10 έως 20

cR1

0.925

cR2

0.15

A1

0.00
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A2

1.00

A3

0.00

A4

1.00

Πιν. 3.1. Τιμές παραμέτρων καταστατικού νόμου χάλυβα οπλισμού συνήθων κατηγοριών.
3.3.2 Περιγραφή αλγορίθμου προσομοιώματος Menegotto and Pinto (1973)[49]
Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται το περιεχόμενο των βημάτων του αλγορίθμου
υπολογισμού του προσομοιώματος των Menegotto and Pinto (1973)[49], όπως αυτό
υλοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή.
Στο σχ. 3.8 παρουσιάζεται το αναλυτικό διάγραμμα ροής του προσομοιώματος. Στον
αλγόριθμο αυτό η παραμόρφωση εs αποτελεί το δεδομένο του προβλήματος και ζητούμενα
είναι η τάση fs και το εφαπτομενικό μέτρο ελαστικότητας Etan. Για τον υπολογισμό αυτών
των μεγεθών γίνεται χρήση της τρέχουσας εντατικής κατάστασης του χάλυβα, η οποία
ορίζεται από τις τρέχουσες τιμές της παραμόρφωσης εcur και της τάσης fcur, την παράμετρο
kon, η οποία στην αφόρτιστη κατάσταση ισούται με μηδέν, τις συντεταγμένες του σημείου
(ε o , σ o ) και τις παραμορφώσεις εmin και εmax. Αναλυτικότερα, οι υπολογισμοί σε κάθε βήμα
έχουν ως ακολούθως:
Βήμα (1):

Υπολογίζεται η δυσκαμψία Esh, η παραμόρφωση διαρροής εy και η διαφορά Δε
της τρέχουσας παραμόρφωσης εcur με την νέα επιβαλλόμενη παραμόρφωση εs.
Esh = b ⋅ Eo

ε ο = f y / Eo
∆ε = ε y − ε cur
Βήμα (2):

Ελέγχεται αν η παράμετρος kon = 0. Αν η συνθήκη ισχύει τότε ο αλγόριθμος
συνεχίζει στο βήμα 3, αλλιώς στο βήμα 7.

Βήμα (3):

Στο βήμα αυτό ισχύει πως kon = 0, άρα ο χάλυβας είναι στην αφόρτιστη
κατάσταση. Στις παραμορφώσεις εmin και εmax δίνονται οι ακόλουθες αρχικές
τιμές:

ε max = ε y
ε min = −ε y
Βήμα (4):

Ελέγχεται αν Δε < 0. Αν η συνθήκη ισχύει τότε ο αλγόριθμος συνεχίζει στο
βήμα 5, αλλιώς στο βήμα 6.
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Βήμα (5):

Δίνονται αρχικές τιμές των παρακάτω μεταβλητών ως εξής:
kon = 2

ε ο = ε min
σο = − f y
ε pl = ε min
Υπολογισμός για εc
ΑΡΧΗ

Esh = b·E0
εy = fy / E0
Δε = εc - εcur

(1)

εmax = εy
εmin = -εy

Ναι

kon = 0 ?
(2)

Ναι

kon = 1
εpl = εmax
(8)
εmin = min(εmin , εc )

Ναι

Δε < 0 ?
(3)

Όχι

Όχι

kon = 2 &
Δε > 0 ?

kon = 1
ε0 = εmax
σ0 = fy
εpl = εmax

(7)

(4)

kon = 2
ε0 = εmin
σ0 = -fy
εpl = εmin

(6)

Όχι
kon = 1 &
Δε < 0 ?

kon = 2
εpl = εmin
εmax = max(εmax , εc ) (11)

Ναι
(10)

Όχι
Υπολογισμός ε0,
σ0 από εξ. 3.18

(9)

Υπολογισμός ε0,
σ0 από εξ. 3.17

Υπολογισμός:
•
ξ από εξ. 3.17β
•
R από εξ. 3.17α
•
fs*από εξ. 3.13
•
Εtan από εξ. 3.14

f s* > f su ?
*
f=
f su ⋅ sgn ( f s* )
s

(12)

(13)

(14)

Όχι

Etan = 0
ΤΕΛΟΣ

Σχ. 3.8. Διάγραμμα ροής αλγορίθμου προσομοιώματος Menegotto-Pinto (1973)[49].
Συνέχεια στο βήμα 7.
Βήμα (6):

Δίνονται αρχικές τιμές των παρακάτω μεταβλητών ως εξής:
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kon = 1

ε ο = ε max
σο = − f y
ε pl = ε min
Συνέχεια στο βήμα 7.
Βήμα (7):

Ελέγχεται αν kon = 2 και Δε > 0. Αν η συνθήκη ισχύει τότε ο αλγόριθμος
συνεχίζει στο βήμα 8, αλλιώς στο βήμα 10.

Βήμα (8):

Οι ακόλουθες παράμετροι τροποποιούνται ως εξής:
kon = 1

ε pl = ε max
ε min = min ( ε min , ε c )
Συνέχεια στο βήμα 9.
Βήμα (9):

Οι τιμές των σ0 και ε0 υπολογίζονται από τις εξ. 3.18. Συνέχεια στο βήμα 13.

Βήμα (10): Ελέγχεται αν kon = 1 και Δε < 0. Αν η συνθήκη ισχύει τότε ο αλγόριθμος
συνεχίζει στο βήμα 11, αλλιώς στο βήμα 13.
Βήμα (11): Οι ακόλουθες παράμετροι τροποποιούνται ως εξής:
kon = 2

ε pl = ε min
ε max = max ( ε max , ε c )
Συνέχεια στο βήμα 12.
Βήμα (12): Οι τιμές των σ0 και ε0 υπολογίζονται από τις εξ. 3.17. Συνέχεια στο βήμα 13.
Βήμα (13): Σε αυτό το βήμα υπολογίζεται αρχικά η τιμή της ανηγμένης πλαστικής
παραμόρφωσης ξ από την εξ. 3.17β και η τιμή της παραμέτρου R από την εξ.
3.17α. Έπειτα υπολογίζεται η ζητούμενη ανηγμένη τάση fs* και το ζητούμενο
εφαπτομενικό μέτρο ελαστικότητας Εtan από τις εξ. 3.13 και 3.14 αντίστοιχα.
Βήμα (14): Τα βήματα 14 και 15 αποτελούν μια τροποποίηση στο προσομοίωμα του
χάλυβα των Menegotto-Pinto (1973)[49], η οποία εφαρμόστηκε στην παρούσα
διατριβή. Στόχος αυτής της τροποποίησης είναι ο περιορισμός της μέγιστης
τάσης που προβλέπει το μοντέλο των Menegotto-Pinto (1973)[49], θέτοντας ως
άνω όριο την τιμή της οριακής τάσης του χάλυβα fsu.
Σε αυτό το βήμα ελέγχεται αν η απόλυτη τιμή της τάσης που προέκυψε στο
βήμα 13 είναι μεγαλύτερη της απόλυτης τιμής της οριακής τάσης του χάλυβα:
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f s > f su
Αν η συνθήκη ισχύει τότε ο αλγόριθμος συνεχίζει στο βήμα 15, αλλιώς οι
υπολογισμοί τερματίζουν.
Βήμα (15): Σε αυτό το βήμα η απόλυτη τιμή της τάσης fs που προέκυψε στο βήμα 13 είναι
μεγαλύτερη της απόλυτης τιμής της οριακής τάσης fsu. Σύμφωνα με όσα
προαναφέρθηκαν στο βήμα 14, η τιμή της τάσης fs και του μέτρου
ελαστικότητας Εtan τροποποιούνται ως εξής:

f=
f su ⋅ sgn ( f s
s

)

Etan = 0
ενώ οι υπολογισμοί τερματίζονται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΞΟΝΙΚΗΣ
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4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Δύο μαθηματικά προσομοιώματα αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, τα οποία
κατατάσσονται στην κατηγορία των προσομοιωμάτων κατανεμημένης πλαστικότητας και στην
ειδικότερη κατηγορία των προσομοιωμάτων ινών. Η μαθηματική διατύπωση του βασικού
αλγορίθμου που ακολουθείται είναι ίδια και για τα δύο προσομοιώματα. Η διαφορά των δύο
έγκειται στον τρόπο υπολογισμού των εσωτερικών δυνάμεων της διατομής και πιο
συγκεκριμένα, στον τρόπο διακριτοποίησής της σε ίνες αλλά και στον τρόπο ολοκλήρωσης των
τάσεων στη διατομή.
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται αναλυτικά η μαθηματική διατύπωση του αλγορίθμου που
ακολουθήθηκε και εφαρμόσθηκε και στα δύο μαθηματικά προσομοιώματα. Ως βάση για τον
αλγόριθμο που αναπτύχθηκε, υιοθετήθηκε η mixed formulation method των Taucer et al.
(1991)[76]. Η επιλογή αυτή έγινε επειδή η συγκεκριμένη διατύπωση υπερτερεί των
εναλλακτικών της, όσον αφορά την αριθμητική σταθερότητα που παρέχει. Πιο συγκεκριμένα,
σύμφωνα με τους Taucer et al. (1991)[76], τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η συγκεκριμένη
διατύπωση συνοψίζονται στα εξής:
•

Η ισορροπία ικανοποιείται πάντα κατά μήκος του μέλους, μέσω της κατάλληλης επιλογής
συναρτήσεων παρεμβολής για τις δυνάμεις (force interpolation functions). Το συμβατό των
παραμορφώσεων επιτυγχάνεται, ολοκληρώνοντας τις παραμορφώσεις των διατομών
ελέγχου, ώστε να προκύψουν οι μετακινήσεις των άκρων του μέλους.

•

Η μετελαστική απόκριση των μελών Ο/Σ μπορεί να υπολογισθεί χωρίς ιδιαίτερες
υπολογιστικές δυσκολίες ακόμα και σε περιπτώσεις ελαφρά οπλισμένων μελών ή μελών
υπό υψηλό αξονικό φορτίο.
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4.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
4.2.1 Σύμβολα – Συμβάσεις
Σε ότι αφορά τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το κεφάλαιο ισχύουν τα εξής:
•

Τα κεφαλαία γράμματα αντιστοιχούν σε μεγέθη δυνάμεων, ενώ τα μικρά σε μεγέθη
μετακινήσεων ή παραμορφώσεων.

•

Τα έντονα (bold) γράμματα αντιστοιχούν σε διανυσματικά μεγέθη ή πίνακες, ενώ τα
κανονικά γράμματα αντιστοιχούν σε βαθμωτά μεγέθη.

•

Με τα κεφαλαία Χ, Υ, Ζ περιγράφεται το γενικό σύστημα συντεταγμένων, ενώ με τα μικρά
x, y, z το τοπικό σύστημα συντεταγμένων.

4.2.2 Βαθμοί ελευθερίας μέλους – ορισμός δυνάμεων/μετακινήσεων
̅
Στο σχ. 4.1 παρουσιάζονται στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων του μέλους xyz οι δυνάμεις 𝐐
̅ των άκρων του, θεωρώντας την πλήρη κινηματική
και οι μετακινήσεις - βαθμοί ελευθερίας 𝐪
του κατάσταση (rigid body mode - RBM). Η ροπή στρέψης δεν συμπεριλαμβάνεται, καθώς
θεωρείται ότι παραμένει ελαστική και ασύζευκτη με τους λοιπούς βαθμούς ελευθερίας. Έτσι,
οι βαθμοί ελευθερίας κάθε κόμβου του μέλους αντιστοιχούν σε 3 δυνάμεις και 2 ροπές, και
αντίστοιχα σε 3 μεταθέσεις και 2 στροφές.

Σχ. 4.1. Δυνάμεις και μετακινήσεις άκρων γραμμικού μέλους με θεώρηση πλήρους κινηματικής
κατάστασης σε τοπικό σύστημα xyz.
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Στην παρούσα μαθηματική διατύπωση επί πλέον της πλήρους κινηματικής κατάστασης,
υιοθετείται παράλληλα και η σχετική ως προς τη νέα θέση του μέλους στο χώρο XYZ λόγω των
εγκάρσιων μετακινήσεών του. Η τελευταία προκύπτει με απαλοιφή των εγκάρσιων στον άξονα
του μέλους μεταθετικών βαθμών ελευθερίας. Η πλήρης κινηματική κατάσταση μπορεί να
ανακτηθεί αργότερα βάσει των γεωμετρικών σχέσεων που τη συνδέουν με την σχετική.
Επομένως απομένουν 5 βαθμοί ελευθερίας στο μέλος, οι οποίοι αντιστοιχούν στην αξονική
δύναμη Q5 και σε δύο ροπές στον κάθε κόμβο (Q1, Q3 και Q2, Q4) όπως φαίνεται στο σχ. 4.2.
Τα εντατικά αυτά μεγέθη αντιστοιχούν σε μία αξονική μετατόπιση q5 και δύο στροφές ανά άκρο
(q1, q3 και q2, q4 αντίστοιχα).

Σχ. 4.2. Δυνάμεις και μετακινήσεις άκρων γραμμικού μέλους με θεώρηση σχετικής κινηματικής
κατάστασης.
̅ της πλήρους κινηματικής κατάστασης σχετίζονται με τις
Οι μετακινήσεις του μέλους 𝐪
μετακινήσεις 𝐪 της σχετικής, μέσω του μητρώου μεταφοράς LRBM, το οποίο δίνεται από τις
ακόλουθες σχέσεις:

q =  q1

q2

q3

q =  q1

q2

q3

q4
q4

q5

q6

q7

q8

q9

q10 

q5 





(4.1α)
(4.1β)

41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΞΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΜΨΗΣ ΜΕ ΟΡΘΗ ΔΥΝΑΜΗ
q = L RBM  q
1
L RBM

(4.1γ)
2

3

4

0
 0 1/ L
 0 1/ L
0
=
0
0 −1/ L

0 −1/ L
0
 −1 0
0

5 6

7

8

0 1 0 −1/ L
0 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 1

0

9 10

0 0
−1/ L 0 0 1 
0
1/ L 0 0 

0
1/ L 1 0 
0
0 0 0 

1
2
3

(4.1δ)

4
5

Η μετατροπή διανυσματικών μεγεθών (δυνάμεις, μετακινήσεις) μεταξύ τοπικού και γενικού
συστήματος συντεταγμένων γίνεται μέσω του μητρώου μετασχηματισμού LTM. Στη γενική του
μορφή το μητρώο LTM για ένα Πεπερασμένο Στοιχείο τύπου δοκού με έξι βαθμούς ελευθερίας
ανά κόμβο υπολογίζεται από τη σχέση:

LTM

R 0 0 0 
0 R 0 0

=
0 0 R 0


 0 0 0 R

(4.2)

με R το ακόλουθο υπομητρώο:



Cx

 Cx C y cos a + Cz sin a
R = −
Cxz

 C C sin a − C cos a
z
 x y
Cxz


Cy
Cxz cos a
−Cxz sin a



Cz

−C y C z cos a + C x sin a 
2
2
 , Cxz = Cx + Cz
Cxz

C y C z sin a + C x cos a 

Cxz


(4.3α)

Στην εξ. 4.3, α είναι η γωνία περιστροφής γύρω από τον άξονα x του μέλους και Cx, Cy, Cz είναι
τα συνημίτονα κατεύθυνσής του ως προς το απόλυτο σύστημα XYZ.
Στην ειδική περίπτωση όπου το μέλος είναι κατακόρυφο, δηλαδή ο τοπικός άξονας x ταυτίζεται
με τον γενικό άξονα Z, είναι Cx = 0, Cz = 0 και Cxz = 0, οπότε το μητρώο R της εξ. 4.3 δεν
ορίζεται. Σε αυτή την περίπτωση, το μητρώο R λαμβάνει τη μορφή:
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Cy
0

R =  −C y cos a 0
 C y sin a
0


0 

sin a 
cos a 

(4.3β)

Τελικά, το μητρώο LRBM πολλαπλασιασμένο με το μητρώο μετασχηματισμού LΤΜ δίνει το
τελικό μητρώο μετασχηματισμού για το μέλος (element) LELE.
L ELE = L RBM  LTM

(4.4)

Στο σχ. 4.3 φαίνονται οι δυνάμεις (αξονική δύναμη και καμπτικές ροπές περί τους τοπικούς
άξονες y και z) για μία διατομή του μέλους, σε απόσταση x από την αρχή του. Τα αντίστοιχα
παραμορφωσιακά μεγέθη της διατομής είναι η αξονική παραμόρφωση του κέντρου βάρους της
ε(x) και οι καμπυλότητες της φy(x) και φz(x), περί τους άξονες y και z αντίστοιχα.

Σχ. 4.3. Δυνάμεις και παραμορφώσεις διατομής του μέλους.
Επομένως, και αναφορικά με τη σχετική κινηματική κατάσταση, τα διανύσματα δυνάμεων και
μετακινήσεων του μέλους είναι:
διάνυσμα δυνάμεων: Q = Q1 Q2
διάνυσμα μετακινήσεων: q =  q1

Q5 

T

Q3 Q4
q2

q3

q4
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q5 

T

(4.6)
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ενώ τα αντίστοιχα της διατομής είναι:

 M z ( x) 
διάνυσμα δυνάμεων: D(x) =  M y ( x) 
 N ( x) 

(4.7)

 z ( x) 
διάνυσμα παραμορφώσεων: d(x) =  y ( x) 
  ( x) 

(4.8)

4.3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΟΠΟΙΗΣΗ
Στα προσομοιώματα κατανεμημένης πλαστικότητας επιλέγεται κατά μήκος του μέλους ένας
αριθμός διατομών ελέγχου, κατανεμημένος βάσει της επιλεγμένης αριθμητικής μεθόδου
ολοκλήρωσης. Οι διατομές ελέγχου οφείλουν το χαρακτηρισμό τους στο γεγονός ότι σε κάθε
μία από αυτές υπολογίζεται η ανελαστική απόκριση, σε κάθε επανάληψη βήματος της ανάλυσης
και κατόπιν η εντατική κατάστασή τους ολοκληρώνεται αριθμητικά ώστε να προκύψει η
εντατική κατάσταση των άκρων του μέλους. Επομένως οι θέσεις των διατομών ελέγχου,
ταυτίζονται με τις θέσεις των σημείων ολοκλήρωσης της αριθμητικής μεθόδου ολοκλήρωσης
που έχει επιλεγεί για το σκοπό αυτό.
4.3.1 Μέθοδος αριθμητικής ολοκλήρωσης
Διάφορες μέθοδοι αριθμητικής ολοκλήρωσης υπάρχουν διαθέσιμες. Εκείνη που όμως επικρατεί
στα περισσότερα προσομοιώματα μελών Ο/Σ της βιβλιογραφίας είναι η μέθοδος Gauss-Lobato.
Ο λόγος είναι ότι επιτρέπει την επιλογή σημείων ελέγχου στα δύο άκρα του μέλους, τα οποία
είναι σημαντικά στα μέλη Ο/Σ, καθ’ όσον από αυτά αρχίζει συνήθως η ανελαστική τους
συμπεριφορά. Η μέθοδος αυτή επιλέχθηκε και υιοθετήθηκε και στην παρούσα διατύπωση.
Βάσει αυτής της μεθόδου η ολοκλήρωση προκύπτει από τη σχέση:
L

m

0

h =1

I =  f ( x)dx =  wh  f ( xh )dx

(4.9)
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όπου με h αριθμούνται οι διατομές, xh η θέση τους κατά μήκος του μέλους και wh ο συντελεστής
βάρους της μεθόδου σε κάθε θέση ολοκλήρωσης. Σημειώνεται ότι η μέθοδος ολοκλήρωσης
Gauss-Lobato επιτρέπει την ακριβή ολοκλήρωση πολυωνύμων μέχρι και βαθμού 2m-3.
4.3.2 Διακριτοποίηση διατομής
Στην κλασσική μέθοδο των ινών, η κάθε διατομή διακριτοποιείται σε ικανό αριθμό ινών, κάθε
μία εκ των οποίων ακολουθεί έναν μονοαξονικό υστερητικό νόμο τάσης-παραμόρφωσης
υλικού (σχ. 4.4). Η επιλογή του υστερητικού νόμου των υλικών είναι ανεξάρτητη του γενικού
μαθηματικού υποβάθρου που διατυπώνεται στο παρόν κεφάλαιο για τα αναπτυχθέντα
προσομοιώματα. Αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε συνδυασμός μονοαξονικών υστερητικών
νόμων σ-ε σκυροδέματος και χάλυβα μπορεί να επιλεγεί. Η συνεισφορά της κάθε ίνας στην
ισορροπία της διατομής εξαρτάται εκτός από τον υστερητικό νόμο σ-ε που της έχει ανατεθεί,
και από τα γεωμετρικά της χαρακτηριστικά, δηλαδή από τις συντεταγμένες της στο επίπεδο yz
και από το εμβαδόν της.

Σχ. 4.4. Διατομές ελέγχου και διακριτοποίηση διατομής στα προσομοιώματα ινών κατά CEB
1996[14].
Η διαδικασία υπολογισμού των εσωτερικών δυνάμεων της διατομής αποτελεί τον πυρήνα της
μεθόδου των ινών και καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τόσο την ακρίβεια όσο και την
υπολογιστική σταθερότητα της μεθόδου. Επομένως το μέγεθος της διακριτοποίησης, ή αλλιώς
ο αριθμός των ινών της διατομής, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, τουλάχιστον για την
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κλασσική μέθοδο των ινών, για την οποία αν επιλεγεί ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός ινών τότε
λαμβάνονται ακριβέστερα αποτελέσματα αλλά αυξάνεται υπέρμετρα το υπολογιστικό κόστος.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως φαινόμενα όπως η ολίσθηση των ράβδων οπλισμού και η
ρηγμάτωση του σκυροδέματος μπορούν σχετικά εύκολα να ληφθούν υπ’ όψη, προσαρμόζοντας
κατάλληλα τους υστερητικούς νόμους του σκυροδέματος και/ή του χάλυβα.
4.4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΟΚΟΥ
4.4.1 Γενικά
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο πυρήνας των αναπτυχθέντων προσομοιωμάτων εν είδει
πεπερασμένων στοιχείων τύπου δοκού χρησιμοποιεί σαν βάση τη σχετική διατύπωση των
Taucer et al. (1991)[76]. Αυτή η διατύπωση αποτελεί μία μικτή-υβριδική μέθοδο, η οποία
επιχειρεί να λύσει τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι μέθοδοι δυσκαμψίας και ευκαμψίας,
όπως περιγράφεται αναλυτικά από τους Zienkiewicz and Taylor (1989)[84].
Στην κλασσική μέθοδο δυσκαμψίας, ο υπολογισμός των παραμορφώσεων των διατομών
προκύπτει από τις μετακινήσεις των άκρων του στοιχείου, μέσω των συναρτήσεων σχήματος
κατανομής των μετακινήσεων. Οι παραμορφώσεις αυτές χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για
τον μετέπειτα υπολογισμό της ισορροπίας της κάθε διατομής. Στη μέθοδο ευκαμψίας όμως, δεν
ορίζονται ανάλογες συναρτήσεις σχήματος, πράγμα που δυσχεραίνει τον υπολογισμό της
ισορροπίας του μέλους (Spacone et al. 1996)[66].
Στην μικτή-υβριδική μέθοδο κατά Zienkiewicz and Taylor (1989)[84] επαναπροσδιορίζεται ο
τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται οι δυνάμεις και οι μετακινήσεις του μέλους. Οι βηματικές
προσαυξήσεις των παραμορφώσεων και των δυνάμεων των διατομών σχετίζονται με τις
αντίστοιχες του μέλους ως εξής:
d( x) = a( x)  q

(4.10)

D( x) = b( x)  Q

(4.11)

όπου:
Δd(x): προσαυξήσεις παραμορφώσεων διατομής
Δq: προσαυξήσεις μετακινήσεων μέλους
ΔD(x): προσαυξήσεις δυνάμεων διατομής
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ΔQ: προσαυξήσεις δυνάμεων μέλους
α(x): οι συναρτήσεις σχήματος κατανομής μετακινήσεων
b(x): οι συναρτήσεις σχήματος κατανομής δυνάμεων
Στη μικτή μέθοδο που χρησιμοποιείται στην παρούσα διατριβή, οι δύο παραπάνω ποσότητες
Δd(x) και ΔD(x) προσεγγίζονται μέσω ενός επαναληπτικού αλγορίθμου, παρόμοιου με την
αριθμητική μέθοδο Newton-Raphson. Πιο συγκεκριμένα η βηματική προσαύξηση των
μετακινήσεων στην υπ’ αριθμόν j επανάληψη της επαναληπτικής διαδικασίας προσδιορίζεται
ως:
d j ( x) = f s j -1 ( x)  D j ( x) + r j −1 ( x)

Όπου fs

j-1

(4.12)

είναι το μητρώο ευκαμψίας της διατομής στην προηγούμενη επανάληψη και r

j-1

είναι το διάνυσμα του προκύπτοντος σφάλματος των παραμορφώσεων, δηλαδή αυτό που
προκύπτει ως διαφορά από την προηγούμενη επανάληψη, για το οποίο στόχος είναι η
ελαχιστοποίησή του, μέσω των επαναλήψεων.
Το μητρώο b(x) δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

Q1

Q2

x
x
 L −1 L

b( x) = 
0
0

 0
0



Q3

Q4

0

0

x
x
−1
L
L
0
0

Q5

0 M z

0 M z

1 
 N

(4.13)

Στη σχέση αυτή θεωρείται ότι η αξονική δύναμη, N(x), παραμένει σταθερή κατά μήκος του
μέλους, ενώ οι κατανομή των καμπτικών ροπών Mz(x) και My(x) είναι γραμμική. Επομένως οι
συναρτήσεις του μητρώου b(x) δεν καλύπτουν την περίπτωση ενδιάμεσων φορτίων κατά μήκος
του μέλους. Προφανώς για να αντιμετωπισθεί η τελευταία περίπτωση, είναι απαραίτητη η
τροποποίηση του μητρώου αυτού.
4.4.2 Προσδιορισμός εντατικής κατάστασης μέλους
Για την επίλυση σε κάθε βήμα k της ανάλυσης, η βηματική προσαύξηση του φορτίου
εφαρμόζεται στους κόμβους της κατασκευής και εφαρμόζεται η μέθοδος Newton-Raphson με
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σκοπό την σταδιακή επίτευξη της ισορροπίας του μέλους. Η σύγκλιση του βήματος θεωρείται
ότι επιτυγχάνεται όταν ελαχιστοποιείται το μή-ισορροπούν φορτίο. Πιο συγκεκριμένα, στο kοστό βήμα της ανάλυσης και στην i-οστή επανάληψη εφαρμόζεται στους κόμβους της
κατασκευής, η μετακίνηση:
qi = qi −1 + qi

(4.14)

Εσωτερικά της i-οστής επανάληψης εφαρμόζεται η επαναληπτική διαδικασία που προτείνεται
από τους Taucer et al. (1991)[76], η οποία θα αναφερθεί παρακάτω, όπου οι δυνάμεις του κάθε
μέλους, σε κάθε επανάληψη j εσωτερικά της i, προκύπτουν ως:
Q j = [FE j −1 ]−1  q j

(4.15)

Το μητρώο ευκαμψίας του μέλους, FE, προκύπτει από ολοκλήρωση των επί μέρους μητρώων
ευκαμψίας των διατομών, f(x), όπως φαίνεται στην εξ. 4.16, ενώ το μητρώο δυσκαμψίας του
KΕ, προκύπτει από αντιστροφή του μητρώου ευκαμψίας, εξ. 4.17. Τέλος το διάνυσμα των λόγω
σφάλματος μετακινήσεων sE του μέλους, υπολογίζεται από την ολοκλήρωση του σφάλματος
των παραμορφώσεων των διατομών r(x) κατά τη σχέση 4.18.
L

FE =  bT ( x)  f s ( x)  b( x)dx

(4.16)

K E = FE −1

(4.17)

0

L

s E =  bT ( x)  r ( x)dx

(4.18)

0

Επαναλαμβάνεται στο σημείο αυτό ότι η αριθμητική ολοκλήρωση κατά μήκος του μέλους, για
τον υπολογισμό του μητρώου ευκαμψίας FE και για το διάνυσμα των λόγω σφάλματος
μετακινήσεων sE των παραπάνω σχέσεων γίνεται αριθμητικά κατά Gauss-Lobato, μέθοδος η
οποία περιλαμβάνει σημεία ελέγχου στα άκρα του μέλους.
4.4.3 Προσδιορισμός κατάστασης διατομής
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, κάθε διατομή διακριτοποιείται σε έναν αριθμό ινών, με
συγκεκριμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Για τον προσδιορισμό της εντατικής κατάστασης
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της διατομής, όπως περιγράφεται από το διάνυσμα της σχέσης 4.7, δεδομένο του προβλήματος
αποτελεί η παραμόρφωση της, όπως ορίζεται από το διάνυσμα της εξ. 4.8. Τα εντατικά μεγέθη
που χαρακτηρίζουν την κάθε ίνα είναι η τάση σ και η παραμόρφωσή της ε.

 1 ( x, y1 , z1 ) 




Διάνυσμα παραμορφώσεων ινών: ε( x) =  ifib ( x, yifib , zifib ) 




  n ( x, yn , zn ) 

(4.19)

  1 ( x, y1 , z1 ) 




Διάνυσμα τάσεων ινών: σ ( x) =  ifib ( x, yifib , zifib ) 




  n ( x, yn , zn ) 

(4.20)

Βάσει της παραδοχής των Navier-Bernoulli περί επίπεδων διατομών μετά την κάμψη, η αξονική
παραμόρφωση σε κάθε ίνα μίας διατομής, σε απόσταση x από την αρχή του μέλους, προκύπτει
από τη σχέση:

 ifib ( x, yifib , zifib ) =  ( x) + y fib   z ( x) + z fib   y ( x)

(4.21)

Με δεδομένη την παραμόρφωση εifib της ίνας, η τάση της σifib προκύπτει από τον υστερητικό
νόμο του υλικού της. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι για τον προσδιορισμό της τάσης της ίνας,
είναι απαραίτητη η γνώση της προηγούμενης κατάστασής της (προηγούμενης τάσης,
παραμόρφωσης, κλάδου του νόμου σ-ε κλπ). Τα στοιχεία του διανύσματος των δυνάμεων της
διατομής DR, υπολογίζονται ως εξής:
N ( x) =

nfib



ifib =1

M y ( x) =
M z ( x) =

ifib

nfib



ifib =1

ifib

 Aifib  zifib

(4.22β)

ifib

 Aifib  yifib

(4.22γ)

nfib



ifib =1

(4.22α)

 Aifib
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Το σημείο αναφοράς (αρχή των αξόνων του τοπικού συστήματος yz), που χρησιμοποιείται για
τον υπολογισμό των παραπάνω μεγεθών είναι το κέντρο βάρους κάθε διατομής, (0, 0, x). Το
μητρώο δυσκαμψίας της διατομής διατυπώνεται ως ακολούθως:
 nfib
2
  Eifib  Aifib  yifib
 ifib =1
 nfib
k S ( x) =   Eifib  Aifib  yifib  zifib
 ifib =1
 nfib

=1 Eifib  Aifib  yifib
 ifib


nfib



ifib =1

Eifib  Aifib  yifib  zifib

nfib

E

ifib =1

ifib

nfib

E

ifib =1

ifib

2
 Aifib  zifib

 Aifib  zifib


E

A

y
 ifib ifib ifib 
ifib =1

nfib

E

A

z

ifib
ifib
ifib

ifib =1

nfib
Eifib  Aifib 


ifib =1

nfib

(4.23)

Tο μητρώο ευκαμψίας της διατομής προκύπτει από αντιστροφή του μητρώου δυσκαμψίας του,
δηλαδή:
f S ( x) = k S −1 ( x)

(4.24)

Συμπερασματικά αξίζει να σημειωθεί ότι η παρούσα διατύπωση των Taucer et al (1991)[76],
αποτελεί μία επέκταση της κλασσικής μεθόδου ευκαμψίας, αφού με κατάλληλη επιλογή του
μητρώου α(x) στην εξ. 4.10, η όλη διατύπωση εκπίπτει στην κλασσική μέθοδο ευκαμψίας.
4.5 ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΥΠΟΥ ΔΟΚΟΥ
4.5.1 Γενικά
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται αναλυτικά ο αλγόριθμος των πεπερασμένων στοιχείων που
υλοποιήθηκε στη σύνταξη των δύο προτεινόμενων προσομοιωμάτων. Περιγράφεται δηλαδή
αναλυτικά η υλοποίηση της μαθηματικής διατύπωσης, τα βασικά σημεία της οποίας
παρουσιάσθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Όπως προαναφέρθηκε, τα δύο προτεινόμενα
προσομοιώματα ακολουθούν την ίδια μαθηματική διατύπωση και διαφέρουν μόνο στον τρόπο
υπολογισμού της κατάστασης ισορροπίας της διατομής. Αυτό σημαίνει ότι ο λοιπός αλγόριθμος
παραμένει κοινός και για τα δύο.
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Στο κοινό αυτό μέρος του κώδικα εισήχθησαν ειδικά κριτήρια σύγκλισης και μέθοδοι αποφυγής
αριθμητικών προβλημάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του αλγορίθμου. Τα
αριθμητικά προβλήματα προκαλούνται από διάφορες αιτίες, κυριότερες εκ των οποίων είναι:
•

Η αριθμητική μέθοδος Newton-Raphson, η σύγκλιση της οποίας είναι προβληματική όταν
η εφαπτομενική δυσκαμψία τείνει στο μηδέν.

•

Ο προχωρημένος βαθμός ανελαστικότητας της κατασκευής, δηλαδή όταν πολλαπλές
διατομές έχουν διαρρεύσει ή αστοχήσει.

•

Η αστοχία μέρους των διατομών, είτε αυτή προκύπτει από τη θραύση του σκυροδέματος
είτε από την αστοχία των ράβδων οπλισμού.

•

Ο τρόπος υπολογισμού των εσωτερικών δυνάμεων της διατομής (περισσότερες
λεπτομέρειες

επ’

αυτού

αναφέρονται

στα

κεφάλαια

περιγραφής

των

δύο

προσομοιωμάτων).
•

Πιθανά μεγάλα βήματα επιβολής φορτίου στην ιστορία φόρτισης.

•

Τάξη μεγέθους συσσωρευμένου σφάλματος προερχόμενου από προηγούμενα βήματα
φόρτισης.

Ο συνολικός αλγόριθμος αποτελείται από τρεις αλληλοπερικλειόμενους επαναληπτικούς
βρόχους υπολογισμών.
Ο εξωτερικός βρόχος αφορά την επιβολή των βημάτων της ιστορίας φόρτισης, οπότε
επαναλαμβάνεται για κάθε βήμα της ανάλυσης k. Το φορτίο επιβάλλεται με τη μορφή
βηματικών προσαυξήσεων, ΔP, στο σύνολο των βαθμών ελευθερίας όπως έχουν προσδιορισθεί
για το προς επίλυση πρόβλημα.
Ο ενδιάμεσος βρόχος αφορά στις επαναλήψεις της μεθόδου Newton-Raphson, οι οποίες είναι
απαραίτητες για τον υπολογισμό της ισορροπίας της κατασκευής σε κάθε βήμα της ανάλυσης.
Οι επαναλήψεις του βρόχου αυτού, οι οποίες συμβολίζονται με i, έχουν σκοπό να
ελαχιστοποιήσουν το μή ισορροπούν φορτίο σε επίπεδο κατασκευής.
Τέλος, ο πλέον εσωτερικός βρόχος αφορά την μικτή-υβριδική μέθοδο για τον προσδιορισμό της
ισορροπίας σε επίπεδο μέλους, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 4.4. Η ισορροπία θεωρείται
ότι έχει επιτευχθεί σε κάθε επανάληψη j αυτού του επιπέδου, όταν το μή ισορροπούν φορτίο
του μέλους έχει ελαχιστοποιηθεί.
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4.5.2 Μεθοδολογία αντιμετώπισης προβλημάτων σύγκλισης
Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι με τους οποίους εκδηλώνονται τα αριθμητικά προβλήματα
σύγκλισης που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο είναι:
•

H αδυναμία σύγκλισης, με απαίτηση μονοτονικής όδευσης προς την λύση.

•

O «εγκλωβισμός» του αλγορίθμου σε κάποιο set τιμών (συνήθως δύο τιμές, εκατέρωθεν
της λύσης). Το φαινόμενο αυτό αναφέρεται μερικές φορές στην βιβλιογραφία και ως flipflop.

•

Ο πολύ αργός ρυθμός σύγκλισης.

Στην παρούσα διατριβή αναπτύχθηκε μία μεθοδολογία αντιμετώπισης των προβλημάτων
αυτών. Με βάση την παρατήρηση ότι η μείωση της τάξης μεγέθους του επιβαλλόμενου βήματος
δίνει συνήθως λύση στα αριθμητικά αυτά προβλήματα, ορίζεται ένας μέγιστος αριθμός
επαναλήψεων, max_iter, στον οποίο αναμένεται η μέθοδος να παρουσιάσει σύγκλιση χωρίς
προβλήματα.
Αν ο αριθμός αυτός ξεπερασθεί, τότε η προσαύξηση του βηματικού φορτίου ΔP, που
επιβάλλεται στο τρέχον βήμα υποτριπλασιάζεται και η διαδικασία υπολογισμού του βήματος
φορτίου k ξεκινά από την αρχή, με το υποτριπλασιασμένο ΔP, δηλαδή τίθεται ξανά i = 0.
Αν ο αλγόριθμος επέλθει ξανά στην ίδια συνθήκη όπου i = max_iter χωρίς επίτευξη σύγκλισης,
τότε το ήδη υποτριπλασιασθέν ΔP υποτριπλασιάζεται περαιτέρω. Η διαδικασία αυτή
συνεχίζεται έως ότου επέλθει τελική σύγκλιση.
Ορίζεται ένας ακέραιος μετρητής, split3, ο οποίος μετρά τον αριθμό των υποτριπλασιασμών
που έχουν πραγματοποιηθεί στο τρέχον βήμα της ανάλυσης k. Επομένως η τιμή του ΔP
συναρτήσει του μετρητή split3 δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

P1/3 =

P
3split 3

(4.25)

Έτσι το βήμα k διασπάται σε δύο τμήματα: το ΔP1/3 και το υπόλοιπο Pres = P − P1/3 .
Σε περίπτωση που επιτευχθεί σύγκλιση με την εφαρμογή του ΔP1/3, στη συνέχεια εφαρμόζεται
όλο το εναπομένον φορτίο ΔPres.
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Pres = P − P1/3 = P −

P
3split 3

(4.26)

Σημειώνεται εδώ, ότι στο στάδιο του αλγορίθμου, στο οποίο εφαρμόζεται το φορτίο της εξ. 4.26
είναι πιθανό να χρειασθεί εκ νέου η εφαρμογή της διαδικασία του υποτριπλασιασμού.
Σημειώνεται πως η επιλογή της διαίρεσης του φορτίου με τον αριθμό 3 προέκυψε βάσει
δοκιμών, ως η βέλτιστη, ώστε να ελαχιστοποιείται ο αριθμός των απαιτούμενων
υποδιαιρέσεων. Η τιμή της παραμέτρου max_iter εκτιμάται περίπου στην τιμή 10. Η
μεθοδολογία αυτή υπολογιστικά αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματική.
Η ανωτέρω μεθοδολογία συνδυάσθηκε και με μία δεύτερη, κατά την οποία τροποποιούνται
δυναμικά τα κριτήρια σύγκλισης, ανάλογα με τη δυσκολία του αλγορίθμου να συγκλίνει.
Ορίζονται δηλαδή οι τιμές των ορίων, κάτω από τις οποίες θεωρείται ότι επιτυγχάνεται
σύγκλιση, σε επίπεδο μέλους και κατασκευής, ως συνάρτηση του αριθμού των επαναλήψεων i
του τρέχοντος βήματος, ή/και του αριθμού των διασπάσεων φορτίου, split3.
Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται δύο παράλληλα κριτήρια σύγκλισης και η σύγκλιση
θεωρείται επιτυχής αν έστω ένα από τα δύο ικανοποιείται. Το πρώτο κριτήριο αφορά την
σχετική σύγκλιση των εσωτερικών δυνάμεων της κατασκευής Pint σε διαδοχικές επαναλήψεις
του αλγορίθμου i:
Pinti − Pinti −1
Pinti −1

(4.27)

 tol1

όπου η τιμή του tol1 κυμαίνεται συνήθως από 0.001 μέχρι 0.01.
Το δεύτερο κριτήριο σύγκλισης αφορά την απόλυτη τιμή του μή ισορροπούντος φορτίου,
σύμφωνα με τη σχέση:
(4.28)

PUi  tol2

Η τιμή του tol2 εξαρτάται από τον αριθμό των υποτριπλασιασμών που έχουν πραγματοποιηθεί
για το τρέχον βήμα φορτίου k. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των υποδιαιρέσεων του
βήματος, άρα μεγαλύτερη η δυσκολία του αλγορίθμου να συγκλίνει, τόσο μεγαλώνει η τιμή του
tol2, «χαλαρώνοντας» έτσι το κριτήριο σύγκλισης.
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Η χαλάρωση των ορίων αυτών διευκολύνει τη σύγκλιση στο τρέχον βήμα, ενώ ταυτόχρονα δεν
έχει αρνητική επιρροή στη συνολική ακρίβεια, καθ’ όσον το σφάλμα που υπεισέρχεται στο
τρέχον βήμα διορθώνεται στο επόμενο, όπου τα όρια επανέρχονται στις αρχικές τους τιμές.
Έτσι, η πολύ μικρή αρνητική επιρροή της συνοδευτικής αυτής μεθοδολογίας περιορίζεται
τοπικά στο συγκεκριμένο βήμα, στο οποίο παρουσιάσθηκε πρόβλημα.
Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω μεθοδολογιών σύγκλισης εγγυάται την σταθερότητα και τη
σύγκλιση του συνολικού αλγορίθμου των πεπερασμένων στοιχείων των δύο προσομοιωμάτων,
αφού έχει εφαρμοσθεί με απόλυτη επιτυχία σε μεγάλο αριθμό πειραμάτων, όπως παρουσιάζεται
στο Κεφάλαιο 7.
4.5.3 Περιγραφή γενικού αλγορίθμου
Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται το περιεχόμενο των βημάτων του αλγορίθμου
υπολογισμών σε επίπεδο κατασκευής. Όπως προαναφέρθηκε, οι υπολογισμοί αυτού του
επιπέδου εμπεριέχουν τον βρόχο υπολογισμών σε επίπεδο μέλους, ο οποίος αναλύεται στην
επόμενη παράγραφο. Στο σχ. 4.5 παρουσιάζεται το αναλυτικό διάγραμμα ροής του βρόχου του
επιπέδου αυτού. Αναλυτικότερα, οι υπολογισμοί κάθε βήματος έχουν ως ακολούθως:
Βήμα (1):

Διακριτοποίηση των διατομών σε πολύγωνα ή ίνες. Ανάλογα με το επιλεγμένο
προσομοίωμα (ινών ή πολυγώνων) η διακριτοποίηση γίνεται με διαφορετικό
τρόπο. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στα κεφάλαια 5 και 6.

Βήμα (2):

Υπολογίζεται η αρχική ελαστική δυσκαμψία των διατομών kS, βάση της εξ. 4.23
χρησιμοποιώντας τα αρχικά μέτρα ελαστικότητας Eifib = Eo,ifib των υλικών των
ινών της στην αφόρτιστη κατάσταση. Στη συνέχεια ολοκληρώνονται οι
δυσκαμψίες των διατομών, με χρήση της αριθμητικής μεθόδου Gauss-Lobato για
να προκύψουν οι δυσκαμψίες των μελών, KE. Τέλος, το μητρώο δυσκαμψίας της
κατασκευής K S k =0 διαμορφώνεται κατά τα γνωστά από τα επί μέρους μητρώα των
μελών.
Για k = 0 , δηλαδή όταν η κατασκευή είναι ακόμη αφόρτιστη-ελαστική,
χρησιμοποιούνται τα αρχικά μέτρα ελαστικότητας Εο σε θλίψη για όλες τις ίνες
σκυροδέματος των διατομών, για τον υπολογισμό της δυσκαμψίας της διατομής.

54

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΚΑΜΨΗΣ ΜΕ ΟΡΘΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΑΡΧΗ

Διακριτοποίηση διατομών
(πολύγωνα ή pixel-fibers)

(1)

Υπολογισμός ελαστικής δυσκαμψίας
διατομών kS, μελών KE και κατασκευής KS

(2)

Αρχικό βήμα φορτίου: k = 0

(3)

P =  1  G + 2  Q , U = 0

Εφαρμογή φορτίου ΔP (k=1) αρχικού βήματος

P = P , U = U (1 G + 2 Q )

Αριθμ. διασπάσεων ΔP: split3 = 0

(4)

(5)

1η επανάληψη: i = 1

(6)
N-R
Επίλυση με const. stiff.
−1
i −1
k i −1 
k i

(U ) = ( K S )   ( PUk )
P, i = 1
i −1
( PUk ) = μη ισορ. φορτ., i  1 



(7)

1ο μέλος: elem = 1

(( D

U

k

( x) )

i

)

j

, x  ( 0, L )

(10)

Επόμενο βήμα φορτίου:
k=k +1

(19)

(9)
επόμενο μέλος:
elem = elem + 1

elem < Nele ?

(20)

(8)

Υπολογισμός ισορροπίας
μέλους elem:

Ανεπιτυχής

Εφαρμογή νέου ΔP

Εφαρμογή υπολειπόμενου
P k
Pres k = P k − split 3
3

(11)

Ναι

Ναι

Όχι
P = ( PU

)

k i −1

(24)

Υπολογισμός νέας δυσκαμψίας
i
κατασκευής ( K kS )

(12)

Υπολογισμός εσωτερικών i
δυνάμεων κατασκευής ( Pintk )

(13)

(18)

Εφαρμογή:

P1/3k =

P k
3split 3

Επόμενη επανάληψη:
i=i+1

(23)

Όχι

k < kmax ?

Όχι

(26)

Ναι

split3 > 0 ?
φορτίου
Υπολογισμός μηi ισορροπούντος
i

(P )
k
U

= P − (P

k
int

k

)

(17)
(14)

Ναι

Υποτριπλασιασμός P :
split3 = split3 + 1
k

Όχι
(25)

Όχι

i < max_iter ?
(22)

Σύγκλιση ?
i
( PUk )

Ναι
(15)

Οριστικοποίηση τιμών:
- δυσκαμψιών kS, KE, KS
- παραμορφώσεων d, q, U
- εντάσεων P, Q, D
- θέσεων cp σε σ-ε

(16)

ΤΕΛΟΣ

Σχ. 4.5. Διάγραμμα ροής αλγορίθμου σε επίπεδο κατασκευής.
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Εναλλακτικά, μπορεί να εφαρμοσθεί μία πολύ μικρή παραμόρφωση σε κάθε
διατομή, η οποία να θλίβει ένα τμήμα της και να εφελκύει το υπόλοιπο, οπότε η
δυσκαμψία της να υπολογίζεται με βάση αυτό το αρχικό προφίλ παραμορφώσεων.
Βήμα (3):

Πρώτο βήμα φόρτισης, όπου τίθεται k = 0. Για τα διανύσματα δυνάμεων P, και
μετακινήσεων U, των κόμβων της κατασκευής τίθενται οι αρχικές τιμές
P k =0 =  1  G +  2  Q και U k = 0 = 0 . Εκτελείται ανελαστική ανάλυση με τα οιονεί

μόνιμα και κινητά φορτία G και Q, αντίστοιχα.
Επισημαίνεται πως τα φορτία που έχουν προσδιορισθεί στο μήκος του μέλους
(συγκεντρωμένα ή κατανεμημένα), μετατρέπονται σε ισοδύναμα επικόμβια.
Βήμα (4):

Έναρξη εφαρμογής του μεταβαλλόμενου φορτίου P, διασπασμένου σε βήματα
ΔP. Δημιουργείται το διάνυσμα των βημάτων ΔP των μεταβαλλόμενων δυνάμεων
για k = 1 .

Βήμα (5):

Ορίζεται η αρχική τιμή του μετρητή υποδιαιρέσεων φορτίου, split3 = 0.

Βήμα (6):

Αρχή της επαναληπτικής διαδικασίας Newton-Raphson για το τρέχον βήμα k της
ανάλυσης. Τίθεται αρχική τιμή του μετρητή επαναλήψεων i = 0 .

Βήμα (7):

Για την i-στή επανάληψη της μεθόδου Newton-Raphson γίνεται η επίλυση του
ακόλουθου συστήματος με σκοπό τον υπολογισμό των προσαυξήσεων των
μετακινήσεων της κατασκευής, U .

(U )

k i

−1

i −1
i −1
= ( K kS )   ( PUk )



Στην παραπάνω εξίσωση η τιμή του ( PUk ) για i=1 είναι ίση με ΔP, ενώ για i>1
i −1

ίση με την τιμή του μή ισορροπούντος φορτίου στο βήμα k της ανάλυσης, στην
προηγούμενη επανάληψη, i − 1 .
Για k = 1 χρησιμοποιείται η αρχική-ελαστική δυσκαμψία της κατασκευής, ενώ για
k 1

χρησιμοποιείται η δυσκαμψία που υπολογίσθηκε στο τέλος του

προηγούμενου βήματος, k − 1 .
Επισημαίνεται ότι στην παρούσα υλοποίηση χρησιμοποιείται η τροποποιημένη
Newton-Raphson, η οποία διατηρεί σταθερή τη δυσκαμψία κατά τη διάρκεια των
επαναλήψεων. Σημειώνεται επίσης ότι τόσο σε επίπεδο κατασκευής όσο και σε
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επίπεδο μέλους και διατομής, χρησιμοποιούνται οι εφαπτομενικές δυσκαμψίες
(tangent stiffnesses), στην έναρξη κάθε κύκλου επαναλήψεων.
Βήμα (8):

Εκκίνηση του βρόχου του αλγορίθμου υπολογισμού της ισορροπίας των μελών. Ο
μετρητής elem αναφέρεται στο μέλος. Αρχική εκκίνηση με elem = 1 , για το 1ο
μέλος.

Βήμα (9):

Υπολογισμός ισορροπίας μέλους elem. Η αναλυτική περιγραφή αυτού του
βήματος γίνεται στην παράγραφο 4.6. Το βήμα αυτό συνίσταται σε έναν
επαναληπτικό αλγόριθμο, ο οποίος ολοκληρώνεται όταν για το μέλος elem
επιτευχθεί ισορροπία, δηλαδή όταν οι εξωτερικές δυνάμεις του ισορροπήσουν με
τις

εσωτερικές

του

αντιδράσεις.

Πρακτικά

αυτό

επιτυγχάνεται

όταν

ελαχιστοποιηθεί το μή ισορροπούν φορτίο όλων των διατομών του μέλους (βλ.
Βήμα 13 διαγράμματος ροής σε επίπεδο μέλους στην παράγραφο 4.6).

(

( DU k ( x) )

i

)

j

, x  ( 0, L )

Ο δείκτης j είναι μετρητής επαναλήψεων του εν λόγω επαναληπτικού αλγορίθμου
σε επίπεδο μέλους.
Βήμα (10): Ελέγχεται αν elem  N ele , όπου N ele , ο συνολικός αριθμός των μελών της
κατασκευής. Αν η συνθήκη ικανοποιείται τότε ο αλγόριθμος συνεχίζει στο Βήμα
11 για επόμενο μέλος της κατασκευής. Διαφορετικά συνεχίζει στο Βήμα 12.
Βήμα (11): Ο μετρητής elem αυξάνεται κατά 1 και η ροή επανέρχεται στο 9ο βήμα.
elem = elem + 1

Βήμα (12): Στο σημείο αυτό όλα τα μέλη έχουν ισορροπήσει και για όλα έχουν υπολογισθεί
οι νέες τιμές των μητρώων δυσκαμψίας τους εντός του Βήματος 9. Στο παρόν
βήμα υπολογίζεται το νέο μητρώο δυσκαμψίας της κατασκευής συνθέτοντας τα
αντίστοιχα των μελών. Η μεταφορά των δυσκαμψιών κάθε μέλους στο γενικό
σύστημα συντεταγμένων και η επαναφορά των βαθμών ελευθερίας της πλήρους
κινηματικής κατάστασης γίνεται μέσω του μητρώου μετασχηματισμού LELE.
Συμβολίζοντας τη διαδικασία της σύνθεσης (assembly) του μητρώου δυσκαμψίας
της κατασκευής ως άθροισμα, θα είναι:
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( K kS ) =
i

Nele

 L

ele=1

ELE

T

i
 ( K kE )  L ELE 


Βήμα (13): Συντίθεται το διάνυσμα των εσωτερικών δυνάμεων της κατασκευής, ( Pintk ) , από
i

τα αντίστοιχα των μελών. Ακολουθώντας τον ίδιο συμβολισμό με πριν, για τη
διαδικασία σύνθεσης, είναι:

( Pintk ) =
i

Nele

 L

ele=1

ELE

T

i
 ( Qk ) 


Βήμα (14): Υπολογίζεται το μή ισορροπούν (unbalanced) φορτίο της κατασκευής

(P ) ,
k i
U

αφαιρώντας τις εσωτερικές δυνάμεις Pint από τα επιβαλλόμενα φορτία P της
κατασκευής:

(P )

k i
U

= P k − ( Piknt )

i

όπου τα τρέχοντα επιβαλλόμενα φορτία Pk προκύπτουν από τα φορτία στο τέλος
του προηγούμενου βήματος k − 1 συν την προσαύξηση του φορτίου στο τρέχον
βήμα k.
P k = P k −1 + P k

Σημειώνεται πως για το πρώτο βήμα της ανάλυσης, k = 1 , ο πρώτος όρος του
αριστερού μέρους της παραπάνω εξίσωσης είναι P 0 = 0 .
Βήμα (15): Ελέγχεται αν το μή ισορροπούν φορτίο ( PUk ) , που υπολογίσθηκε στο Βήμα 14,
i

είναι μικρότερο από το προεπιλεγμένο όριο, το οποίο θεωρείται αποδεκτό.

(P )

k i
U

Αν η συνθήκη τηρείται, τότε θεωρείται ότι η ισορροπία επετεύχθη και ο
αλγόριθμος προχωράει στο Βήμα 16. Σε διαφορετική περίπτωση ο αλγόριθμος
συνεχίζει στο Βήμα 22 με σκοπό την υλοποίηση επόμενης επανάληψης i.
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Βήμα (16): Σε αυτό το σημείο θεωρείται ότι η κατασκευή έχει ισορροπήσει στην τρέχουσα
επανάληψη i του βήματος k της ανάλυσης, οπότε ανανεώνονται όλες οι
παράμετροι

των

μαθηματικών

προσομοιωμάτων.

Πιο

συγκεκριμένα

ανανεώνονται οι τιμές των μητρώων δυσκαμψίας των διατομών kS, των μελών KE
και της κατασκευής KS. Το ίδιο ισχύει για τις μετακινήσεις διατομών, d, μελών,
q, και κατασκευής, U, αλλά και τις αντίστοιχες εντάσεις D, Q, P. Τέλος,
ανανεώνονται οι παράμετροι που αφορούν τη θέση και προϊστορία έντασης σ-ε
των ινών των υλικών αναφορικά με τους υστερητικούς τους νόμους. Οι παραπάνω
αναφερόμενες ανανεώσεις περιγράφονται από τις ακόλουθες σχέσεις:
k s k = k s k −1 + k s k

Κ E k = Κ E k −1 + Κ E k
Κ S k = K S k −1 + K S k
d k = d k −1 + d k

q k = q k −1 + q k
U k = U k −1 + U k

Q k = Q k −1 + Q k

Dk = Dk −1 + Dk

P k = P k −1 + P k
Για κάθε ίνα σκυροδέματος αποθηκεύονται οι εξής παράμετροι (σχ. 3.1):
εifib: παραμόρφωση ίνας
σifib: τάση ίνας
εun: παραμόρφωση στην οποία ξεκίνησε η τελευταία αποφόρτιση
fun: τάση που αντιστοιχεί στην παραμόρφωση εun
Για κάθε ίνα χάλυβα αποθηκεύονται οι εξής παράμετροι (σχ. 3.6-3.7):
εifib: παραμόρφωση ίνας
σifib: τάση ίνας
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εο: παραμόρφωση στο σημείο εναλλαγής της αρχικής με τη δευτερεύουσα
δυσκαμψία
σο: τάση στο σημείο εναλλαγής της αρχικής με τη δευτερεύουσα δυσκαμψία
εrevn: παραμόρφωση στην οποία ξεκίνησε η τελευταία αποφόρτιση
σrevn: τάση που αντιστοιχεί στην παραμόρφωση εrn
ξ: μέγιστη πλαστική παραμόρφωση
Βήμα (17): Ελέγχεται αν έχει προηγηθεί υποδιαίρεση του φορτίου ΔP, δηλαδή αν split 3  0 .
Αν ναι, τότε ο αλγόριθμος προχωράει στο Βήμα 21, αλλιώς στο Βήμα 18. Η
διάσπαση του φορτίου συμβαίνει εφ’ όσον δεν υπάρχει σύγκλιση (Βήμα 15) και
ταυτόχρονα έχει εξαντληθεί ο μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων επαναλήψεων
max_iter (Βήμα 22).
Βήμα (18): Ελέγχεται αν υπάρχει επόμενο βήμα ανάλυσης, k  kmax . Αν ναι, η ανάλυση
προχωράει στο Βήμα 19, αλλιώς η εκτέλεση του αλγορίθμου τερματίζεται.
Βήμα (19): Στο σημείο αυτό, το βήμα k της ανάλυσης έχει ολοκληρωθεί. Ο μετρητής k
αυξάνεται κατά 1 για να ακολουθήσει επόμενο βήμα με νέο βήμα φορτίου ΔP.
k = k +1

Βήμα (20): Δημιουργείται το διάνυσμα του νέου επιβαλλόμενου βήματος φορτίου P k βάσει
της προσδιορισθείσας επιβαλλόμενης φόρτισης. Ο αλγόριθμος συνεχίζει στο
Βήμα 6.
Βήμα (21): Tο βήμα αυτό υλοποιείται εφ’ όσον έχει προηγηθεί διάσπαση του βήματος
φορτίου ΔP, δηλαδή εφ’ όσον είναι split 3  0 . Σημειώνεται ότι η κατασκευή έχει
ήδη ισορροπήσει με το τμήμα του συνολικού βήματος που έχει εφαρμοσθεί στην
τρέχουσα επανάληψη i, και το οποίο ισούται με P k / 3split 3 . Σε αυτό το βήμα
υπολογίζεται το εναπομένον τμήμα του επιβαλλόμενου φορτίου ΔPres, το οποίο
ισούται με το συνολικό φορτίο ΔP του βήματος k μείον το τμήμα του φορτίου για
το οποίο ισορροπεί ήδη η κατασκευή. Δηλαδή είναι:

Pres k = P k −

P k
3split 3
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Κατόπιν, ο αλγόριθμος συνεχίζει από το Βήμα 6.
Βήμα (22): Η ισορροπία της κατασκευής δεν επετεύχθη σε αυτή την επανάληψη i. Ελέγχεται
αν i  max _ iter , όπου max_iter είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο των
επαναλήψεων προκειμένου να επιτευχθεί σύγκλιση. Αν η συνθήκη ικανοποιείται,
τότε ο αλγόριθμος συνεχίζει για επόμενη επανάληψη στο Βήμα 23, αλλιώς
συνεχίζει στο Βήμα 25.
Βήμα (23): Στην τρέχουσα επανάληψη i, δεν επετεύχθη σύγκλιση, οπότε πραγματοποιείται
μία ακόμη, δηλαδή:
i = i +1

Βήμα (24): Ως ΔP για τη νέα επανάληψη τίθεται η τιμή του μή ισορροπούντος φορτίου, το
οποίο υπολογίσθηκε στο Βήμα 14 και ο αλγόριθμος προχωρά στο Βήμα 7, δηλαδή
με:
P = ( PU k )

i −1

Βήμα (25): Στο βήμα αυτό ισχύει ότι i = max _ iter , οπότε δεν έχει επιτευχθεί σύγκλιση και
πραγματοποιείται υποτριπλασιασμός του τρέχοντος επιβαλλόμενου φορτίου. Άρα
ο μετρητής υποτριπλασιασμών split3 αυξάνεται κατά 1.
split 3 = split 3 + 1

Βήμα (26): Υπολογίζεται το νέο διάνυσμα επιβαλλόμενου φορτίου, μετά την εφαρμογή του
νέου υποτριπλασιασμού του φορτίου, το οποίο σύμφωνα με την εξ. 4.6 είναι:

P1/3k =

P k
3split 3

Ο αλγόριθμος συνεχίζει από το Βήμα 6.
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4.6 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
4.6.1 Γενικά
Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται αναλυτικά ο αλγόριθμος προσδιορισμού της ισορροπίας
του μέλους, ο οποίος εμπεριέχεται στο βήμα 9 του αλγορίθμου προσδιορισμού ισορροπίας της
κατασκευής, που αναλύθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Πρόκειται για μία επαναληπτική
διαδικασία, ο μετρητής των επαναλήψεων της οποίας συμβολίζεται με j. Η διαδικασία αυτή
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διαδικασία που περιγράφουν οι Taucer et al. (1991)[76], ως
μικτή-υβριδική μέθοδο, κατάλληλα τροποποιημένη ώστε να αντιμετωπίζονται αριθμητικά
προβλήματα, τα οποία είναι συνήθη σε αντίστοιχα προσομοιώματα.
Στον

παρόντα

αλγόριθμο

εφαρμόζονται

μεθοδολογίες

αντιμετώπισης

αριθμητικών

προβλημάτων αντίστοιχες με εκείνες που περιγράφηκαν στην προηγούμενη παράγραφο για τον
προσδιορισμό της ισορροπίας της κατασκευής. Πιο συγκεκριμένα, υλοποιείται η μεθοδολογία
υποτριπλασιασμού του φορτίου, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η εύρεση λύσης μετά από
έναν προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων max_iter_elem. Η παράμετρος αυτή δεν είναι
απαραίτητο να έχει ίδια τιμή με την αντίστοιχη παράμετρο max_iter, που αναφέρθηκε στην
προηγούμενη παράγραφο και αφορά την κατασκευή.
Επισημαίνεται εδώ πως ο υποτριπλασιασμός εφαρμόζεται στο διάνυσμα βηματικού φορτίου
ΔQ του τρέχοντος μέλους μόνο, και δεν επηρεάζει τα φορτία ΔQ των υπόλοιπων μελών.
Ορίζεται αντίστοιχα ένας μετρητής του αριθμού των εφαρμοζόμενων υποτριπλασιασμών
split3e, στην τρέχουσα επανάληψη i του επιπέδου κατασκευής. Η μέθοδος του
υποτριπλασιασμού συνδυάζεται με τη χαλάρωση των κριτηρίων σύγκλισης, με τον ίδιο τρόπο
που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο.
Επιπρόσθετα, ορίζεται ένας μέγιστος αριθμός επαναλήψεων ult_iter, ο οποίος είναι
μεγαλύτερος από τον max_iter_elem. Όταν ξεπερασθεί ο αριθμός αυτός των επαναλήψεων,
θεωρείται πως δεν είναι εφικτό να βρεθεί λύση για το συγκεκριμένο μέλος, ακόμα και με την
εφαρμογή του υποτριπλασιασμού είτε σε επίπεδο μέλους είτε σε επίπεδο κατασκευής. Έτσι, και
για την περίπτωση της i επανάληψης σε επίπεδο κατασκευής οι ήδη εκτελεσθέντες υπολογισμοί
για την ισορροπία του μέλους ακυρώνονται (αντίστοιχα βήματα 8÷10 του διαγράμματος ροής
επιπέδου κατασκευής). Η ακύρωση αυτή επεκτείνεται και στα μέλη για τα οποία έχει ήδη
προσδιορισθεί επιτυχώς η κατάσταση ισορροπίας τους (δηλαδή ακόμα και αν είναι elem>1).
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Στην περίπτωση αυτή ο αλγόριθμος συνεχίζει στο Βήμα 25 του διαγράμματος ροής επιπέδου
κατασκευής, δηλαδή εφαρμόζεται νέος υποτριπλασιασμός του φορτίου ΔP στο επίπεδο αυτό.
Η διαδικασία απεικονίζεται και στο διάγραμμα ροής επιπέδου μέλους, παρακάτω.
4.6.2 Περιγραφή γενικού αλγορίθμου μεθόδου
Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζεται ο αλγόριθμος υπολογισμών σε επίπεδο μέλους. Στο σχ.
4.6 παρουσιάζεται το αναλυτικό διάγραμμα ροής του βρόχου του επιπέδου αυτού. Οι δείκτες i
δηλώνουν ότι οι υπολογισμοί κάθε βήματος αναφέρονται στην i επανάληψη επιπέδου
κατασκευής. Αναλυτικότερα οι υπολογισμοί σε κάθε βήμα έχουν ως ακολούθως:
Βήμα (1):

Ο μετρητής split3e του αριθμού των υποτριπλασιασμών των μεταβολών των
προσαυξήσεων των μετακινήσεων, ( q k ) , του μέλους ορίζεται με αρχική τιμή:
i

split 3 = 0

Βήμα (2):

Από τις υπολογισθείσες μεταβολές των προσαυξήσεων των μετατοπίσεων δΔU
των κόμβων της κατασκευής απομονώνονται οι μετακινήσεις των άκρων του
μέλους U e . Από τις τελευταίες, αν αγνοηθούν οι στρεπτικοί βαθμοί ελευθερίας,
απομένουν οι 10 μετακινήσεις q , οι οποίες αναφέρονται στο γενικό σύστημα
συντεταγμένων (βλ. σχ. 4.1). Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το μητρώο LELE, της
εξ. 4.4 υπολογίζεται το διάνυσμα της μεταβολής των προσαυξήσεων του μέλους,
δΔq, στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων του για τη σχετική κινηματική
κατάσταση (βλ. σχ. 4.2).

(q )

k i

Βήμα (3):

= L ELE  (q k )

i

Ανανεώνονται οι προσαυξήσεις των μετακινήσεων του μέλους.

( q ) = ( q )
k i

k i −1

+ (q k )

i

Αν i = 1 τότε η τιμή του ( q k )

i −1

είναι ίση με 0. Η τιμή των προσαυξήσεων ( q k )

i

παραμένει σταθερή για όλες τις επαναλήψεις προσδιορισμού της εντατικής
κατάστασης του μέλους, j.
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Υπολογισμός ισορροπίας
μέλους elem

(( D

U

k

( x) )

)

i

j

, x  ( 0, L )

ΑΡΧΗ

Αριθμός διασπάσεων q : split3e = 0

(1)

q[12 x1] : προσαυξήσεις μετ/σεων

(από ΔU κατασκευής)
(2)
: προσαυξήσεις μετ/σεων άνευ rigid body modes
i
i
Υπολογισμός μεταβολών μετ/σεων μέλους: (q k ) = L ELE  (q k )
q[5 x1]

Νέες μετακινήσεις μέλους: ( q k ) = ( q k ) + (q k )
i −1

i

i

(3)

(4)

1η επανάληψη: j = 1

Υπολογισμός μεταβολών προσαυξήσεων των
εξωτερικών δυνάμεων:

((Q ) ) = (K )  (q )
((Q ) ) = − ((K ) )  ((s ) )
(( Q ) ) = (( Q ) ) + ((Q ) )
1
k i

j = 1:

k i −1

j

k i

j  1:

E

E

j

k i

k i

j −1

k i

j −1

k i

(5)

j −1

k i

k i

j

(6)

1η διατομή: sec = 1

Υπολογισμοί x [0, Le]:
(για k = 1, i = 1, j = 1 k(x) = ελαστικό)
(για i = 1, j = 1 r(x) = 0, παραμ/σεις μη ισορροπούντος φορτίου)
Μεταβολή εξωτ. δυνάμεων διατομής:

((D ( x)) ) = b( x)  ((Q ) )
(( D ( x)) ) = (( D ( x) ) ) + ((D ( x) ) )
(( D ( x)) ) = D ( x) + (( D ( x) ) )
i

k

j

i

j

k i

j

i

k

k

j

i

k

j −1

k −1

i

k

j

i

k

j

Μεταβολή παραμορφώσεων διατομής:

((d ( x)) ) = ((r ( x)) ) + ((f ( x)) )  ((D ( x) ) )
(( d ( x)) ) = (( d ( x)) ) + ((d ( x)) )
i

k

j

i

k

j

j −1

i

k

S

i

k

j −1

i

k

j −1

i

k

i

k

(7)

j

j

Υπολογισμός εσωτερικών
δυνάμεων
διατομής
j

(( D

int

k

( x) )

i

y

Υπολογισμοί:

z

) , ((f (x)) )
(
((D (x)) ) = ((D (x)) ) −((D (x)) )
((r (x)) ) = ((f (x)) ) ((D (x)) )
j

Νέα δυσκαμψία/ευκαμψία διατομής: (kSk (x))i
Μη-ισορροπούν φορτίο διατομής:
Εναπομείνασες παραμορφώσεις:
Εφαρμογή:

(q

1/3

q )
) =(

k i

(8)

) =  N , M , M 

U

i

k

j

i

S

j

i

k

j

i

k

k

S

int

i

k

j

j

U

k

i

k

i

Επόμενη διατομή:
(11)
sec = sec + 1

3split 3e

Επόμενη επανάληψη:
j=j+1

(24)

Ναι

sec < Nsec ?

Εφαρμογή υπολειπόμενου

(10)

(

Όχι

(

Υποτριπλασιασμός q

)

k i

split3e = split3e + 1

(9)

j

(22)

k i

j

Υπολογισμός εναπομεινάντων
μετακινήσεων μέλους s[5×1]

((s ) )
k i

j

(

N sec


=   wsec  bT ( xsec )  ( r k ( x) )
sec =1 

(21)

i

(23)

)

q res

Υπολογισμός νέας ευκαμψίας/δυσκαμψίας μέλους:
j





(( F ( x)) ) =  w  b ( x )  ((f
(( K ( x)) ) = (( F ( x)) ) 
E

E

N sec

j

i

k

sec

sec =1

k

i

j

E

T

i

k

sec

j

S

k

( x) )

i

)  b( x
j

sec


)


) (

k i

= q

q )
) (3

k i

k i

−

(16)

Επόμενο μέλος:
ele = ele + 1

split 3e

Ναι

Ναι

(12)

−1

split3e > 0 ?

Όχι

ele < Nele ?

(15)

(17)

Ναι

Όχι

j < ult_iter?
(20)

Όχι

j < max_iter_elem ?

Όχι

(( D

U

k

( x) )

i

)

j

Ναι

, x  ( 0, L )

(13)

(19)

Εσωτερικές δυνάμεις του μέλους:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Βήμα 25 διαγ. ροής
κατ/ής

Σχ. 4.6. Διάγραμμα ροής αλγορίθμου σε επίπεδο μέλους.
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)

i −1
i j

Qint i = L ELE  ( Q k ) + ( Q k ) 



(14)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Βήμα 10 διαγ. ροής
κατ/ής

(18)
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Βήμα (4):

Έναρξη επαναλήψεων της διαδικασίας προσδιορισμού της εντατικής κατάστασης
του μέλους. Ορισμός πρώτης επανάληψης j = 1 .

Βήμα (5):

Υπολογίζεται το διάνυσμα των μεταβολών των προσαυξήσεων των δυνάμεων του
μέλους δΔq. Στην περίπτωση όπου j = 1 το διάνυσμα υπολογίζεται από το
γινόμενο της αλλαγής στις προσαυξήσεις των μετακινήσεων του μέλους δΔq στην
τρέχουσα επανάληψη i επιπέδου κατασκευής, επί τη δυσκαμψία του μέλους ΚΕ
στο τέλος της προηγούμενης επανάληψης, i − 1 . Δηλαδή είναι:

((Q ) ) = (K )  (q )
1
k i

E

k i −1

k i

Στην περίπτωση που j>1, το διάνυσμα δΔQ υπολογίζεται βάσει των
εναπομεινάντων παραμορφώσεων s και του αντίστοιχου μητρώου δυσκαμψίας
ΚΕ, στο τέλος της προηγούμενης επανάληψης j-1. Δηλαδή είναι:

(

(Qk )

i

) (
j

= − (K Ek )

i

) ( )
j −1

 ( sk )

i

j −1

όπου s είναι οι εναπομένουσες μετακινήσεις των άκρων του μέλους,
υπολογιζόμενες στο Βήμα 23. Έτσι σε κάθε περίπτωση οι προσαυξήσεις των
δυνάμεων προκύπτουν ως:

(( Q ) )
k i

j

(

= ( Qk )

i

) (
j −1

+ (Qk )

i

)

j

Σημειώνεται πως όταν είναι i=1 και j=1 τότε
Βήμα (6):

(( Q ) )

0
k 1

= 0.

Εκκίνηση του βρόχου υπολογισμού της εντατικής κατάστασης των διατομών του
μέλους. Τίθεται αρχική τιμή sec = 1 για την 1η διατομή.

Βήμα (7):

Η μεταβολή των προσαυξήσεων των δυνάμεων της διατομής sec, D( x )
υπολογίζεται από την αντίστοιχη του μέλους δΔQ χρησιμοποιώντας το μητρώο
παρεμβολής b(x) της εξ. 4.13.

((D ( x)) )
k

i

j

(

= b( x)  (Q k )

i

)

j
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Οι προσαυξήσεις των δυνάμεων της διατομής D( x ) και οι δυνάμεις της
διατομής D(x) ανανεώνονται επομένως σε:

(( D ( x)) ) = (( D ( x)) ) + ((D ( x) ) )
(( D ( x)) ) = D ( x) + (( D ( x) ) )
j

i

k

j

i

k

j −1

i

k

k −1

i

k

i

k

j

j

(( D ( x)) )

Προφανώς, όταν i = 1 και j = 1 , είναι

k

1 1

= 0 , ενώ όταν k = 1 είναι

D0 ( x ) = 0 .
Όσον αφορά τις παραμορφώσεις στης διατομής, η μεταβολή των προσαυξήσεων

τους d ( x ) υπολογίζεται προσθέτοντας την επιρροή που επιφέρει η αλλαγή στις
προσαυξήσεις των δυνάμεων των διατομών

(( D ( x)) ) ,

νωρίτερα, στις εναπομείνασες παραμορφώσεις

j

i

k

που υπολογίσθηκε
της προηγούμενης

r ( x)

επανάληψης j − 1 .
Δηλαδή είναι:

((d ( x)) )
i

k

j

(

= ( r k ( x) )

i

) (
j −1

+ ( f S k ( x) )

i

) (
j −1

 (Dk ( x) )

i

)

j

όπου fS(x) είναι το μητρώο ευκαμψίας της διατομής, το οποίο υπολογίζεται
αντιστρέφοντας το αντίστοιχο μητρώο δυσκαμψίας της.

((f

S

k

( x) )

i

)

j −1

(

i

=  ( k S k ( x) )


Όταν j=1, είναι

((r

k

( x) )

)

j −1 −1





) = 0 . Οι προσαυξήσεις των παραμορφώσεων της

i 0

διατομής προκύπτουν επομένως ως:

(( d ( x)) )
k

i

j

(

= ( d k ( x) )

i

) (
j −1

+ (d k ( x) )

i

)

j

Όπου dk(x) = [φz, φy, ε(x)] (εξ. 4.8).
Σημειώνεται και εδώ πως όταν i = 1 και j = 1 είναι
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Βήμα (8):

Υπολογίζονται

οι

εσωτερικές

δυνάμεις

της

διατομής

(( D

int

k

( x) )

i

)

j

χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο του επιλεγμένου προσομοιώματος, δηλαδή είτε
αυτού των πολυγώνων είτε αυτού των ινών. Οι αλγόριθμοι αυτοί περιγράφονται
αναλυτικά στα κεφάλαια 5 και 6 αντίστοιχα.
Εν συντομία, σε αυτό το βήμα υπολογίζεται η παραμόρφωση κάθε ίνας βάσει των
παραμορφώσεων της διατομής που υπολογίσθηκαν στο Βήμα 7 και της θεώρησης
Navier-Bernoulli περί επίπεδων διατομών. Στη συνέχεια υπολογίζονται οι τάσεις
και τα μέτρα ελαστικότητας που αντιστοιχούν σε κάθε ίνα χρησιμοποιώντας τον
αντίστοιχο υστερητικό νόμο τάσης-παραμόρφωσης του υλικού. Τελικά,
ολοκληρώνονται οι τάσεις των ινών με τρόπο ανάλογο του προσομοιώματος που
χρησιμοποιείται, ώστε να προκύψουν οι εσωτερικές δυνάμεις της διατομής,
δηλαδή η αξονική δύναμη Ν και οι καμπτικές ροπές My και Mz.
Βήμα (9):

Γνωρίζοντας τα νέα μέτρα ελαστικότητας κάθε ίνας της τρέχουσας διατομής sec,
τα οποία προέκυψαν στο Βήμα 8 για το παρόν βήμα k, και τις παρούσες
επαναλήψεις i και j, υπολογίζεται το νέο μητρώο δυσκαμψίας της διατομής kS(x)
χρησιμοποιώντας την εξ. 4.23.
Το μή ισορροπούν φορτίο της διατομής για την τρέχουσα επανάληψη j, προκύπτει
αφαιρώντας τις εσωτερικές δυνάμεις του Βήματος 8 από τις επιβαλλόμενες του
Βήματος 7. Δηλαδή είναι:

(( D

U

k

( x) )

i

) (
j

= ( Dk ( x) )

i

) (
j

− ( Dint k ( x) )

i

)

j

Οι αντίστοιχες στο μή ισορροπούν φορτίο εναπομείνουσες παραμορφώσεις της
διατομής υπολογίζονται ως:

((r

k

) (
j

( x) )

i

= ( f S k ( x) )

i

)(
j

 ( DU k ( x) )

i

όπου:

((f

S

k

( x) )

i

) (
j

)

i j

=  ( k S k ( x) ) 



−1
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Βήμα (10): Ελέγχεται αν η τρέχουσα διατομή sec είναι η τελευταία διαθέσιμη του μέλους. Αν
ναι, τότε ο αλγόριθμος προχωράει στο Βήμα 12. Αν όχι, δηλαδή αν sec  N sec ,
όπου N sec είναι ο συνολικός αριθμός των διατομών ελέγχου του τρέχοντος
μέλους, τότε ο αλγόριθμος συνεχίζει στο Βήμα 11.
Βήμα (11): Ο μετρητής sec αυξάνεται κατά 1 και η διαδικασία των βημάτων 7 έως 10
επαναλαμβάνεται με την επόμενη διατομή, δηλαδή:
sec = sec + 1

Βήμα (12): Τα μητρώα ευκαμψίας των διατομών του μέλους ολοκληρώνονται αριθμητικά, με
χρήση της αριθμητικής μεθόδου Gauss – Lobato, ώστε να προκύψει το νέο μητρώο
ευκαμψίας του μέλους, FE. Έπειτα το μητρώο ευκαμψίας αντιστρέφεται, ώστε να
προκύψει το μητρώο δυσκαμψίας του μέλους ΚΕ.

(( F

E

(( K

( x) )

k

E

k

)

i

( x) )

i

j

=

(

N sec

i

T
k

 wsec  b ( xsec )  ( f S ( x) )
sec =1 

) (
j

)

i j

=  ( FE k ( x) ) 



)  b( x
j

sec


)


−1

Στην παραπάνω σχέση του FE, wsec είναι ο συντελεστής βάρους της μεθόδου
ολοκλήρωσης.
Βήμα (13): Ελέγχεται αν έχει επιτευχθεί σύγκλιση σε επίπεδο μέλους. Η σύγκλιση σε επίπεδο
μέλους θεωρείται ότι επιτυγχάνεται όταν το μή ισορροπούν φορτίο όλων των
διατομών του μέλους είναι μικρότερο από το θεσπιθέν αποδεκτό όριο.

(( D

U

k

( x) )

i

)

j

, x  ( 0, L )

Βήμα (14): Στο βήμα αυτό θεωρείται ότι προηγουμένως έχει επιτευχθεί σύγκλιση σε επίπεδο
μέλους. Οι εσωτερικές δυνάμεις του μέλους στο γενικό σύστημα συντεταγμένων,
βάσει της σχετικής κινηματικής κατάστασης είναι:

(

)

i −1
i j

Qint i = L ELE  ( Q k ) + ( Q k ) 



όπου Qinti είναι διαστάσεων 12x1 ενώ τα Q και ΔQ διαστάσεων 5x1.
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Αυτές οι αντιδράσεις χρησιμοποιούνται αργότερα για τη σύνθεση του
διανύσματος των εσωτερικών δυνάμεων της κατασκευής, όπως αναφέρεται στο
Βήμα 13 του αλγορίθμου προσδιορισμού εντατικής κατάστασης σε επίπεδο
κατασκευής.
Σημειώνεται εδώ ότι οι δυνάμεις του μέλους ( Q k ) δεν έχουν ακόμη ανανεωθεί
i

για την τρέχουσα επανάληψη i σε επίπεδο κατασκευής. Για τον λόγο αυτό, στο
δεξί μέρος της παραπάνω εξίσωσης προστίθενται οι δυνάμεις της προηγούμενης
επανάληψης i-1 με την τρέχουσα προσαύξηση δυνάμεων
Βήμα (15): Ελέγχεται

αν έχει

(

προσαυξήσεων q

προηγηθεί

υποτριπλασιασμός

(( Q ) ) .
k i

j

των μεταβολών των

) του μέλους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας επανάληψης

k i

i, δηλαδή αν split 3e  0 . Αν η συνθήκη ισχύει τότε ο αλγόριθμος συνεχίζει το
Βήμα 16, αλλιώς στο Βήμα 17.
Βήμα (16): Στο βήμα αυτό υλοποιείται εφ’ όσον έχει προηγηθεί διάσπαση των μεταβολών

(

των προσαυξήσεων q

) , δηλαδή εφ’ όσον είναι split3e  0 . Σημειώνεται ότι

k i

το τρέχον μέλος έχει ήδη ισορροπήσει με το τμήμα των μεταβολών των

(

προσαυξήσεων q

) που έχει εφαρμοσθεί στην τρέχουσα επανάληψη i, και το

k i

οποίο ισούται με q / 3split 3e . Σε αυτό το βήμα υπολογίζεται το εναπομένον

(

τμήμα των επιβαλλόμενων μεταβολών προσαυξήσεων q res

(

με τη συνολική τιμή του q

) στην επανάληψη i μείον το τμήμα για το οποίο

k i

έχει ήδη ισορροπήσει το μέλος. Δηλαδή είναι:

(

q res

) (

k i

= q

)

k i

−

(

q

) , το οποίο ισούται

k i

)

k i

3split 3e

Ο αλγόριθμος συνεχίζει στο Βήμα 2.
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Βήμα (17): Ελέγχεται αν το τρέχον μέλος elem είναι το τελευταίο της κατασκευής. Αν ναι,
τότε ο αλγόριθμος τελειώνει και συνεχίζει στο διάγραμμα ροής του επιπέδου
κατασκευής. Αν όμως elem  N ele , όπου Nele είναι ο συνολικός αριθμός των μελών
της κατασκευής, τότε ο αλγόριθμος συνεχίζει στο Βήμα 18.
Βήμα (18): Ο μετρητής elem αυξάνεται κατά 1 και ο αλγόριθμος συνεχίζεται για το επόμενο
μέλος από το Βήμα 2.
elem = elem + 1

Βήμα (19): Η ισορροπία του μέλους δεν επετεύχθη σε αυτή την επανάληψη j. Ελέγχεται αν
j  max _ iter _ elem , όπου max_iter_elem είναι το όριο των επαναλήψεων στο

οποίο αποφασίζεται να γίνει διάσπαση των επιβαλλόμενων μεταβολών των

(

προσαυξήσεων των μετακινήσεων q

) . Αν η συνθήκη ικανοποιείται, τότε ο

k i

αλγόριθμος συνεχίζει στην επόμενη επανάληψη στο Βήμα 23, αλλιώς συνεχίζει
στο Βήμα 20.
Βήμα (20): Στο βήμα αυτό ισχύει ήδη ότι j  max _ iter _ elem . Έτσι εάν j < ult_iter η
διαφορά (ult_iter – max_iter_elem) καθορίζει το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό
υποτριπλασιασμών του

(q ) . Αν η συνθήκη ισχύει, τότε ο αλγόριθμος
k i

συνεχίζει στο Βήμα 21.
Στη σχετικά σπάνια περίπτωση όπου η συνθήκη δεν ικανοποιείται, σταματάει η
διαδικασία υπολογισμού της εντατικής κατάστασης των μελών, ανεξαρτήτως των
πόσων έχουν ισορροπήσει μέχρι στιγμής, η ισορροπία των οποίων θεωρείται
άκυρη. Ο αλγόριθμος επιστρέφει στη διαδικασία υπολογισμού της εντατικής
κατάστασης της κατασκευής και ακολουθεί υποτριπλασιασμός του συνολικού
φορτίου ΔPk του βήματος k. Πιο συγκεκριμένα ο αλγόριθμος συνεχίζει στο Βήμα
25 του διαγράμματος ροής για τον προσδιορισμό της ισορροπίας της κατασκευής.
Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η πιθανότητα εγκλωβισμού του αλγορίθμου στην
προσπάθεια υπολογισμού της ισορροπίας ενός μέλους, εφ’ όσον αυτή
αποτυγχάνει.
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Βήμα (21): Στο βήμα αυτό ισχύει ήδη ότι j ≥ max_iter_elem, οπότε πραγματοποιείται
υποτριπλασιασμός των επιβαλλόμενων μεταβολών των προσαυξήσεων των

(

μετακινήσεων q

) . Ο μετρητής split3e θα αυξηθεί κατά 1 και θα απεικονίζει

k i

τον τρέχοντα αριθμό υποτριπλασιασμών.
split 3e = split 3e + 1

(

Βήμα (22): Υπολογίζεται το νέο διάνυσμα q1/3

) των επιβαλλόμενων μεταβολών των

k i

q , μετά την εφαρμογή του νέου

προσαυξήσεων των μετακινήσεων
υποτριπλασιασμού του φορτίου.

(q ) =
k i

(

1/3

q

)

k i

3split 3e

Ο αλγόριθμος συνεχίζει στο Βήμα 4.
Βήμα (23): Υπολογίζονται οι εναπομένουσες μετακινήσεις του μέλους s, ολοκληρώνοντας
αριθμητικά τις αντίστοιχες εναπομένουσες παραμορφώσεις των διατομών r k ( x) :

( )
( sk )

i

j

=

N sec

)

(

i j

T
k
(
)
(
)
w

b
x

r
x
( ) 
  sec
sec

sec =1 

Οι εναπομένουσες αυτές μετακινήσεις θα χρησιμοποιηθούν στην επόμενη
επανάληψη j + 1 για τον υπολογισμό του διανύσματος της μεταβολής των

(

προσαυξήσεων των δυνάμεων του μέλους (Q k )

i

) που υλοποιείται στο Βήμα 5.
j

Βήμα (24): Ο μετρητής των επαναλήψεων j αυξάνεται κατά 1 και ο αλγόριθμος συνεχίζει στο
Βήμα 5 με νέα επανάληψη.
j = j +1

71

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΞΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΜΨΗΣ ΜΕ ΟΡΘΗ ΔΥΝΑΜΗ

72

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ 1: ΠΟΛΥΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ 1: ΠΟΛΥΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
5.1 ΓΕΝΙΚΑ
Έχοντας

αναπτύξει

στα

προηγούμενα

κεφάλαια

τη

μαθηματική

διατύπωση

των

προσομοιωμάτων σε επίπεδο πεπερασμένου στοιχείου συμπεριλαμβανομένων και των
λεπτομερειών υλοποίησης του, στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιασθεί αναλυτικά το πρώτο εκ
των δύο αναπτυχθέντων προσομοιωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιασθεί ο τρόπος
υπολογισμού των εσωτερικών δυνάμεων της διατομής, ο οποίος εμπεριέχεται στο Βήμα 9 του
σχ. 4.5 του διαγράμματος ροής του κεφαλαίου 4. Επισημαίνεται, ότι ο αλγόριθμος του
προσομοιώματος χρησιμοποιεί τους καταστατικούς νόμους των υλικών που αναφέρθηκαν στο
κεφάλαιο 3.
Κύριος στόχος της ανάπτυξης του προσομοιώματος αυτού είναι η ακριβής περιγραφή του
στερεού των θλιπτικών τάσεων του σκυροδέματος στη διατομή, υπό συγκεκριμένο προφίλ
παραμορφώσεων, ανεξαρτήτως σχήματος διατομής, θέσης των οπλισμών, ύπαρξης μανδύα,
οπών, κλπ. Η ακριβής περιγραφή του στερεού των τάσεων, πέραν της καλύτερης προσέγγισης
των πειραματικών αποτελεσμάτων στην οποία οδηγεί, αποδεικνύεται ότι βοηθάει σημαντικά
και στην αριθμητική σταθερότητα του προσομοιώματος, η οποία αποτελεί επίσης κύριο
ζητούμενο της παρούσας διατριβής.
5.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ
5.2.1 Κλασσικά προσομοιώματα ινών
Στα κλασσικά προσομοιώματα ινών, η διατομή διακριτοποιείται σε ίνες, οι οποίες συνήθως
έχουν σχήμα τετράγωνο, ορθογωνικό ή σε ειδικές περιπτώσεις τριγωνικό. Κάθε ίνα είναι
συζευγμένη με ένα υλικό, το οποίο είναι είτε σκυρόδεμα είτε χάλυβας, ο καταστατικός νόμος
του οποίου είναι δεδομένος. Ως σημείο ελέγχου κάθε ίνας, δηλαδή το γεωμετρικό σημείο στο
οποίο υπολογίζονται οι τάσεις βάσει του καταστατικού νόμου του υλικού, ορίζεται το κέντρο
της. Οι ράβδοι οπλισμού τοποθετούνται στις προκαθορισμένες θέσεις τους, και ως σημείο
ελέγχου τους λαμβάνεται το γεωμετρικό τους κέντρο. Στα πιο σύγχρονα προσομοιώματα
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γίνεται επί πλέον κατάλληλη πρόβλεψη ώστε να αγνοείται η συνεισφορά της επιφάνειας του
σκυροδέματος που καταλαμβάνεται από τους οπλισμούς. Ένα παράδειγμα τυπικής
διακριτοποίησης διατομής, χρησιμοποιώντας την κλασσική μέθοδο των ινών φαίνεται στο σχ.
5.1α. Αφορά μονοαξονική κάμψη, για το λόγο αυτό οι ίνες εκφυλίζονται σε οριζόντιες λωρίδες,
παράλληλες στο διάνυσμα της καμπτικής ροπής. Η διακριτοποίηση της διατομής σε
ορθογωνικές ή τετραγωνικές ίνες, για χρήση σε διαξονική κάμψη φαίνεται στο σχ. 5.1β.

(β)

(α)

Σχ. 5.1. Παράδειγμα διακριτοποίησης διατομής σε α) λωρίδες και β) ίνες, Taucer et al.
(1991)[76].
Δεδομένου του προφίλ των παραμορφώσεων που εφαρμόζεται στη διατομή, το οποίο
προσδιορίζεται μέσω της αξονικής παραμόρφωσης ε(x) και των δύο συνιστωσών της
καμπυλότητας φ(y) και φ(z), υπολογίζεται η παραμόρφωση σε κάθε ίνα, μέσω της εξίσωσης
4.21. Από την παραμόρφωση ε(x) υπολογίζεται η τάση σ(x), χρησιμοποιώντας τον καταστατικό
νόμο του υλικού, και στη συνέχεια ολοκληρώνονται οι τάσεις σε όλες τις ίνες για να προκύψουν
τα εσωτερικά εντατικά μεγέθη, σύμφωνα με τις εξ. 4.22.
5.2.2 Παρατηρήσεις στο κλασσικό προσομοίωμα ινών
Υπάρχουν διάφορα προβλήματα που προκύπτουν από την χρήση του κλασσικού
προσομοιώματος ινών, όπως αυτό περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο.


Αρχικά, το γεωμετρικό σχήμα των ινών (κυρίως ορθογωνικό), μπορεί να οδηγήσει σε
απώλεια ακρίβειας, όταν τα όρια του περιγράμματος της διατομής δεν είναι παράλληλα
στους τοπικούς κεντροβαρικούς άξονες y και z, αφού σε αυτή την περίπτωση τα όρια
προσεγγίζονται σε «βαθμιδωτή» μορφή (σχ. 5.2α).
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Αντίστοιχο, αλλά σημαντικότερο πρόβλημα παρουσιάζει η προσέγγιση του ουδέτερου
άξονα της διατομής. Στις περιπτώσεις δηλαδή, όπου ο ουδέτερος άξονας τέμνει κάποια ίνα,
τότε αυτή λαμβάνεται υπ’ όψη ότι ανήκει στη θλιβόμενη ζώνη εξ’ ολοκλήρου ή καθόλου,
ανάλογα με το αν το γεωμετρικό της κέντρο θλίβεται ή όχι, οδηγώντας σε τεράστια
προβλήματα σύγκλισης στη φάση αναζήτησης της ακριβούς θέσης του ουδέτερου άξονα,
όταν η τελευταία είναι οριακή (σχ. 5.2β).



Από την περιγραφή της διαδικασίας υπολογισμού των εσωτερικών δυνάμεων στο
κλασσικό προσομοίωμα ινών, γίνεται εμφανές ότι η ακρίβεια αλλά και η υπολογιστική
σταθερότητα εξαρτάται από την πυκνότητα της διακριτοποίησης σε ίνες. Όσο πιο πολλές
και πυκνές είναι οι ίνες της διατομής, τόσο πιο ακριβές είναι το προσομοίωμα. Από την
άλλη πλευρά, ο μεγάλος αριθμός ινών οδηγεί σε υπέρμετρο υπολογιστικό κόστος, το οποίο
μέχρι πρόσφατα αποτελούσε ένα φραγμό στη χρήση της κατηγορίας των προσομοιωμάτων
ινών σε αναλύσεις κατασκευών στο χώρο.

(α)

(β)

Σχ. 5.2. α) Μορφή διακριτοποίησης διατομής με ίνες, β) Μορφή θλιβόμενης ζώνης.
5.2.3 Πολυγωνοποίηση διατομής
Το προτεινόμενο προσομοίωμα έχει σκοπό να λύσει όλα τα παραπάνω προβλήματα που
παρουσιάζουν τα κλασσικά προσομοιώματα ινών, χρησιμοποιώντας μια διαφορετική
προσέγγιση του τρόπου διακριτοποίησης της διατομής, αλλά και του τρόπου ολοκλήρωσης των
τάσεων.
Η διακριτοποίηση της διατομής αφορά την πολυγωνοποίησή της και γίνεται σε δύο διακριτά
στάδια:

75

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ 1: ΠΟΛΥΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
1. Στο πρώτο στάδιο, η διατομή πολυγωνοποιείται ανά περιοχή υλικού. Αυτό πρακτικά
σημαίνει ότι κάθε περιοχή της διατομής με διαφορετικό υλικό, π.χ. πυρήνας ή επικάλυψη,
χωρίζεται κατάλληλα σε τραπέζια ή τρίγωνα με τις βάσεις τους παράλληλες στον ένα
κεντροβαρικό άξονα, έστω τον y.
Για την πολυγωνοποίηση αυτή χρησιμοποιείται ο άκρως ταχύς αλγόριθμος των Zalik and
Clapworthy (1999)[81], ο οποίος μπορεί να χειρισθεί τυχούσας γεωμετρίας εμβαδικές
περιοχές, με ή χωρίς εξαιρούμενα εσωτερικά τμήματα. Η διαδικασία της πολυγωνοποίησης
απλοποιεί πολύ το πρόβλημα γεωμετρικά, αφού ανεξαρτήτως του αρχικού σχήματος της
διατομής, η τελευταία αναλύεται σε ένα σύνολο τραπεζίων και τριγώνων.
Ένα παράδειγμα διακριτοποίησης μίας σύνθεσης τυχαίων εμβαδικών περιοχών σε τραπέζια
φαίνεται στο σχ. 5.3, όπου κάθε διαφορετική εμβαδική περιοχή απεικονίζεται με
διαφορετικό χρώμα.

(β)

(α)

Σχ. 5.3. Παράδειγμα πολυγωνοποίησης τυχαίων-ανεξάρτητων εμβαδικών περιοχών.
2. Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, τοποθετούνται σημεία ελέγχου στην περίμετρο αλλά
και στο εσωτερικό κάθε τραπεζίου ή τριγώνου, με ομοιόμορφο τρόπο και με κατάλληλη
πυκνότητα, έτσι ώστε να δημιουργείται ένα πλέγμα τριγώνων κατά Delaunay. Στη συνέχεια
ακολουθεί η διαμόρφωση ενός διαγράμματος Voronoi το οποίο καθορίζει την εμβαδική
περιοχή επιρροής του κάθε σημείου ελέγχου.
Στο σχ. 5.4 παρουσιάζεται η εν λόγω διαδικασία πολυγωνοποίησης και τοποθέτησης
σημείων ελέγχου σε μια ορθογωνική διατομή και σε μία τυχούσας μορφής.
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Σχ. 5.4. Στάδια διακριτοποίησης διατομών Ο/Σ: (α) διατομή, (β) διακριτοποίηση σε τραπέζια
(ορθογώνια), (γ, δ) σημεία ελέγχου-τριγωνοποίηση Delaunay, (ε, στ) διάγραμμα
Voronoi.
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Ο καταστατικός νόμος που εφαρμόζεται σε κάθε σημείο ελέγχου είναι εκείνος του υλικού του
αντίστοιχου τραπεζίου. Σε κάθε σημείο ελέγχου γίνεται ο υπολογισμός της ανελαστικής
απόκρισης του υλικού σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου, σύμφωνα με τον καταστατικό του
νόμο.
Για τον υπολογισμό της δυσκαμψίας της διατομής όμως, απαιτείται επί πλέον η γνώση της
επιφάνειας επιρροής κάθε σημείου ελέγχου η οποία λαμβάνεται από το συνταχθέν διάγραμμα
Voronoi του συνόλου των σημείων κάθε τραπεζίου (σχ. 5.4ε, στ).
Υπενθυμίζεται ότι το διάγραμμα Voronoi (σχ. 5.5) ορίζει το διαχωρισμό του επιπέδου σε
περιοχές εγγύτητας για ένα δεδομένο σετ σημείων. Έτσι κάθε σημείο δεδομένων, περικλείεται
από ένα πολύγωνο, το οποίο αποτελεί την εμβαδική περιοχή εγγύτητας που του αντιστοιχεί.
Χαρακτηριστικό της περιοχής αυτής είναι πως όλα τα σημεία του επιπέδου που εμπεριέχονται
σε αυτή, ευρίσκονται πλησιέστερα στο σημείο που της αντιστοιχεί, παρά σε οποιοδήποτε άλλο
σημείο του σετ δεδομένων. Το σύνολο των περιοχών που αντιστοιχούν σε όλα τα σημεία του
σετ είναι το ζητούμενο διάγραμμα Voronoi.

Σχ. 5.5. Παράδειγμα διαγράμματος Voronoi για δοθέν σετ σημείων του επιπέδου.
Το διάγραμμα Voronoi στη γενική του μορφή δημιουργεί περιοχές, οι οποίες εκτείνονται στο
άπειρο για τα περιμετρικά σημεία. Στην υλοποίηση που έγινε για τις ανάγκες του προτεινόμενου
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προσομοιώματος, οι περιοχές αυτές λήφθηκαν υπ’ όψη ως πεπερασμένες, υπολογίζοντας την
τομή τους με τα όρια του εκάστοτε τραπεζίου ή τριγώνου (βλ. σχ. 5.4).
Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι η τριγωνοποίηση κατά Delaunay σχετίζεται μαθηματικά με το
διάγραμμα Voronoi, καθώς από ένα δεδομένο σετ σημείων μπορεί να παραχθεί ένα διάγραμμα
Voronoi και το αντίστοιχό του (συχνά αναφερόμενο ως δυαδικό) διάγραμμα Delaunay. Τέλος,
επισημαίνεται ότι η διαδικασία που περιγράφεται στο εδάφιο αυτό, εκτελείται μόνο μία φορά
για κάθε διατομή, στην αρχή της ανάλυσης, και δεν επαναλαμβάνεται στη διάρκειά της.
5.2.4 Υπολογισμός εσωτερικών εντατικών μεγεθών σκυροδέματος
Η διαδικασία υπολογισμού των εντατικών μεγεθών της διατομής, διαφέρει σημαντικά σε σχέση
με εκείνη του κλασσικού προσομοιώματος ινών, η οποία περιγράφηκε στην παράγραφο 5.2.1.
Στο προτεινόμενο προσομοίωμα το κέλυφος των θλιπτικών τάσεων του σκυροδέματος
προκύπτει μετά τον προσδιορισμό των αντίστοιχων τάσεων σε κάθε σημείο ελέγχου, οπότε η
συνολική εσωτερική θλιπτική δύναμη Fc της θλιβόμενης ζώνης του σκυροδέματος προκύπτει
μέσω του υπολογισμού του όγκου που περικλείεται από το κέλυφος αυτό.

Σχ. 5.6. Προσδιορισμός κελύφους των θλιπτικών τάσεων του σκυροδέματος.
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Πιό συγκεκριμένα, το κέλυφος των τάσεων μπορεί να παρασταθεί από την τιμή της τάσης σc
κάθε σημείου ελέγχου του επιπέδου yz της διατομής για δεδομένη παραμόρφωση εc από την εξ.
4.21, όπως φαίνεται στο σχ. 5.6. Τα σημεία αυτά ενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν
τριγωνικά πρίσματα στο χώρο, τα οποία συνθέτουν το κέλυφος των τάσεων. Είναι προφανές
ότι η προβολή αυτών των τριγωνικών πρισμάτων στο επίπεδο ταυτίζεται με την τριγωνοποίηση
Delaunay που περιγράφηκε στην παράγραφο 5.2.3.
Ο υπολογισμός των εσωτερικών θλιπτικών δυνάμεων γίνεται τελικά ολοκληρώνοντας όλα τα
εν επαφή τριγωνικά πρίσματα του στερεού των τάσεων. Για κάθε τριγωνικό πρίσμα itr
υπολογίζεται ο όγκος του, που ισοδυναμεί με τη συνισταμένη δύναμη του πρίσματος Fitr ,
καθώς και οι συντεταγμένες του κέντρου βάρους του ( yitr , zitr ) ως σημείου εφαρμογής της
δύναμης αυτής. Στη συνέχεια, τα εντατικά μεγέθη της διατομής σκυροδέματος (δείκτης con)
για όλα τα n σε αριθμό τριγωνικά πρίσματα, υπολογίζονται ως εξής:
n

N con ( x)   Fitr

(5.1α)

itr 1
n

M ycon ( x)   Fitr  zitr

(5.1β)

itr 1
n

M zcon ( x)   Fitr  yitr

(5.1γ)

itr 1

όπου:
x είναι η θέση της διατομής ελέγχου κατά μήκος του άξονα x του μέλους.
Fitr είναι ο όγκος του πρίσματος που ορίζεται από κάθε τρίγωνο Delaunay. Όλες οι διαφορετικές

περιπτώσεις στερεομετρικών μορφών τις οποίες μπορεί να λάβει το κάθε πρίσμα, λόγω τομής
με τον ουδέτερο άξονα ή αστοχίας κάποιου σημείου ελέγχου περιγράφονται αναλυτικά στην
παράγραφο 5.4. Για τις περιπτώσεις αυτές ο εκάστοτε συνολικός όγκος ενός πρίσματος
υπολογίζεται διασπώντας το σε επί μέρους τριγωνικά ή τετραπλευρικά πρίσματα και
υπολογίζοντας ακολούθως το αλγεβρικό άθροισμα των όγκων τους.
( yitr , zitr ) είναι οι συντεταγμένες του κέντρου βάρους του όγκου που ορίζεται από το κάθε
τριγωνικό πρίσμα και υπολογίζεται από τις συνεισφορές των επί μέρους όγκων, για την
περίπτωση διάσπασης του συνολικού όγκου.
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Στην εξ. 5.1δ δίνονται οι τυπικές σχέσεις υπολογισμού όγκου και συντεταγμένων κέντρου
βάρους τριγωνικού πρίσματος και τετραέδρου, όπου (y 1, z1), (y2, z2), (y3, z3) οι συντεταγμένες
του τριγώνου βάσης και σ1, σ2, σ3 οι αντίστοιχες τάσεις τους. Αtr είναι το εμβαδό του τριγώνου
της βάσης ενώ (y4, z4) είναι οι συντεταγμένες του τέταρτου σημείου για την περίπτωση του
τετραέδρου.

Fitr  Ftriang _ prism  Ftetrahedron  ...
Ftriang _ prism  Atr  min( 1 , 2 ,  3 )
ytriang _ prism 

y1  y2  y3
z z z
, ztriang _ prism  1 2 3
3
3

(5.1δ)

1
Atr  h
3
y y y y
z z z z
 1 2 3 4 , ztetrahedron  1 2 3 4
3
3

Ftetrahedron 
ytetrahedron

5.2.5 Υπολογισμός εσωτερικών εντατικών μεγεθών χάλυβα οπλισμού
Για τις ράβδους οπλισμού χρησιμοποιείται ο αντίστοιχος καταστατικός νόμος του χάλυβα για
να υπολογισθεί η τάση της ράβδου, με δεδομένη την τιμή της παραμόρφωσης, από την εξ. 4.21.
Η συμμετοχή στα εντατικά μεγέθη κάθε ράβδου, ibar, η οποία βρίσκεται στη θέση ( yibar , zibar )
με εμβαδό Aibar και τάση  ibar , είναι:
nbar

N st ( x) 



ibar 1

M yst ( x) 
M ( x) 
st
z

ibar

 Aibar

nbar



ibar 1

ibar

 Aibar  zibar

(5.2β)

ibar

 Aibar  yibar

(5.2γ)

nbar



ibar 1

(5.2α)

5.2.6 Υπολογισμός εσωτερικών εντατικών μεγεθών διατομής
Για τον ακριβέστερο υπολογισμό των εσωτερικών δυνάμεων της διατομής πρέπει να
αφαιρεθούν από την επιφάνεια των τριγώνων που υπολογίσθηκε στο προηγούμενο εδάφιο τα
κυκλικά τμήματα που καλύπτονται από ράβδους οπλισμού. Η μεθοδολογία που υλοποιήθηκε
για να επιτευχθεί αυτό, ήταν η τοποθέτηση επιπλέον σημείων ελέγχου στις θέσεις των ράβδων
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οπλισμού, αλλά με καταστατικό νόμο σκυροδέματος. Η συνεισφορά κάθε ενός από αυτά τα
σημεία ελέγχου, icbar, με εμβαδό Aicbar , το οποίο είναι ίσο με το αντίστοιχο Aibar , είναι:

N ( x) 
cst

nbar



ibar 1

M ycst ( x) 
M zcst ( x) 

 Aicbar

(5.3α)

icbar

 Aicbar  zicbar

(5.3β)

icbar

 Aicbar  yicbar

(5.3γ)

icbar

nbar



ibar 1
nbar



ibar 1

Τα εντατικά μεγέθη που προκύπτουν από τις εξ. 5.3 θα πρέπει να θεωρηθούν με αρνητικό
πρόσημο. Τα εντατικά μεγέθη της διατομής προκύπτουν τελικά ως αλγεβρικό άθροισμα αυτών
των σχ. 5.1 έως 5.3. Δηλαδή θα είναι:
N ( x)  N con ( x)  N st ( x)  N cst ( x)

(5.4α)

M y ( x )  M ycon ( x )  M yst ( x )  M ycst ( x )

(5.4β)

M z ( x )  M zcon ( x )  M zst ( x )  M zcst ( x )

(5.4γ)

5.3 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ
Στην παράγραφο αυτή θα γίνει αναλυτική περιγραφή του αλγορίθμου υπολογισμού των
εσωτερικών δυνάμεων της διατομής, βάσει των διατυπωθέντων υπολογιστικών-γεωμετρικών
διαδικασιών των παραγράφων 5.2.3 έως 5.2.6. Οι εν λόγω υπολογισμοί συνθέτουν το βήμα 9
του διαγράμματος ροής του σχ. 4.6. Το διάγραμμα ροής του σχ. 5.7 περιγράφει τα βήματα των
υπολογισμών οι οποίοι ομαδοποιούνται σε τρία βασικά στάδια.
Το πρώτο στάδιο αφορά τον υπολογισμό της κατάστασης σ-ε των σημείων ελέγχου του
σκυροδέματος, δηλαδή λαμβάνεται υπ’ όψη η προϊστορία φόρτισης του, ήτοι κλάδοι φόρτισηςαποφόρτισης-επαναφόρτισης, δηλαδή η απόκριση του σε ανακυκλιζόμενη ένταση, βάσει του
προσομοιώματος του σκυροδέματος.
Το δεύτερο στάδιο αφορά τον υπολογισμό της συνεισφοράς των τριγωνικών πρισμάτων του
στερεού των θλιπτικών τάσεων και το τρίτο τον υπολογισμό της συνεισφοράς των ράβδων
οπλισμού στα εσωτερικά εντατικά μεγέθη της διατομής.
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Υπενθυμίζεται ότι η θέση και ο προσανατολισμός του ουδέτερου άξονα της διατομής έχει
καθορισθεί στο βήμα 7 του διαγράμματος ροής του σχ. 4.6, βάσει των σχέσεων 4.8 και 4.21.
Αναλυτικά τα βήματα του παρόντος αλγορίθμου έχουν ως ακολούθως:
Βήμα (1):

Έναρξη του υπολογισμού της εντατικής κατάστασης των σημείων ελέγχου, cp,
της διατομής. Ο μετρητής των σημείων ελέγχου cp ορίζεται με αρχική τιμή 1.

cp  1
Βήμα (2):

Υπολογίζεται η παραμόρφωση του σημείου ελέγχου cp σύμφωνα με την εξίσωση
4.21.

 cp   ( x )  ycp   z ( x )  zcp   y ( x )

(4.21)

όπου:
ε(x), φy(x) και φz(x) είναι η επιβαλλόμενη αξονική παραμόρφωση και οι
συνιστώσες της καμπυλότητας ως προς του άξονες y και z της διατομής
αντίστοιχα.
( ycp , zcp ) είναι οι συντεταγμένες του σημείου ελέγχου στο επίπεδο yz.

Βήμα (3):

Υπολογίζεται η τάση του σημείου ελέγχου σcp μέσω του καταστατικού νόμου
του σκυροδέματος, όπως περιγράφεται στο διάγραμμα ροής του σχ. 3.4.

Βήμα (4):

Ελέγχεται αν ο μετρητής cp είναι μικρότερος από το συνολικό αριθμό των
σημείων ελέγχου της διατομής Ncp. Αν η συνθήκη ισχύει, τότε ο αλγόριθμος
προχωράει στο Βήμα 5, αλλιώς στο Βήμα 6.

Βήμα (5):

Ο μετρητής cp αυξάνεται κατά 1 και ο αλγόριθμος συνεχίζει με το επόμενο
σημείο ελέγχου στο Βήμα 2.

cp  cp 1
Βήμα (6):

Οι τιμές των εντατικών μεγεθών της διατομής ορίζονται με μηδενικές αρχικές
τιμές.

N

0

M

y

0

M

z

0
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Υπολογισμός εσωτερικών δυνάμεων διατομής
Dint = (N, My, Mz) για πολυγωνοποίηση
ΑΡΧΗ

1ο σημείο ελέγχου: cp = 1

Σκυρόδεμα

(1)

Υπολογισμός παραμόρφωσης ε
σημείου ελέγχου cp
 cp   ( x )  ycp   z ( x)  zcp   y ( x ) (2)
Υπολογισμός τάσης
σημείου σ ελέγχου cp

(3)

Επόμενο σημείο ελέγχου:
(5)
cp = cp + 1

Ναι

cp < Ncp ?
(4)
Όχι

N 0
M  0
M  0

(6)

y

z

Τριγωνικά πρίσματα
1ο τρίγωνο: t = 1

(7)

Υπολογισμός Ftr και
(ytr, ztr) τριγώνικού
πρίσματος

(8)

N N F
M  M  F z
M  M  F  y
tr

y

y

tr

tr

z

z

tr

tr

(9)

Επόμενο τρίγωνο:
t=t+1

(11)

t < Ntriangles ?
(10)

1η ράβδος οπλισμού: b = 1

(12)

Ράβδοι οπλισμού

Υπολογισμός παραμόρφωσης ε
ράβδου b

 b   ( x)  yb   z ( x)  zb   y ( x ) (13)
Υπολογισμός τάσης σ
ράβδου b

(14)

Υπολογισμός Fb, Myb , Mzb ράβδου

N  N F
M  M  M
M  M  M

(15)

b

y

y

yb

z

z

zb

(16)

Επόμενη ράβδος:
b=b+1

(20)

Υπολογισμός Fcb , Mycb, Mzcb αφαιρούμενης
επιφάνειας σκυροδέματος μέσω πρόσθετου (17)
ανεξάρτητου cp για ράβδο

N  N F
M  M M
M  M  M
cb

y

z

y

z

ycb

b < Nbars ?
(18)

zcb

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

(19)

Σχ. 5.7. Διάγραμμα ροής υπολογισμού εντατικών δυνάμεων προτεινόμενου προσωμοιώματος πολυγωνοποίησης.
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Βήμα (7):

Έναρξη του υπολογισμού της συνεισφοράς των τριγωνικών πρισμάτων της
θλιβόμενης ζώνης στα εντατικά μεγέθη της διατομής. Ο μετρητής των
τριγωνικών πρισμάτων t ορίζεται με αρχική τιμή 1.
t 1

Βήμα (8):

Για το τρέχον τριγωνικό πρίσμα t, υπολογίζεται ο όγκος του και το κέντρο
βάρους του, τα οποία αντιστοιχούν στη συνισταμένη δύναμή του, Ftr , και το
σημείο εφαρμογής της ( ytr , ztr ) .

Βήμα (9):

Ανανεώνονται οι τιμές των εντατικών μεγεθών της διατομής, προσθέτοντας την
συνεισφορά του τρέχοντος τριγωνικού πρίσματος.

N NF

tr

Βήμα (10):

M

y



M

y

 Ftr  z tr

M

z



M

z

 Ftr  y tr

Ελέγχεται αν ο μετρητής t είναι μικρότερος από το συνολικό αριθμό των
τριγωνικών πρισμάτων της διατομής Ntriangles. Αν η συνθήκη ισχύει, τότε ο
αλγόριθμος προχωράει στο Βήμα 11, αλλιώς στο Βήμα 12.

Βήμα (11):

Ο μετρητής t αυξάνεται κατά 1 και ο αλγόριθμος συνεχίζει με το επόμενο
σημείο ελέγχου στο Βήμα 8.
t  t 1

Βήμα (12):

Έναρξη του υπολογισμού της εντατικής κατάστασης των ράβδων οπλισμού της
διατομής. Ο μετρητής των ράβδων b ορίζεται με αρχική τιμή 1.
b 1

Βήμα (13):

Υπολογίζεται η παραμόρφωση της τρέχουσας ράβδου b, στο κέντρο βάρους
της, βάσει της σχ. 4.21.

 b   ( x )  yb   z ( x )  z b   y ( x )

(4.21)

όπου:
ε(x), φy(x) και φz(x) είναι η επιβαλλόμενη αξονική παραμόρφωση και οι
συνιστώσες της καμπυλότητας ως προς του άξονες y και z της διατομής
αντίστοιχα.
( yb , zb ) είναι οι συντεταγμένες της ράβδου οπλισμού στο επίπεδο yz.

Βήμα (14):

Υπολογίζεται η τάση της ράβδου σb μέσω του καταστατικού νόμου του χάλυβα,
όπως περιγράφεται στο διάγραμμα ροής του σχ. 3.8.
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Βήμα (15):

Υπολογίζεται η δύναμη της ράβδου Fb και οι ροπές Myb και Mzb, σε σχέση με το
κέντρο βάρους της διατομής.
Fb   b  Ab
M yb  Fb  zb

M zb  Fb  yb

Βήμα (16):

Ανανεώνονται οι τιμές των εντατικών μεγεθών της διατομής, προσθέτοντας την
συνεισφορά αυτών της ράβδου.

N NF

b

Βήμα (17):

M

y



M

y

 M yb

M

z



M

z

 M zb

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 5.2.1, η συνεισφορά της επιφάνειας του
σκυροδέματος της διατομής, η οποία καταλαμβάνεται από τις ράβδους
οπλισμού, θα πρέπει να αφαιρεθεί. Για το λόγο αυτό υπολογίζεται η απόκριση
των πρόσθετων σημείων ελέγχου, τα οποία είναι ισάριθμα των ράβδων και
έχουν τοποθετηθεί ως πρόσθετα στις ίδιες θέσεις με αυτές.
Επομένως, για κάθε τρέχουσα ράβδο υπολογίζονται οι αντιδράσεις του
ισοδυνάμου της σε σκυρόδεμα σημείου ελέγχου, αφού υπολογισθεί πρώτα η
τάση του σcp. Το εμβαδόν που λαμβάνεται υπ’ όψη είναι ίδιο με εκείνο της
αντίστοιχης ράβδου.
Fcb   cb  Ab
M cyb  Fcb  zb

M zcb  Fcb  yb

Βήμα (18):

Ανανεώνονται οι τιμές των εντατικών μεγεθών της διατομής, αφαιρώντας τα
εντατικά μεγέθη που υπολογίσθηκαν στο Βήμα 17.

N N F

cb

Βήμα (19):

M

y

  M y  M ycb

M

z



M

z

 M zcb

Ελέγχεται αν ο μετρητής b είναι μικρότερος από το συνολικό αριθμό των
ράβδων της διατομής Nbars . Αν η συνθήκη ισχύει, τότε ο αλγόριθμος προχωράει
στο Βήμα 20, αλλιώς επιστρέφει στο Βήμα 9 του σχ. 4.6.
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Βήμα (20):

Ο μετρητής b αυξάνεται κατά 1 και ο αλγόριθμος συνεχίζει με το επόμενο
σημείο ελέγχου στο Βήμα 13.
b  b 1

5.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ
Στο Βήμα 8 του σχ. 5.6 υπολογίζεται ο όγκος και το κέντρο βάρους του εκάστοτε τριγωνικού
πρίσματος. Αυτά αντιστοιχούν στη συνισταμένη δύναμη του πρίσματος και το σημείο
εφαρμογής της. Στο διάγραμμα ροής του σχ. 5.8 παρουσιάζονται όλες οι πιθανές
στερεομετρικές μορφές στις οποίες εκφυλίζεται το εκάστοτε πρίσμα, ανάλογα με την εντατική
κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα σημεία ελέγχου-κορυφές τριγώνων που του
αντιστοιχούν.
Έτσι, στην περίπτωση που ο ουδέτερος άξονας τέμνει κάποιο τρίγωνο της τριγωνοποίησης,
τότε υπολογίζεται η ακριβής εναπομείνουσα στερεομετρική μορφή του πρίσματος,
λαμβάνοντας υπ’ όψη μόνο το υπό θλίψη τμήμα του τριγώνου. Επί πλέον, σε περίπτωση
αστοχίας κάποιου σημείου ελέγχου, η τάση του λαμβάνεται ίση με μηδέν για το υπόλοιπο της
ιστορίας φόρτισης. Τα σημεία ελέγχου που εφελκύονται έχουν προφανώς τάση ίση με μηδέν.
Στο σχ. 5.8 για κάθε περίπτωση τριγωνικού πρίσματος, οι κορυφές του τριγώνου της βάσης
του, οι οποίες αποτελούν τα σημεία ελέγχου, είναι αριθμημένες από το 1 μέχρι το 3. Με
διακεκομμένη γραμμή είναι ο ουδέτερος άξονας, με κόκκινα σημεία (●) σημειώνονται οι τομές
του ουδέτερου άξονα με τις πλευρές του τριγώνου βάσης και με x σημειώνεται το σημείο
ελέγχου εφ’ όσον έχει αστοχήσει.
Περίπτωση (1): Τα τρία σημεία ελέγχου θλίβονται και κανένα τους δεν έχει αστοχήσει.
Περίπτωση (2): Ένα από τα τρία σημεία ελέγχου (σημείο 3 στο διάγραμμα ροής) έχει τάση
ίση με μηδέν, είτε γιατί έχει αστοχήσει προηγουμένως, είτε γιατί κείται
επάνω στον ουδέτερο άξονα.
Περίπτωση (3): Ένα σημείο ελέγχου εφελκύεται (σημείο 3 στο διάγραμμα ροής) και τα άλλα
δύο θλίβονται, επομένως ο ουδέτερος άξονας τέμνει το τρίγωνο βάσης.
Περίπτωση (4): Ένα σημείο ελέγχου έχει αστοχήσει (σημείο 3 στο διάγραμμα ροής) και ένα
άλλο εφελκύεται (σημείο 1).
Περίπτωση (5): Δύο σημεία ελέγχου (σημεία 1 και 3 στο διάγραμμα ροής) εφελκύονται, άρα
και σε αυτή την περίπτωση ο ουδέτερος άξονας τέμνει το τρίγωνο βάσης.
Περίπτωση (6): Δύο σημεία ελέγχου (σημεία 1 και 3 στο διάγραμμα ροής) έχουν αστοχήσει.
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Υπολογισμός Ftr και (ytr, ztr)
τριγώνικού πρίσματος
ΑΡΧΗ
(1)
Ναι

σ1, σ2, σ3 < 0

Όχι
(2)

(3)
Αστοχία
ή τομή με
ουδ. αξ.

Τομή με ουδ. άξ.

σ1, σ2 < 0
σ3 = 0

Όχι

(4)
Αστοχία
σημείου 3

(5)
Τομή με ουδ. άξ.

σ1, σ3 = 0
σ2 < 0

Αστοχία σημείων
1&3

(6)

Τομή με ουδ.άξονα
Αστοχία

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Σχ. 5.8. Διάγραμμα ροής επιλογής μορφής τριγωνικού πρίσματος.
5.5 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το αναπτυχθέν μαθηματικό προσωμοίωμα πολυγωνοποίησης της διατομής είναι διαφορετικό
από τα κλασσικά των ινών. Στα κλασσικά προσομοιώματα ινών, ως ίνα ορίζεται ένα
γεωμετρικό σχήμα, συνήθως ορθογώνιο, το οποίο έχει σταθερή τάση, ίση με την τάση του
κέντρου βάρους της, και το οποίο αποτελεί το σημείο ελέγχου της ίνας. Επομένως, το κέλυφος
των θλιπτικών τάσεων στην περίπτωση της διαξονικής κάμψης θα έχει τη βαθμιδωτή μορφή
του σχ. 5.9α.
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(α)

(β)

Σχ. 5.9. Κέλυφος τάσεων α) κλασσικού προσομοιώματος ινών, β) παρόντος προσομοιώματος.
Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του αναπτυχθέντος προσομοιώματος πολυγώνων είναι η
εξαιρετική προσέγγιση του κελύφους των τάσεων, μέσω τριγωνικών πρισμάτων τα οποία
βρίσκονται εν επαφή. Στο σχ. 5.9β φαίνεται η μορφή του κελύφους των τάσεων που προκύπτει
από το προσομοίωμα αυτό και είναι εμφανής η υπεροχή του σε σχέση με το αντίστοιχο της
κλασσικής μεθόδου ινών.
Η έννοια της ίνας στο προσομοίωμα πολυγωνοποίησης είναι πιο σύνθετη σε σχέση με το
κλασσικό προσομοίωμα ινών. Για τον υπολογισμό των εντατικών μεγεθών της διατομής, ως
ίνες ορίζονται τα τρίγωνα της τριγωνοποίησης Delaunay, οι κορυφές των οποίων αποτελούν
σημεία ελέγχου και δημιουργούν τριγωνικά πρίσματα στο χώρο. Για τον υπολογισμό όμως της
δυσκαμψίας της διατομής, ως εμβαδόν επιρροής κάθε ίνας λαμβάνεται υπ’ όψη το αντίστοιχο
κελί του διαγράμματος Voronoi.
Το παρόν προσομοίωμα αναπτύχθηκε γύρω από την ιδέα της ακριβούς προσέγγισης του
κελύφους των τάσεων και των ορίων του. Στα κλασσικά προσομοιώματα ινών, το ορθογωνικό
σχήμα των ινών, δεν αφήνει πολλά περιθώρια ευελιξίας στην περιγραφή πιο σύνθετων
σχημάτων διατομών. Έτσι στην περίπτωση όπου τα όρια της διατομής δεν είναι παράλληλα με
τους άξονες του επιπέδου της, τότε αυτά προσεγγίζονται βαθμιδωτά, με άμεσο αποτέλεσμα
την απώλεια ακρίβειας, όπως φαίνεται στο σχ. 5.10α. Η πολυγωνοποίηση της διατομής σε
τραπέζια και τρίγωνα, λύνει το πρόβλημα αυτό, στο παρόν προσομοίωμα.
Αντίστοιχο πρόβλημα παρουσιάζεται στην προσέγγιση του ουδέτερου άξονα. Στη γενική
περίπτωση διαξονικής κάμψης με αξονικό φορτίο, η θέση του ουδέτερου άξονα δύναται να
πάρει τυχαίες θέσεις. Στο κλασσικό προσομοίωμα ινών, οι ίνες που τέμνονται από τον
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ουδέτερο άξονα, συνεισφέρουν στις εσωτερικές δυνάμεις με ολόκληρο το εμβαδόν τους ή
καθόλου, αναλόγως του αν το κέντρο βάρους τους θλίβεται ή εφελκύεται.

(β)

(α)

Σχ. 5.10. α) Προσέγγιση ορίων διατομής και β) ουδέτερου άξονα (σύγκριση κλασσικού προσομοιώματος ινών και παρόντος).
Στο προτεινόμενο αριθμητικό προσομοίωμα, ο ουδέτερος άξονας προσεγγίζεται με απόλυτη
ακρίβεια, αφού τα τριγωνικά πρίσματα των τάσεων που τέμνονται από αυτόν διασπώνται
κατάλληλα, όπως φαίνεται στο σχ. 5.10β, και λαμβάνεται υπ’ όψη μόνο το υπό θλίψη τμήμα
κάθε ενός.
Παράλληλα, λαμβάνεται μέριμνα για τις περιπτώσεις όπου σε κάποια κορυφή της τριγωνικής
βάσης του πρίσματος έχει προηγηθεί αστοχία. Στην περίπτωση αυτή, η τάση της κορυφής
θεωρείται μηδενική στη διάρκεια των επόμενων ανακυκλίσεων. Έτσι, προκύπτει ακριβέστερη
προσέγγιση και του φαινομένου της προοδευτικής αστοχίας. Στο σχ. 5.11 παρουσιάζεται το
φαινόμενο αυτό, ως αστοχία μέρους των πρισμάτων, κατά την προϊστορία της φόρτισης.

Σχ. 5.11. Προοδευτική αστοχία τμημάτων θλιβόμενης ζώνης σκυροδέματος.
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Η διαδικασία της ακριβούς διάσπασης των τριγωνικών πρισμάτων, πέραν της ακρίβειας που
παρέχει, εξαλείφει επί πλέον και ένα κοινό αριθμητικό πρόβλημα που παρουσιάζει το
κλασσικό προσομοίωμα ινών. Το πρόβλημα αυτό είναι ο παλινδρομικός εγκλωβισμός του
ουδέτερου άξονα εντός του εύρους της κάθετης σε αυτόν διάστασης μίας ίνας, κατά τη
διάρκεια των επαναλήψεων του αλγορίθμου, προς εύρεση της θέσης του. Πιο συγκεκριμένα,
έστω η απλή περίπτωση ορθογωνικής διατομής, όπου η διακριτοποίησή της έχει γίνει με τέτοιο
τρόπο, ώστε να σχηματίζεται ορθογωνικό πλέγμα, και έστω ότι ο ουδέτερος άξονας κινείται
παράλληλα στον άξονα y ή z της διατομής, δηλαδή κάμπτεται μονοαξονικά. Τότε, όσο ο
ουδέτερος άξονας βρίσκεται μέσα στο ύψος μίας σειράς ινών (παράλληλη σε αυτόν), η τιμή
των εντατικών μεγεθών των ινών της σειράς αυτής παραμένει ίδια, καθώς διακρίνονται δύο
περιπτώσεις: είτε ο ουδέτερος άξονας θα βρίσκεται πάνω από το κέντρο βάρους της γραμμής
ινών, οπότε όλες οι ίνες της γραμμής έχουν μηδενική τάση, είτε θα βρίσκεται κάτω από το
κέντρο βάρους της γραμμής ινών, οπότε όλες οι ίνες θα έχουν σταθερή θλιπτική τάση. Το
πρόβλημα εντείνεται στην περίπτωση αραιής διακριτοποίησης της διατομής. Το σχ. 5.12
δείχνει το φαινόμενο αυτό.

(β)

(α)

Σχ. 5.12. Παλινδρομικός εγκλωβισμός θέσης ουδέτερου άξονα σε μονοαξονική κάμψη με
κλασσικό προσομοίωμα ινών.
Περαιτέρω, όπως προαναφέρθηκε, στην κλασική μέθοδο ινών η τάση υπολογίζεται στο κέντρο
κάθε ίνας. Για τις περιμετρικές ίνες της διατομής το σημείο αυτό αποκλίνει από τα πραγματικά
όριά της. Αντίθετα, στο προτεινόμενο προσομοίωμα υπάρχουν πάντα σημεία ελέγχου στην
περίμετρο, δηλαδή στα πραγματικά όρια της διατομής. Αυτό σημαίνει πως καλύπτονται
επιτυχώς οι τυχόν απότομες διακυμάνσεις της τάσης, κοντά στην ακραία θλιβόμενη ίνα (βλ.
σχ. 5.13) οι οποίες μπορεί να προκύψουν, για παράδειγμα, λόγω ανακύκλισης της έντασης.
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Σχ. 5.13. Προσέγγιση ακραίας θλιβόμενης ίνας (σύγκριση κλασσικού προσομοιώματος ινών
και παρόντος μεθόδου).
Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η παραγόμενη τριγωνοποιημένη άνω επιφάνεια του στερεού
των τάσεων προσεγγίζει πολύ καλύτερα την πραγματική, συγκριτικά με τα κλασσικά
προσομοιώματα ινών. Παρ’ όλα αυτά, η εν λόγω επιφάνεια είναι πάντα εγγεγραμμένη στην
πραγματική. Για να καλυφθεί το σχετικό σφάλμα γίνεται επιπλέον προσαρμογή ενός
σφαιρικού τριγώνου στο άνω μέρος κάθε τριγωνικού πρίσματος, όπως φαίνεται στο σχ. 5.14,
η ακτίνα καμπυλότητας του οποίου υπολογίζεται κατάλληλα γεωμετρικά συναρτήσει των
τάσεων των τριών κορυφών του πρίσματος. Η προσαρμογή των σφαιρικών τριγώνων,
επιτρέπει τη χρήση λιγότερων σημείων ελέγχου, αφού είναι ικανή να καλύψει το κενό ανάμεσα
στο πραγματικό και το υπολογιζόμενο κέλυφος των τάσεων.

92

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ 1: ΠΟΛΥΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

Σχ. 5.14. Προσαρμογή σφαιρικού τριγώνου.
Από όλα τα παραπάνω προκύπτει, ότι τα εντατικά μεγέθη που υπολογίζονται από τα κλασσικά
προσομοιώματα ινών σε σχέση με αυτά του παρόντος προσομοιώματος είναι προσεγγιστικά,
κατά το μάλλον ή ήττον, ανάλογα με την πυκνότητα διακριτοποίησης της διατομής σε ίνες.
Για ικανοποιητική έως πολύ καλή ακρίβεια, απαιτείται μεγάλη πυκνότητα διακριτοποίησης,
με συνέπεια τη σημαντική αύξηση του υπολογιστικού χρόνου. Αντίθετα, το προτεινόμενο
προσομοίωμα

παρέχει

ακριβέστερα

αποτελέσματα,

σε

σημαντικότατα

μικρότερο

υπολογιστικό χρόνο, και μάλιστα με σαφώς μικρό βαθμό εξάρτησης από την πυκνότητα των
σημείων ελέγχου που απαιτούνται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ 2: ΙΝΩΝ-ΕΙΚΟΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
6.1 ΓΕΝΙΚΑ
Το δεύτερο προσομοίωμα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής αποτελεί μια
επέκταση του αλγορίθμου ινών-εικονοστοιχείων που έχει υλοποιηθεί από τον Sfakianakis
(2002)[68] για μονοτονική φόρτιση και υλοποιήθηκε στο λογισμικό BIAX (Σφακιανάκης
(2015)[2]). Το λογισμικό ΒΙΑΧ είναι ένα πλήρες λογισμικό ανάλυσης διατομών Ο/Σ, το οποίο
χρησιμοποιεί την κλασσική μέθοδο ινών συνδυασμένη με τα γραφικά του υπολογιστή. Μπορεί
να αντιμετωπίσει τυχαίου σχήματος διατομές, ενισχυμένες με μανδύα ή όχι, και να υπολογίσει
διαγράμματα ροπής – καμπυλότητας Μ-φ, καθώς και επιφάνειες διαρροής και αστοχίας για
διαξονική κάμψη με αξονικό φορτίο.
6.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ
6.2.1 Διακριτοποίηση διατομής
Η διακριτοποίηση της διατομής γίνεται απεικονίζοντας στην οθόνη του υπολογιστή τη διατομή
υπό κλίμακα και χρησιμοποιώντας ως ίνες τα εικονοστοιχεία (pixels) της οθόνης. Έτσι κάθε
pixel αντιστοιχεί σε μία ίνα στην οποία ανατίθεται ένας καταστατικός νόμος υλικού. Όλα τα
pixels ενός υλικού απεικονίζονται με το ίδιο χρώμα, ώστε να είναι ευκολότερη η αναγνώριση
του. Για δεδομένη φόρτιση της διατομής η ισορροπία της αναζητείται μέσω μίας επαναληπτικής
διαδικασίας, κατά την οποία η συνισταμένη δύναμη και η ροπή της περί τον ουδέτερο άξονα
προκύπτουν από ολοκλήρωση των τάσεων των ινών της διατομής.
Η πυκνότητα των ινών είναι ρυθμιζόμενη από τον χρήστη, καθώς όσο μεγαλύτερη είναι η
κλίμακα, στην οποία απεικονίζεται η διατομή, τόσο αυξάνεται η διακριτοποίηση της σε ίνες.
Το σχήμα των ινών είναι πάντα τετράγωνο, και έχει μήκος πλευράς όσο εκείνο του κάθε pixel
της οθόνης, κατά το σχ. 6.1.
Για τον υπολογισμό των εσωτερικών εντατικών μεγεθών της διατομής στο λογισμικό ΒΙΑΧ, η
τελευταία υπόκειται σε μονοαξονικά επιβαλλόμενη καμπυλότητα ή ροπή, αμφότερες περί τον
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ουδέτερο άξονα, ευρισκόμενο υπό γωνία θz υπό τον κεντροβαρικό άξονα Y της διατομής κατά
το σχ. 6.2.

(α)

(β)

(γ)

Pixel “ribbon”

Σχ. 6.1. Δείγμα κανάβου διακριτοποίησης διατομής σε ίνες-pixels. (α) Σύμμικτη διατομή, (β)
Μεγέθυνση λεπτομέρειας, (γ) Περαιτέρω μεγέθυνση (Sfakianakis (2002) [68]).
(b)
Mz

n

ξ

Z

φ

(ii)

(i)

0ο < θ n < 90o

φφy
Y
θ n = 0ο

n

neutral axis

ξ

φφz
compressive
zone

(iii)
θ n = 90ο

My

Σχ. 6.2. Προσανατολισμός ουδέτερου άξονα διατομής (Sfakianakis (2002) [68]).
Προκειμένου ο ουδέτερος άξονας να είναι πάντα οριζόντιος (παράλληλος με την οριζόντια
διάσταση της οθόνης του Η/Υ), η διατομή περιστρέφεται κατά γωνία θz έτσι ώστε το διάνυσμα
της ροπής να είναι πάντα παράλληλο στην οριζόντια διάσταση. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα pixels
που βρίσκονται σε μία οριζόντια γραμμή από pixels της οθόνης, θα έχουν την ίδια
παραμόρφωση ε, αναφορικά με το προφίλ των παραμορφώσεων της διατομής, κατά το σχ. 6.3.
Με αυτόν τον τρόπο, ο υπολογισμός των εντατικών μεγεθών απλοποιείται, καθ’ όσον δεν
χρειάζεται να υπολογισθεί η συνεισφορά κάθε ίνας-pixel ξεχωριστά, αφού όλα τα pixel του
ιδίου υλικού και γραμμής έχουν κοινή τάση σ(ε). Έτσι επιτυγχάνεται δραστική μείωση του
υπολογιστικού κόστους για τον υπολογισμό των εσωτερικών δυνάμεων της διατομής.
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Προκειμένου να εφαρμοσθεί η παραπάνω διαδικασία διακριτοποίησης σε ανακυκλιζόμενη, και
εν γένει διαξονική καμπτική φόρτιση, είναι κατ’ αρχάς προφανής η απαίτηση επανασχεδιασμού
και διακριτοποίησης της διατομής σε κάθε βήμα της φόρτισης, προκειμένου να χρησιμοποιείται
η ιδιότητα της κοινής τάσης σ(ε) για κάθε οριζόντια γραμμή από ίνες-pixels. Επί πλέον, ο
αλγόριθμος που θα εφαρμοσθεί, θα είναι αυτός του προσομοιώματος της διακριτοποίησης της
διατομής σε πολύγωνα, ο οποίος απαιτεί ύπαρξη σημείων ελέγχου εντός της διατομής, για τα
οποία καταγράφεται η προϊστορία φόρτισής τους.
Έτσι λοιπόν είναι προφανής η δυσχέρεια εφαρμογής του παραπάνω αλγορίθμου, ο οποίος
υπολογιστικά είναι κατάλληλος για μονοτονικές φορτίσεις. Για ανακυκλιζόμενες-διαξονικές
φορτίσεις επισύρει μεγάλο υπολογιστικό κόστος, μαζί με το επί πλέον κόστος της αντιστοίχισης
των υπαρχόντων σημείων ελέγχου ενός βήματος φόρτισης με τη νέα θέση που θα κατέχουν
αυτά στη διακριτοποίηση του επόμενου βήματος, συν την απαίτηση ορισμού νέωνεπιπρόσθετων για το βήμα αυτό.

-θz

Σχ. 6.3. Παραμόρφωση ε ινών-pixels μίας οριζόντιας γραμμής.
Προκειμένου λοιπόν να αρθούν οι αναφερόμενες δυσχέρειες, στο πλαίσιο ανάπτυξης του
παρόντος προσομοιώματος με διακριτοποίηση της διατομής σε ίνες-pixels, εφαρμόζεται η
ακόλουθη τροποποιημένη διαδικασία διακριτοποίησης και ορισμού κατάλληλων σημείων
ελέγχου. Στόχος είναι η μείωση των απαιτούμενων υπολογισμών, και ταυτόχρονα η διατήρηση
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της αυξημένης ακρίβειας ανάλογης με αυτή της εφαρμογής της διακριτοποίησης για
μονοτονικές φορτίσεις.
Βάσει λοιπόν της τροποποιημένης διαδικασίας διακριτοποίησης, η διατομή σχεδιάζεται άπαξ
με τον Y κεντροβαρικό της άξονα παράλληλο στην οριζόντια διάσταση της οθόνης, Στη
συνέχεια, σε κάθε οριζόντια γραμμή από ίνες-pixels επιλέγεται ένας μικρός αριθμός από αυτές,
οι οποίες θα έχουν το ρόλο σημείων ελέγχου της ανελαστικής απόκρισης. Για την ακρίβεια, ως
σημεία ελέγχου κάθε οριζόντιας γραμμής από ίνες-pixel, επιλέγονται δύο ακραία και n-2
ενδιάμεσα, σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, όπου n ο συνολικός αριθμός των σημείων ανά
γραμμή ινών-pixel. Η ανελαστική απόκριση θα υπολογίζεται στο εξής μόνο σε αυτά. Η επιλογή
των σημείων αυτών γίνεται ανά υλικό, επομένως αν σε μία οριζόντια γραμμή υπάρχουν ίνες
σκυροδέματος πυρήνα και επικάλυψης, τότε θα δημιουργηθούν σημεία ελέγχου και για τα δύο
υλικά ξεχωριστά. Συνήθως, ένας συνολικός αριθμός περίπου 5 σημείων ελέγχου ανά υλικό και
ανά γραμμή είναι αρκετός.
Στο σχ. 6.4 φαίνεται η διακριτοποίηση μίας γραμμής ινών-pixel. Πρόσθετα σημεία ελέγχου
ορίζονται από ένα σε κάθε θέση των ράβδων οπλισμού. Αυτά τα τελευταία χρησιμοποιούνται
για τον υπολογισμό της εντατικής κατάστασης των ράβδων οπλισμού και όχι των συνολικών
pixels που αναπαριστούν τις ράβδους. Επειδή οι ράβδοι οπλισμού απεικονίζονται στην οθόνη
του Η/Υ με διαφορετικό χρώμα από εκείνο του σκυροδέματος, οι εμβαδικές περιοχές που αυτές
καταλαμβάνουν δεν συνυπολογίζονται στον υπολογισμό της εντατικής κατάστασης του
σκυροδέματος, καθόσον αγνοούνται κατά τη γραφική διαδικασία της οπτικής αναγνώρισης
βάσει χρώματος.
6.2.2 Υπολογισμός εντατικών μεγεθών διατομής
Ο υπολογισμός των εντατικών μεγεθών της διατομής, πραγματοποιείται ανά γραμμή ινών. Για
κάθε οριζόντια γραμμή ινών παράγεται μία λωρίδα του κελύφους των θλιπτικών τάσεων του
σκυροδέματος, οπότε η συνολική επιφάνεια του κελύφους των τάσεων συντίθεται από τις
λωρίδες αυτές. Σε κάθε γραμμή ινών-pixels υπολογίζεται η τάση σ(ε) κάθε σημείου ελέγχου,
βάσει του προφίλ των παραμορφώσεων ε κατά το σχ. 6.5.
Στη συνέχεια στην ίδια γραμμή υπολογίζεται η συνισταμένη της δύναμη, ολοκληρώνοντας τις
τάσεις των σημείων ελέγχου της, χρησιμοποιώντας τον κανόνα του τραπεζίου. Το σχ. 6.6
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δείχνει την παραγόμενη βαθμιδωτή επιφάνεια του κελύφους των θλιπτικών τάσεων του
σκυροδέματος, όπως παράγεται αυτή με την εν λόγω διαδικασία υπολογισμού της.

Σχ. 6.4. Σημεία ελέγχου-ίνες σε οριζόντια γραμμή ινών.

Σχ. 6.5. Παραμορφώσεις ε σημείων ελέγχου γραμμών ινών-pixels.
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Σχ. 6.6. Υπολογισμός τάσεων σκυροδέματος στη διατομή.
Σε περίπτωση που ο ουδέτερος άξονας τέμνει κάποια γραμμή ινών-pixels, τότε υπολογίζεται το
σημείο τομής των δύο και λαμβάνεται υπ’ όψη μόνο το θλιβόμενο τμήμα της γραμμής. Το
πλάτος της γραμμής ινών που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της λωρίδας του κελύφους
των τάσεων κάθε γραμμής, ισούται με την τετραγωνική διάσταση των pixel της οθόνης
αναγόμενο κατάλληλα σε πραγματική διάσταση ίνας διατομής βάσει της κλίμακας σχεδίασής
της.
Η συνεισφορά των ράβδων οπλισμού υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται στο
προσομοίωμα πολυγωνοποίησης της διατομής, το οποίο παρουσιάσθηκε στο κεφάλαιο 5. Οι
ράβδοι τοποθετούνται στις πραγματικές θέσεις τους, θεωρούμενες ως ίνες, με εμβαδόν αυτό της
κάθε ράβδου.
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6.3 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ
Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται αναλυτικά ο μαθηματικός αλγόριθμος που διέπει το παρόν
προσωμοίωμα, και εκτελείται στο Βήμα 9 διαγράμματος ροής του Σχ. 4.6. Στο διάγραμμα ροής
του Σχ. 6.7 διακρίνονται δύο βασικά στάδια υπολογισμού. Το πρώτο στάδιο αφορά τον
υπολογισμό της συνεισφοράς των οριζόντιων γραμμών από pixels οι οποίες αφορούν ίνες
σκυροδέματος, από τις τάσεις των οποίων θα προκύψει το κέλυφος των θλιπτικών τάσεων της
θλιβόμενης ζώνης. Το δεύτερο στάδιο αφορά τον υπολογισμό της συνεισφοράς των ράβδων
οπλισμού στα εσωτερικά εντατικά μεγέθη της διατομής. Αναλυτικά τα βήματα έχουν ως
ακολούθως:
Βήμα (1):

Ορίζονται μηδενικές αρχικές τιμές των εσωτερικών εντατικών μεγεθών της
διατομής.

N 0
M  0
M  0
y

z

Βήμα (2):

Έναρξη υπολογισμών της εντατικής κατάστασης, σε κάθε οριζόντια γραμμή από
pixels. Στο μετρητή των γραμμών pr (pixel row) δίνεται αρχική τιμή ίση με 1.
pr  1

Βήμα (3):

Έναρξη υπολογισμών της εντατικής κατάστασης των σημείων ελέγχου (control
points) της τρέχουσας γραμμής pr. Στο μετρητή των σημείων ελέγχου cp δίνεται
αρχική τιμή ίση με 1.
cp  1

Βήμα (4):

Υπολογίζεται η παραμόρφωση εc,cp του σημείου ελέγχου cp σύμφωνα με την
εξίσωση:

 c ,cp   ( x)  ycp   z ( x)  zcp   y ( x)
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Υπολογισμός εσωτερικών δυνάμεων διατομής
Dint = (N, My, Mz) για pixel
ΑΡΧΗ

N  0
M  0
M  0

(1)

y
z

Σκυρόδεμα
1η γραμμή pixel: pr = 1

(2)

1ο σημείο ελέγχου: cp = 1

(3)

Υπολογισμός παραμόρφωσης ε
σημείου ελέγχου cp

c,cp   (x)  ycp z (x)  zcp y (x)

(4)

Υπολογισμός τάσης σcp σημείου
(5)
ελέγχου cp

Επόμενη γραμμή pixel:
pr = pr + 1

(11)

Επόμενο σημείο ελέγχου:
(7)
cp = cp + 1

Ναι

cp < Ncp ?
(6)
Όχι
Υπολογισμός Fc,pr και
(yc,pr, zc,pr) γραμμής ινώνpixels

N N F
M M F
M  M  F

(8)

c , pr

y

y

c , pr

 z c, pr

z

z

c, pr

 yc , pr

Ναι

pr < Npr ?

(9)

(10)

Όχι
1η ράβδος οπλισμού: b = 1

(12)

Ράβδοι οπλισμού

Υπολογισμός παραμόρφωσης ε ράβδου b

 s,b   (x)  ys,b z (x)  zs ,b y (x)

(13)

Υπολογισμός τάσης σs,b ράβδου (14)
Επόμενη ράβδος:
b = b+ 1
Υπολογισμός Fs,b, Ms,b,y, Ms,b,z
ράβδου

(18)

(15)
Ναι

N N  F
 M  M  M
 M  M  M
s ,b

y

y

s ,b, y

z

z

s ,b, z

Όχι

b < Nbars ?
(16)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

(17)

Σχ. 6.7. Διάγραμμα ροής υπολογισμού εντατικών δυνάμεων προσωμοιώματος ινών-pixels.
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όπου τα ε(x), φy(x) και φz(x) ορίζουν την επιβαλλόμενη παραμορφωσιακή
κατάσταση της διατομής και ( ycp , zcp ) είναι οι συντεταγμένες του σημείου
ελέγχου στο επίπεδο yz.
Βήμα (5):

Υπολογίζεται η τάση  cp του σημείου ελέγχου cp μέσω του καταστατικού νόμου
του σκυροδέματος.

Βήμα (6):

Ελέγχεται αν ο μετρητής cp είναι μικρότερος από το μέγιστο ορισθέντα αριθμό
σημείων ελέγχου ανά γραμμή pr ινών σκυροδέματος, N cp . Αν η συνθήκη ισχύει,
τότε ο αλγόριθμος προχωράει στο Βήμα 7 για επόμενο σημείο ελέγχου, αλλιώς
στο Βήμα 8.

Βήμα (7):

Ο μετρητής cp αυξάνεται κατά 1 και ο αλγόριθμος συνεχίζει με το επόμενο
σημείο ελέγχου στο Βήμα 4.
cp  cp  1

Βήμα (8):

Για την τρέχουσα γραμμή pixel pr, από τις τάσεις  cp των σημείων ελέγχου
υπολογίζεται με κανόνα του τραπεζίου, η συνισταμένη της δύναμη, Fc , pr , και το
σημείο εφαρμογής της ( yc , pr , zc , pr ) , με αναφορά στο σχ. 6.3.

Σχ. 6.8. Κατανομή θλιπτικών τάσεων σκυροδέματος σε γραμμή ινών-pixels.
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   ycp 1     ycp 



y

y

w
 cp cp 1  p 

2
cp  2 


N cp 
 y  ycp 1
  ycp 1     ycp 
 
  ycp  ycp 1   wp   cp
2
2
cp  2 



Fc , pr 
yc , pr
Βήμα (9):

N cp

Ανανεώνονται οι τιμές των εντατικών μεγεθών της διατομής, προσθέτοντας την
συνεισφορά της τρέχουσας γραμμής pixels, pr.

N N F
M  M  F
M  M  F
c , pr

Βήμα (10):

y

y

c , pr

z

z

c , pr

 zc , pr
 zc , pr

Ελέγχεται αν ο μετρητής των γραμμών ινών-pixels pr είναι μικρότερος από το
συνολικό αριθμό των γραμμών pixels N pr . Αν η συνθήκη ισχύει, τότε ο
αλγόριθμος προχωράει στο Βήμα 11 για επόμενη γραμμή pixel, αλλιώς στο
Βήμα 12.

Βήμα (11):

Ο μετρητής pr αυξάνεται κατά 1 και ο αλγόριθμος συνεχίζει με την επόμενη
γραμμή pixel στο Βήμα 3.
pr  pr  1

Βήμα (12):

Έναρξη υπολογισμών συνεισφοράς της εντατικής κατάστασης των ράβδων
οπλισμού σε αυτήν της διατομής. Στο μετρητή ράβδων b δίνεται αρχική τιμή 1.
b 1

Βήμα (13):

Υπολογίζεται η παραμόρφωση της τρέχουσας ράβδου b, στο κέντρο βάρους της.

 s ,b   ( x )  y s ,b   z ( x )  z s , b   y ( x )
όπου τα ε(x), φy(x) και φz(x) ορίζουν την επιβαλλόμενη παραμορφωσιακή
κατάσταση της διατομής και ( ys ,b , zs ,b ) είναι οι συντεταγμένες της ράβδου
οπλισμού στο επίπεδο yz.
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Βήμα (14):

Υπολογίζεται η τάση της ράβδου σs,b μέσω του καταστατικού νόμου του υλικού
της.

Βήμα (15):

Υπολογίζεται η δύναμη της ράβδου Fs,b και οι ροπές Ms,b,y και Ms,b,z, σε σχέση
με το κέντρο βάρους της διατομής.
Fs ,b   s ,b  As ,b
M s ,b, y  Fs ,b  zs ,b
M s ,b, z  Fs ,b  ys ,b

Βήμα (16):

Ανανεώνονται οι τιμές των εντατικών μεγεθών της διατομής, προσθέτοντας τη
συνεισφορά της ράβδου.

N N F
M  M  M
M  M  M
s ,b

Βήμα (17):

y

y

s ,b , y

z

z

s ,b , z

Ελέγχεται αν ο μετρητής b των ράβδων είναι μικρότερος από το συνολικό αριθμό
των ράβδων της διατομής N bars . Αν η συνθήκη ισχύει, τότε ο αλγόριθμος
προχωράει στο Βήμα 20, αλλιώς ο αλγόριθμος επιστρέφει στο βήμα 9 του σχ.
4.6.

Βήμα (18):

Ο μετρητής b αυξάνεται κατά 1 και ο αλγόριθμος συνεχίζει με την επόμενη
ράβδο-σημείο ελέγχου στο Βήμα 13.
b  b 1

6.4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΙΝΩΝ-ΕΙΚΟΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Το αναπτυχθέν προσομοίωμα, που παρουσιάσθηκε στο παρόν κεφάλαιο, βασίζεται στην ιδέα
των ινών-εικονοστοιχείων του αλγορίθμου ανάλυσης διατομών που αναπτύχθηκε από τον
Sfakianakis (2002)[68] στο λογισμικό ΒΙΑΧ. Η δυνατότητα εφαρμογής σε ανακυκλιζόμενη
διαξονική ένταση στη διατομή, επέβαλε ριζικές τροποποιήσεις, προκειμένου να ενταχθεί στο
βασικό μαθηματικό αλγόριθμο, κοινό και για τα δύο προσομοιώματα.
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Η πρωτοτυπία του προσομοιώματος αυτού έγκειται στη δυνατότητα λεπτομερούς
αναπαράστασης της γεωμετρίας της διατομής, κάνοντας χρήση των γραφικών του υπολογιστή,
σε συνδυασμό με την εφαρμογή ενός πρωτότυπου αλγορίθμου για τον υπολογισμό των
εντατικών μεγεθών, ο οποίος είναι αποδοτικός και υπολογιστικά οικονομικός.
Ο τρόπος επιλογής των σημείων ελέγχου στη διατομή επιτρέπει τον υπολογισμό της
ανελαστικής απόκρισής της μόνο στις θέσεις αυτές, πράγμα που οδηγεί σε ριζική μείωση του
απαιτούμενου υπολογιστικού κόστους.
Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, ο υπολογισμός των εντατικών μεγεθών κάθε οριζόντιας λωρίδας
ινών-pixels γίνεται χρησιμοποιώντας τον κανόνα του τραπεζίου. Αν και θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη μέθοδος ολοκλήρωσης, για παράδειγμα η προσαρμογή ενός
πολυωνύμου, ο κανόνας του τραπεζίου αποδείχθηκε αποδοτικότατος για τη ζητούμενη
οικονομία υπολογισμών και διατήρηση της ακρίβειας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
7.1 ΓΕΝΙΚΑ
Τα μαθηματικά προσομοιώματα που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής,
έχουν ως βασικό στόχο την επίλυση των αριθμητικών προβλημάτων και την άρση των
περιορισμών των μέχρι σήμερα αντίστοιχων διαθέσιμων. Για την επιβεβαίωση των στόχων
αυτών πραγματοποιήθηκε σύγκριση με πειραματικά αποτελέσματα στοιχείων Ο/Σ με μεγάλη
έκταση παραμέτρων οι οποίες αφορούν κυρίως διαφορετικού τύπου σχήματα διατομών και
ιστοριών διαδρομών φόρτισης. Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιασθούν συγκριτικά,
πειραματικά και αναλυτικά αποτελέσματα δοκιμίων τύπου προβόλου. Τα αναλυτικά
αποτελέσματα

που

παρουσιάζονται

προέκυψαν

με

χρήση

του

προσομοιώματος

πολυγωνοποίησης, αν και επισημαίνεται εδώ ότι και το προσομοίωμα των εικονοστοιχείων
δίνει σχεδόν ταυτόσημα αποτελέσματα, με μικρές αποκλίσεις, όπως προκύπτει από ενδεικτική
παράθεση σε δύο πειράματα. Επί πλέον, παρουσιάζονται αποτελέσματα προερχόμενα από
άλλα αναλυτικά προσομοιώματα για όσα εκ των πειραμάτων υπήρχε σχετική διαθεσιμότητα
στη βιβλιογραφία.
Για κάθε πείραμα παρέχονται πλήρεις πίνακες με τις μηχανικές ιδιότητες των υλικών. Ειδικά
για τους συνδετήρες επισημαίνεται ότι οι αναφερόμενες αποστάσεις είναι αξονικές. Επίσης οι
ενδείξεις 2Ø/… ή 2+1Ø/… αναφέρονται σε αριθμό κλειστών συνδετήρων συν σιγμοειδών
συνδέσεων.
7.2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ - Μπούσιας (1993)[1]
Ο Μπούσιας (1993)[1] εκτέλεσε πειραματικές δοκιμές σε 12 δοκίμια Ο/Σ τύπου δοκούπροβόλου πανομοιότυπα, από πλευράς γεωμετρίας και όπλισης. Εφαρμόσθηκαν διάφορες
ιστορίες διαδρομών φόρτισης με επιβαλλόμενες μετακινήσεις, όπως ανακυκλιζόμενη
μονοαξονική ή διαξονική φόρτιση με σταθερό ή μεταβλητό αξονικό φορτίο. Τα δοκίμια
προβόλων ήταν σχεδιασμένα για να αστοχήσουν πρωτευόντως σε κάμψη με μοναδική
107

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
παράμετρο ελέγχου την ιστορία φόρτισης, ενώ σε 3 από αυτά εφαρμόσθηκε μεταβλητό
αξονικό φορτίο.
Στα πλαίσια της αξιολόγησης των αναπτυχθέντων προσομοιωμάτων, συγκρίθηκαν τα
πειραματικά με τα αναλυτικά αποτελέσματα 10 δοκιμίων της αναφερόμενης σειράς
πειραμάτων και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους. Τα διαθέσιμα
αποτελέσματα αυτής της σειράς πειραμάτων είναι διαθέσιμα σε όρους δύναμης-μετατόπισης,
ανά

διεύθυνση

φόρτισης,

και

αξονικής

μετακίνησης-αριθμού

βημάτων

φόρτισης.

Επισημαίνεται ότι για όσες παραμέτρους δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, έγιναν λογικέςρεαλιστικές υποθέσεις (πιό συγκεκριμένα οι τιμές των παραμορφώσεων εco, εcu, εsu και οι
υστερητικές παράμετροι του χάλυβα).
7.2.1 Δοκίμιο S0
Το δοκίμιο S0 υποβλήθηκε σε μονοαξονική ανακυκλιζόμενη φόρτιση με διαδρομή αυτή του
σχ. 7.1. Τα δεδομένα του δοκιμίου παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες και ακολουθούν τα
συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής και πειραματικής ανελαστικής απόκρισης.
Στοιχεία πειράματος
Αναφορά
Μπούσιας (1993)
Κωδ. δοκιμίου
S0
Διατομή

(cm)

Επικάλυψη c
Διαμήκεις οπλισμοί
Εγκάρσιος οπλισμός
Μήκος δοκιμίου Lκαθ.

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

Τύπος φόρτισης
Ανηγμένο αξονικό φορτίο ν

fc
(MPa)
30.74

Σκυρόδεμα
εcο
εcu
-0.002 -0.004

■ 2525
15.00
816
28/70
1500.00
Μονοαξονική
διαδρομή
μετακίνησης
-0.16

Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών & συνδετήρων
Ecm
fy
fu
εy
εsu
Es
(GPa) (MPa) (MPa)
(GPa)
27.72 460.00 710.00
0.002
0.20
200.00
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Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
12.00 0.925
0.150
0.10
1.00
0.10

b
0.02

A4
1.00

100

Horizontal displacement, dx (mm)

80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
0

400

800

1200

1600

2000

2400

Load step number

Horizontal force, P x (kN)

Σχ. 7.1. Δοκίμιο S0, ιστορία φόρτισης, δx-sn.

(β)
(α)

Σχ. 7.2. Δοκίμιο S0, δύναμη-μετακίνηση, Px-δx, (α) παρόντα προσομοιώματα,
(β) προσομοίωμα ινών Bousias (2002) [10].
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Σχ. 7.3. Δοκίμιο S0, αξονική μετακίνηση-αριθμός βήματος, δz-sn.
7.2.2 Δοκίμιο S1
Το δοκίμιο S1 υποβλήθηκε σε διαξονική ανακυκλιζόμενη φόρτιση με διαδρομή αυτή του σχ.
7.4. Τα δεδομένα του δοκιμίου παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες και ακολουθούν τα
συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής και πειραματικής ανελαστικής απόκρισης. Στο πείραμα
αυτό εφαρμόζονται μονοαξονικοί κύκλοι μετατόπισης εναλλάξ, στις δύο εγκάρσιες στον
άξονα του διευθύνσεις, με προοδευτικά αυξανόμενο εύρος.
Στοιχεία πειράματος
Αναφορά
Μπούσιας (1993)
Κωδ. δοκιμίου
S1
Διατομή

(cm)

■ 2525

Επικάλυψη c
Διαμήκεις οπλισμοί
Εγκάρσιος οπλισμός
Μήκος δοκιμίου Lκαθ.

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

15.00
816
28/70
1500.00
Διαξονική διαδρομή
μετακίνησης
-0.12

Τύπος φόρτισης
Ανηγμένο αξονικό φορτίο ν
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fc
(MPa)
29.00

b
0.02

Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών & συνδετήρων
Ecm
fy
fu
εy
εsu
Es
(GPa) (MPa) (MPa)
(GPa)
26.93 460.00 710.00
0.002
0.20
200.00

Σκυρόδεμα
εcο
εcu
-0.002 -0.004

Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
12.00 0.925
0.150
0.10
1.00
0.10

A4
1.00

80
x Direction
y Direction

Horizontal displacement, dx, dy (mm)

60

40

20

0

-20

-40

-60

-80
0

500

1000

1500

2000

2500

Load step number

Σχ. 7.4. Δοκίμιο S1, ιστορία φόρτισης, δx,δy-sn.
80

80

Experimental
···· Analytical

60

40

Horizontal force, P x (kN)

40

Horizontal force, P x (kN)

Experimental
···· Analytical

60

20

0

-20

-40

20

0

-20

-40

-60

-60

(α)

-80

(β)

-80
-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Horizontal displacement, dx (mm)

-80

-60

-40

-20

0

20

40

Horizontal displacement, dx (mm)

Σχ. 7.5. Δοκίμιο S1, δύναμη-μετακίνηση (οριζόντια διεύθυνση), P x-δx, α) προσομοίωμα
πολυγωνοποίησης, β) προσομοίωμα ινών-εικονοστοιχείων.
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80

80
Experimental
···· Analytical

60

40
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Σχ. 7.6. Δοκίμιο S1, δύναμη-μετακίνηση (εγκάρσια διεύθυνση), P y-δy, α) προσομοίωμα
πολυγωνοποίησης, β) προσομοίωμα ινών-εικονοστοιχείων.
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Σχ. 7.7. Δοκίμιο S1, αξονική μετακίνηση-αριθμός βήματος, δz-sn, α) προσομοίωμα
πολυγωνοποίησης, β) προσομοίωμα ινών-εικονοστοιχείων.

112

2000

2500

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
7.2.3 Δοκίμιο S2
Το δοκίμιο S2 υποβλήθηκε σε διαξονική ανακυκλιζόμενη φόρτιση με διαδρομή αυτή του σχ.
7.8. Τα δεδομένα του δοκιμίου παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες και ακολουθούν τα
συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής και πειραματικής ανελαστικής απόκρισης.
Στο δοκίμιο του πειράματος S2 ασκείται σταθερή μετατόπιση στη διεύθυνση y ενώ η
μετατόπιση στην εγκάρσια διεύθυνση x είναι ανακυκλιζόμενη με εύρος γραμμικά αυξανόμενο
μέχρι την τιμή της σταθερής μετατόπισης της διεύθυνσης y. Η ανηγμένη επιβαλλόμενη
αξονική δύναμη είναι σταθερή και ίση με -0.15.
Στοιχεία πειράματος
Αναφορά
Μπούσιας (1993)
Κωδ. δοκιμίου
S2
Διατομή

(cm)

■ 2525

Επικάλυψη c
Διαμήκεις οπλισμοί
Εγκάρσιος οπλισμός
Μήκος δοκιμίου Lκαθ.

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

15.00
816
28/70
1500.00
Διαξονική
διαδρομή
Μετακίνησης
-0.15

Τύπος φόρτισης
Ανηγμένο αξονικό φορτίο ν

fc
(MPa)
31.12

b
0.02

Σκυρόδεμα
εcο
εcu
-0.002 -0.004

Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών & συνδετήρων
Ecm
fy
fu
εy
εsu
Es
(GPa) (MPa) (MPa)
(GPa)
27.89 460.00 710.00
0.002
0.20
200.00

Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
12.00 0.925
0.150
0.10
1.00
0.10

113

A4
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Σχ. 7.8. Δοκίμιο S2, ιστορία φόρτισης, δx,δy-sn.
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Σχ. 7.9. Δοκίμιο S2, δύναμη-μετακίνηση (οριζόντια διεύθυνση), P x-δx, (α) παρόντα
προσομοιώματα, (β) προσομοίωμα ινών Bousias (2002) [10].
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Σχ. 7.10. Δοκίμιο S2, δύναμη-μετακίνηση (εγκάρσια διεύθυνση), P y-δy, (α) παρόντα
προσομοιώματα, (β) προσομοίωμα ινών Bousias (2002) [10].
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Σχ. 7.11. Δοκίμιο S2, αξονική μετακίνηση-αριθμός βήματος, δz-sn.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
7.2.4 Δοκίμιο S3
Το δοκίμιο S3 υποβλήθηκε σε διαξονική ανακυκλιζόμενη φόρτιση με διαδρομή αυτή του σχ.
7.12. Τα δεδομένα του δοκιμίου παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες και ακολουθούν τα
συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής και πειραματικής ανελαστικής απόκρισης.
Στο δοκίμιο του πειράματος S3 η δύναμη στην εγκάρσια διεύθυνση y διατηρείται σταθερή με
βαθμιαία αυξανόμενες τιμές, ενώ στην διεύθυνση x εφαρμόστηκαν τρεις κύκλοι
μετατοπίσεων αυξανόμενου εύρους, για κάθε επίπεδο σταθερής δύναμης. Στην πειραματική
δοκιμή του δοκιμίου S3 η δύναμη εφαρμόσθηκε μόνο προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα
y. Η ανηγμένη επιβαλλόμενη αξονική δύναμη είναι σταθερή και ίση με -0.17.
Στοιχεία πειράματος
Αναφορά
Μπούσιας (1993)
Κωδ. δοκιμίου
S3
Διατομή

(cm)

■ 2525

Επικάλυψη c
Διαμήκεις οπλισμοί
Εγκάρσιος οπλισμός
Μήκος δοκιμίου Lκαθ.

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

15.00
816
28/70
1500.00
Διαξονική
διαδρομή
μετακίνησης
-0.17

Τύπος φόρτισης
Ανηγμένο αξονικό φορτίο ν

fc
(MPa)
29.86

b
0.02

Σκυρόδεμα
εcο
εcu
-0.002 -0.004

Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών & συνδετήρων
Ecm
fy
fu
εy
εsu
Es
(GPa) (MPa) (MPa)
(GPa)
27.32 460.00 710.00
0.002
0.20
200.00

Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
12.00 0.925
0.150
0.10
1.00
0.10
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Σχ. 7.12. Δοκίμιο S3, ιστορία φόρτισης, δx,Py-sn.
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Σχ. 7.13. Δοκίμιο S3, δύναμη-μετακίνηση (οριζόντια διεύθυνση), P x-δx, (α) παρόντα
προσομοιώματα, (β) προσομοίωμα ινών Μπούσιας (1993) [1].
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Σχ. 7.14. Δοκίμιο S3, δύναμη-μετακίνηση (εγκάρσια διεύθυνση), P y-δy, (α) παρόντα
προσομοιώματα, (β) προσομοίωμα ινών Μπούσιας (1993) [1].
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Σχ. 7.15. Δοκίμιο S3, αξονική μετακίνηση-αριθμός βήματος, δz-sn.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
7.2.5 Δοκίμιο S4
Το δοκίμιο S4 υποβλήθηκε σε διαξονική ανακυκλιζόμενη φόρτιση με διαδρομή αυτή του σχ.
7.16. Τα δεδομένα του δοκιμίου παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες και ακολουθούν τα
συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής και πειραματικής ανελαστικής απόκρισης.
Στο δοκίμιο του πειράματος S4 η δύναμη στην εγκάρσια διεύθυνση y διατηρείται σταθερή με
βαθμιαία αυξανόμενες τιμές, ενώ στην διεύθυνση x εφαρμόσθηκαν τρεις κύκλοι μετατοπίσεων αυξανόμενου εύρους, για κάθε επίπεδο σταθερής δύναμης. Στην πειραματική
δοκιμή του δοκιμίου S4 η μετακίνηση εφαρμόσθηκε και προς τη θετική και προς την
αρνητική κατεύθυνση του άξονα y. Η ανηγμένη επιβαλλόμενη αξονική δύναμη είναι σταθερή
και ίση με -0.17.
Στοιχεία πειράματος
Αναφορά
Μπούσιας (1993)
Κωδ. δοκιμίου
S4
Διατομή

(cm)

■ 2525

Επικάλυψη c
Διαμήκεις οπλισμοί
Εγκάρσιος οπλισμός
Μήκος δοκιμίου Lκαθ.

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

15.00
816
28/70
1500.00
Διαξονική
διαδρομή
μετακίνησης
-0.15

Τύπος φόρτισης
Ανηγμένο αξονικό φορτίο ν

fc
(MPa)
27.73

b
0.02

Σκυρόδεμα
εcο
εcu
-0.002 -0.004

Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών & συνδετήρων
Ecm
fy
fu
εy
εsu
Es
(GPa) (MPa) (MPa)
(GPa)
26.33 460.00 710.00
0.002
0.20
200.00

Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
12.00 0.925
0.150
0.10
1.00
0.10
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A4
1.00
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Σχ. 7.16. Δοκίμιο S4, ιστορία φόρτισης, δx,Py-sn.
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Σχ. 7.17. Δοκίμιο S4, δύναμη-μετακίνηση (οριζόντια διεύθυνση), P x-δx.
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Σχ. 7.18. Δοκίμιο S4, δύναμη-μετακίνηση (εγκάρσια διεύθυνση), P y-δy.
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Σχ. 7.19. Δοκίμιο S4, αξονική μετακίνηση-αριθμός βήματος, δz-sn.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
7.2.6 Δοκίμιο S5
Το δοκίμιο S5 υποβλήθηκε σε διαξονική ανακυκλιζόμενη φόρτιση με διαδρομή αυτή του σχ.
7.20. Τα δεδομένα του δοκιμίου παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες και ακολουθούν τα
συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής και πειραματικής ανελαστικής απόκρισης.
Στην πειραματική δοκιμή του δοκιμίου S5 εφαρμόστηκε διαξονική διαδρομή μετατοπίσεων
μορφής επάλληλων "φιόγκων", με διαφορετική φορά διαγραφής των κατά κορυφή
συμμετρικών τριγωνικών διαδρομών. Με ωρολογιακή φορά για τα τρίγωνα της αριστερής
πλευράς και με αντιωρολογιακή φορά για αυτά της δεξιάς. Ο λόγος των επιβαλλόμενων
μετατοπίσεων στις δύο διευθύνσεις ήταν 1:1. Η ανηγμένη επιβαλλόμενη αξονική δύναμη είναι
σταθερή και ίση με -0.12.
Στοιχεία πειράματος
Αναφορά
Μπούσιας (1993)
Κωδ. δοκιμίου
S5
Διατομή

(cm)

■ 2525

Επικάλυψη c
Διαμήκεις οπλισμοί
Εγκάρσιος οπλισμός
Μήκος δοκιμίου Lκαθ.

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

15.00
816
28/70
1500.00
Διαξονική
διαδρομή
μετακίνησης
-0.12

Τύπος φόρτισης
Ανηγμένο αξονικό φορτίο ν

fc
(MPa)
33.07

b
0.02

Σκυρόδεμα
εcο
εcu
-0.002 -0.004

Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών & συνδετήρων
Ecm
fy
fu
εy
εsu
Es
(GPa) (MPa) (MPa)
(GPa)
28.75 460.00 710.00
0.002
0.20
200.00

Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
12.00 0.925
0.150
0.10
1.00
0.10
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1.00
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Σχ. 7.20. Δοκίμιο S5, ιστορία φόρτισης, δx-δy.
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Σχ. 7.21. Δοκίμιο S5, δύναμη-μετακίνηση (οριζόντια διεύθυνση), P x-δx.
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Σχ. 7.22. Δοκίμιο S5, δύναμη-μετακίνηση (εγκάρσια διεύθυνση), P y-δy.
4
Experimental
···· Analytical

3.5

Axial displacement, dz (mm)

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Load step number

Σχ. 7.23. Δοκίμιο S5, αξονική μετακίνηση-αριθμός βήματος, δz-sn.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
7.2.7 Δοκίμιο S6
Το δοκίμιο S6 υποβλήθηκε σε διαξονική ανακυκλιζόμενη φόρτιση με διαδρομή αυτή του σχ.
7.24. Τα δεδομένα του δοκιμίου παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες και ακολουθούν τα
συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής και πειραματικής ανελαστικής απόκρισης.
Στην πειραματική δοκιμή του δοκιμίου S6 εφαρμόστηκε διαξονική διαδρομή μετατοπίσεων
μορφής επάλληλων "φιόγκων", με διαφορετική φορά διαγραφής των κατά κορυφή
συμμετρικών τριγωνικών διαδρομών. Με ωρολογιακή φορά για τα τρίγωνα της αριστερής
πλευράς και με αντιωρολογιακή φορά για αυτά της δεξιάς. Ο λόγος των επιβαλλόμενων
μετατοπίσεων στις δύο διευθύνσεις ήταν 2:1. Η ανηγμένη επιβαλλόμενη αξονική δύναμη είναι
σταθερή και ίση με -0.10.
Στοιχεία πειράματος
Αναφορά
Μπούσιας (1993)
Κωδ. δοκιμίου
S6
Διατομή

(cm)

■ 2525

Επικάλυψη c
Διαμήκεις οπλισμοί
Εγκάρσιος οπλισμός
Μήκος δοκιμίου Lκαθ.

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

15.00
816
28/70
1500.00
Διαξονική
διαδρομή
μετακίνησης
-0.10

Τύπος φόρτισης
Ανηγμένο αξονικό φορτίο ν

fc
(MPa)
25.71

b
0.02

Σκυρόδεμα
εcο
εcu
-0.002 -0.004

Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών & συνδετήρων
Ecm
fy
fu
εy
εsu
Es
(GPa) (MPa) (MPa)
(GPa)
25.35 460.00 710.00
0.002
0.20
200.00

Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
12.00 0.925
0.150
0.10
1.00
0.10
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Σχ. 7.24. Δοκίμιο S6, ιστορία φόρτισης, δx-δy.
80

80

Experimental
····Analytical

60

40

Horizontal force, Px (kN)

40

Horizontal force, Px (kN)

Experimental
····Analytical

60

20

0

-20

20

0

-20

-40

-40

-60

-60

(α)

(β)

-80

-80
-140

-100

-60

-20

20

60

100

140

-140

-100

-60

-20

20

60

100

Horizontal displacement, dx (mm)

Horizontal displacement, dx (mm)

Σχ. 7.25. Δοκίμιο S6, δύναμη-μετακίνηση (οριζόντια διεύθυνση), P x-δx, α) προσομοίωμα
πολυγωνοποίησης, β) προσομοίωμα ινών-εικονοστοιχείων.
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Σχ. 7.26. Δοκίμιο S6, δύναμη-μετακίνηση (εγκάρσια διεύθυνση), P y-δy, α) προσομοίωμα
πολυγωνοποίησης, β) προσομοίωμα ινών-εικονοστοιχείων.
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Σχ. 7.27. Δοκίμιο S6, αξονική μετακίνηση-αριθμός βήματος, δz-sn, α) προσομοίωμα
πολυγωνοποίησης, β) προσομοίωμα ινών-εικονοστοιχείων.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
7.2.8 Δοκίμιο S7
Το δοκίμιο S7 υποβλήθηκε σε διαξονική ανακυκλιζόμενη φόρτιση με διαδρομή αυτή του σχ.
7.28. Τα δεδομένα του δοκιμίου παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες και ακολουθούν τα
συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής και πειραματικής ανελαστικής απόκρισης.
Στην πειραματική δοκιμή του δοκιμίου S7 εφαρμόσθηκε διαξονική διαδρομή μετατοπίσεων
μορφής ομόκεντρων επάλληλων τετραγώνων, αυξανόμενου μεγέθους, οι οποίες διαγράφονται
με αντιωρολογιακή φορά. Η ανηγμένη επιβαλλόμενη αξονική δύναμη είναι σταθερή και ίση
με -0.12.
Στοιχεία πειράματος
Αναφορά
Μπούσιας (1993)
Κωδ. δοκιμίου
S7
Διατομή

(cm)

■ 2525

Επικάλυψη c
Διαμήκεις οπλισμοί
Εγκάρσιος οπλισμός
Μήκος δοκιμίου Lκαθ.

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

15.00
816
28/70
1500.00
Διαξονική
διαδρομή
μετακίνησης
-0.12

Τύπος φόρτισης
Ανηγμένο αξονικό φορτίο ν

fc
(MPa)
28.12

B
0.02

Σκυρόδεμα
εcο
εcu
-0.002 -0.004

Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών & συνδετήρων
Ecm
fy
fu
εy
εsu
Es
(GPa) (MPa) (MPa)
(GPa)
26.51 460.00 710.00
0.002
0.20
200.00

Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
12.00 0.925
0.150
0.10
1.00
0.10
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Σχ. 7.28. Δοκίμιο S7, ιστορία φόρτισης, δx-δy.
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Σχ. 7.29. Δοκίμιο S7, δύναμη-μετακίνηση (οριζόντια διεύθυνση), P x-δx.
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Σχ. 7.30. Δοκίμιο S7, δύναμη-μετακίνηση (εγκάρσια διεύθυνση), P y-δy.
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Σχ. 7.31. Δοκίμιο S7, αξονική μετακίνηση-αριθμός βήματος, δz-sn.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
7.2.9 Δοκίμιο S8
Το δοκίμιο S8 υποβλήθηκε σε διαξονική ανακυκλιζόμενη φόρτιση με διαδρομή αυτή του σχ.
7.32. Τα δεδομένα του δοκιμίου παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες και ακολουθούν τα
συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής και πειραματικής ανελαστικής απόκρισης.
Στην πειραματική δοκιμή του δοκιμίου S8 εφαρμόσθηκε διαξονική διαδρομή μετατοπίσεων
μορφής ομόκεντρων επάλληλων τετραγώνων, μειούμενου μεγέθους, οι οποίες διαγράφονται
με αντιωρολογιακή φορά. Χαρακτηριστικό αυτής της διαδρομής φόρτισης είναι ότι ο πρώτος
κύκλος φόρτισης προκαλεί εκτεταμένες βλάβες στο δοκίμιο και άρα έντονη ανελαστικότητα.
Η ανηγμένη επιβαλλόμενη αξονική δύναμη είναι σταθερή και ίση με -0.11.
Στοιχεία πειράματος
Αναφορά
Μπούσιας (1993)
Κωδ. δοκιμίου
S8
Διατομή

(cm)

■ 2525

Επικάλυψη c
Διαμήκεις οπλισμοί
Εγκάρσιος οπλισμός
Μήκος δοκιμίου Lκαθ.

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

15.00
816
28/70
1500.00
Διαξονική
διαδρομή
Μετακίνησης
-0.11

Τύπος φόρτισης
Ανηγμένο αξονικό φορτίο ν

fc
(MPa)
25.41

b
0.02

Σκυρόδεμα
εcο
εcu
-0.002 -0.004

Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών & συνδετήρων
Ecm
fy
fu
εy
εsu
Es
(GPa) (MPa) (MPa)
(GPa)
25.20 460.00 710.00
0.002
0.20
200.00

Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
12.00 0.925
0.150
0.10
1.00
0.10
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Σχ. 7.32. Δοκίμιο S8, ιστορία φόρτισης, δx-δy.
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Σχ. 7.33. Δοκίμιο S8, δύναμη-μετακίνηση (οριζόντια διεύθυνση), P x-δx.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
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Σχ. 7.34. Δοκίμιο S8, δύναμη-μετακίνηση (εγκάρσια διεύθυνση), P y-δy.
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Σχ. 7.35. Δοκίμιο S8, αξονική μετακίνηση-αριθμός βήματος, δz-sn.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
7.2.10 Δοκίμιο S9
Το δοκίμιο S9 υποβλήθηκε σε διαξονική ανακυκλιζόμενη φόρτιση με διαδρομή αυτή του σχ.
7.36. Τα δεδομένα του δοκιμίου παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες και ακολουθούν τα
συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής και πειραματικής ανελαστικής απόκρισης.
Στην πειραματική δοκιμή του δοκιμίου S9 εφαρμόσθηκε διαξονική διαδρομή μετατοπίσεων
μορφής τεσσάρων ομόκεντρων κύκλων με ακτίνες 20 mm, 50 mm, 80 mm και 110 mm οι
οποίες αντιστοιχούν σε μετακίνηση διαρροής μικρότερη, διπλάσια, τριπλάσια και
τετραπλάσια. Κάθε κύκλος φόρτισης διαγράφονταν τέσσερις φορές με την ίδια πάντοτε φορά.
Για να μελετηθεί σε βάθος η επίδραση της τιμής του αξονικού φορτίου στη βαθμιαία
μεταβολή των αξονικών παραμορφώσεων, στα δύο πρώτα επίπεδα εγκάρσιας μετατόπισης
(δηλαδή εκείνα των 20mm και των 50mm) το ανηγμένο αξονικό φορτίο ήταν ίσο με -0.03,
ενώ στο υπόλοιπο της δοκιμής ήταν ίσο με -0.15.
Στοιχεία πειράματος
Αναφορά
Μπούσιας (1993)
Κωδ. δοκιμίου
S9
Διατομή

(cm)

■ 2525

Επικάλυψη c
Διαμήκεις οπλισμοί
Εγκάρσιος οπλισμός
Μήκος δοκιμίου Lκαθ.

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

15.00
816
28/70
1500.00
Διαξονική
διαδρομή
μετακίνησης
-0.03/-0.15

Τύπος φόρτισης
Ανηγμένο αξονικό φορτίο ν

fc
(MPa)
23.87

b
0.02

Σκυρόδεμα
εcο
εcu
-0.002 -0.004

Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών & συνδετήρων
Ecm
fy
fu
εy
εsu
Es
(GPa) (MPa) (MPa)
(GPa)
24.43 460.00 710.00
0.002
0.20
200.00

Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
12.00 0.925
0.150
0.10
1.00
0.10
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Σχ. 7.36. Δοκίμιο S9, ιστορία φόρτισης, δx-δy.

Horizontal force, Px (kN)

Displacement dy (mm)

100

Σχ. 7.37. Δοκίμιο S9, δύναμη-μετακίνηση (οριζόντια διεύθυνση), P x-δx.
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Σχ. 7.38. Δοκίμιο S9, δύναμη-μετακίνηση (εγκάρσια διεύθυνση), P y-δy.
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Σχ. 7.39. Δοκίμιο S9, αξονική μετακίνηση-αριθμός βήματος, δz-sn.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
7.3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ – Low and Moehle (1987)[37]
Οι Low and Moehle (1987)[37] εκτέλεσαν πειραματικές δοκιμές σε 5 δοκίμια Ο/Σ τύπου
δοκού-προβόλου κλίμακας 1:4, πανομοιότυπα από πλευράς γεωμετρίας και όπλισης. Σε κάθε
δοκίμιο εφαρμόσθηκε διαφορετική διαδρομή φόρτισης, πιο συγκεκριμένα ανακυκλιζόμενη
μονοαξονική ή διαξονική φόρτιση με σταθερό ή μεταβλητό αξονικό φορτίο. Τα δοκίμια
προβόλων ήταν σχεδιασμένα για να αστοχήσουν πρωτευόντως σε κάμψη.
Όλα τα δοκίμια-πρόβολοι είχαν καθαρό μήκος 514 mm και διαστάσεις διατομής 12.7x16.5
mm, ενώ οι διαμήκεις ράβδοι της αποτελούνταν από 4 γωνιακές ράβδους διαμέτρου 9.52 mm
και 6 ράβδους διαμέτρου 6.35 mm τοποθετημένες στις πλευρές της διατομής. Ο εγκάρσιος
οπλισμός της διατομής αποτελούνταν από χάλυβα διαμέτρου 3 mm τοποθετημένο σε
αποστάσεις 25.4 mm για τα πρώτα 23 cm από την πάκτωση και 38.1 mm για το υπόλοιπο
μήκος του δοκιμίου.
Στα πλαίσια της αξιολόγησης των αναπτυχθέντων προσομοιωμάτων, συγκρίθηκαν τα
πειραματικά με τα αναλυτικά αποτελέσματα και των 5 δοκιμίων της αναφερόμενης σειράς
πειραμάτων όπως παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους. Τα διαθέσιμα αποτελέσματα
είναι σε όρους δύναμης-μετατόπισης ανά διεύθυνση φόρτισης. Επισημαίνεται ότι για όσες
παραμέτρους δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, έγιναν λογικές-ρεαλιστικές υποθέσεις (πιο
συγκεκριμένα για τις τιμές των παραμορφώσεων εco, εcu και οι υστερητικές παράμετροι του
χάλυβα).
7.3.1 Δοκίμιο #1
Το δοκίμιο #1 υποβλήθηκε σε μονοαξονική ανακυκλιζόμενη φόρτιση στη διεύθυνση του
αδύναμου άξονα της διατομής, με διαδρομή αυτή του σχ. 7.40. Τα δεδομένα του δοκιμίου
παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες και ακολουθούν τα συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής
και πειραματικής ανελαστικής απόκρισης. Το ανηγμένο αξονικό φορτίο ήταν σταθερό κατά
τη διάρκεια της δοκιμής και ίσο με -0.06.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
Στοιχεία πειράματος
Αναφορά
Low & Moehle (1987)
Κωδ. δοκιμίου
#1
Διατομή
(cm) █ 12.716.5
Επικάλυψη c
(mm) 12.70
Διαμήκεις οπλισμοί (mm) 49.52+66
2+13/25.4 (εντός κρισ.)
Εγκάρσιος οπλισμός (mm)
2+13/38.1 (εκτός κρισ.)
Μήκος δοκιμίου Lκαθ. (mm) 514.00
Μονοαξονική διαδρομή
Τύπος φόρτισης
μετακίνησης
Ανηγμένο αξονικό φορτίο ν -0.06
Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών1 & συνδετήρων2

Σκυρόδεμα
fc
(MPa)
36.54

εcο

εcu

-0.002

-0.004

Ecm
(GPa)
30.22

fy
(MPa)
447.46
413.68

fu
(MPa)
710.00
589.50

εy

εsu

0.0022
0.0021

0.13
0.10

Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
13.00 0.925
0.50
0.00
1.00
0.00

b
0.03

A4
1.00

40

30

Displacement dx (mm)

20

10

0

-10

-20

-30

-40
0

100

200

300
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500

600

700

800

Load step number

Σχ. 7.40. Δοκίμιο #1, ιστορία φόρτισης, δx-sn.
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Horizontal force, Px (kN)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ

(α)

(β)

Σχ. 7.41. Δοκίμιο #1, δύναμη-μετακίνηση, Px-δx, (α) παρόντα προσομοιώματα,
(β) προσομοίωμα ινών Taucer et al. (1991) [76].
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
7.3.2 Δοκίμιο #2
Το δοκίμιο #2 υποβλήθηκε σε διαξονική ανακυκλιζόμενη φόρτιση με διαδρομή αυτή του σχ.
7.42. Η διαδρομή αυτή ήταν ίδια με εκείνη που εφαρμόσθηκε στο δοκίμιο #1, με μόνη
διαφορά ότι εφαρμόσθηκε υπό γωνία 45 μοιρών ως προς τους κύριους άξονες της διατομής.
Τα δεδομένα του δοκιμίου παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες και ακολουθούν τα
συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής και πειραματικής ανελαστικής απόκρισης. Το ανηγμένο
αξονικό φορτίο ήταν σταθερό κατά τη διάρκεια της δοκιμής και ίσο με -0.06.
Στοιχεία πειράματος
Αναφορά
Low & Moehle (1987)
Κωδ. δοκιμίου
#2
Διατομή
(cm) █ 12.716.5
Επικάλυψη c
(mm) 12.70
Διαμήκεις οπλισμοί (mm) 49.52+66
2+13/25.4 (εντός κρισ.)
Εγκάρσιος οπλισμός (mm)
2+13/38.1 (εκτός κρισ.)
Μήκος δοκιμίου Lκαθ. (mm) 514.00
Διαξονική διαδρομή
Τύπος φόρτισης
μετακίνησης
Ανηγμένο αξονικό φορτίο ν -0.06

Σκυρόδεμα
fc
(MPa)
36.54

b
0.03

εcο

εcu

-0.002

-0.004

Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών1 & συνδετήρων2
Ecm
(GPa)
30.22

fy
(MPa)
447.46
413.68

fu
(MPa)
710.00
589.50

εy

εsu

0.0022
0.0021

0.13
0.10

Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
13.00 0.925
0.50
0.00
1.00
0.00
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1.00
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1
2
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
30

Displacement dy (mm)

20
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0
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Σχ. 7.42. Δοκίμιο #2, ιστορία φόρτισης, δx-sn.

(β)

(α)

Σχ. 7.43. Δοκίμιο #2, δύναμη-μετακίνηση, Px-δx, (α) παρόντα προσομοιώματα,
(β) προσομοίωμα ινών Taucer et al. (1991) [76].
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ

(α)

(β)

Σχ. 7.44. Δοκίμιο #2, δύναμη-μετακίνηση (εγκάρσια διεύθυνση), P y-δy, (α) παρόντα
προσομοιώματα, (β) προσομοίωμα ινών Taucer et al. (1991) [76].
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
7.3.3 Δοκίμιο #3
Το δοκίμιο #3 υποβλήθηκε σε διαξονική ανακυκλιζόμενη φόρτιση με διαδρομή αυτή του σχ.
7.45. Στην πειραματική δοκιμή του δοκιμίου #3 εφαρμόσθηκε διαξονική διαδρομή
μετατοπίσεων μορφής ομόκεντρων επάλληλων τετραγώνων, αυξανόμενου μεγέθους, οι οποίες
διαγράφονται με αντιωρολογιακή φορά. Τα δεδομένα του δοκιμίου παρατίθενται στους
παρακάτω πίνακες και ακολουθούν τα συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής και πειραματικής
ανελαστικής απόκρισης. Το ανηγμένο αξονικό φορτίο ήταν σταθερό κατά τη διάρκεια της
δοκιμής και ίσο με -0.06.
Στοιχεία πειράματος
Αναφορά
Low & Moehle (1987)
Κωδ. δοκιμίου
#3
Διατομή
(cm) █ 12.716.5
Επικάλυψη c
(mm) 12.70
Διαμήκεις οπλισμοί (mm) 49.52+66
2+13/25.4 (εντός κρισ.)
Εγκάρσιος οπλισμός (mm)
2+13/38.1 (εκτός κρισ.)
Μήκος δοκιμίου Lκαθ. (mm) 514.00
Διαξονική διαδρομή
Τύπος φόρτισης
μετακίνησης
Ανηγμένο αξονικό φορτίο ν -0.06

Σκυρόδεμα
fc
(MPa)
36.54

b
0.03

εcο

εcu

-0.002

-0.004

Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών1 & συνδετήρων2
Ecm
(GPa)
30.22

fy
(MPa)
447.46
413.68

fu
(MPa)
710.00
589.50

εy

εsu

0.0022
0.0021

0.13
0.10

Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
13.00 0.925
0.50
0.00
1.00
0.00
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1.00

Es
(GPa)
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
40

30

10

0

-10

-20

-30

-40
-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Displacement dx (mm)

Σχ. 7.45. Δοκίμιο #3, ιστορία φόρτισης, δx-δy.

Horizontal force, Px (kN)

Displacement dy (mm)

20

Σχ. 7.46. Δοκίμιο #3, δύναμη-μετακίνηση, Px-δx.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
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Σχ. 7.47. Δοκίμιο #3, δύναμη-μετακίνηση (εγκάρσια διεύθυνση), P y-δy.
7.3.4 Δοκίμιο #4
Το δοκίμιο #4 υποβλήθηκε σε διαξονική ανακυκλιζόμενη φόρτιση με διαδρομή αυτή του σχ.
7.48. Σε αυτό το δοκίμιο επιβλήθηκε η ίδια ιστορία φόρτισης με εκείνη του δοκιμίου #2, αλλά
με συνδυασμό μεταβλητού αξονικού θλιπτικού φορτίου, το οποίο κυμαίνονταν από -2.22 έως
-88.96 kN. Το αξονικό φορτίο σχετίζονταν με την τιμή της επιβαλλόμενης μετακίνησης στον
ασθενή άξονα της διατομής. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε κύκλο φόρτισης η τιμή του
κυμαίνονταν γραμμικά από -44.48 kN έως -88.96 kN για επιβαλλόμενη μετακίνηση από
μηδέν έως την μέγιστη θετική τιμή της αντίστοιχα, ενώ για φόρτιση στον αρνητικό άξονα
κυμαίνονταν γραμμικά από -44.48 kN έως -2.22 kN για επιβαλλόμενη μετακίνηση από μηδέν
έως την μέγιστη αρνητική τιμή της αντίστοιχα.
Τα δεδομένα του δοκιμίου παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες και ακολουθούν τα
συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής και πειραματικής ανελαστικής απόκρισης. Οι τιμές του
ανηγμένου αξονικού φορτίου κατά τη διάρκεια της δοκιμής κυμαίνονταν μεταξύ -0.003 και
-0.12.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
Στοιχεία πειράματος
Αναφορά
Low & Moehle (1987)
Κωδ. Δοκιμίου
#4
Διατομή
(cm) █ 12.716.5
Επικάλυψη c
(mm) 12.70
Διαμήκεις οπλισμοί (mm) 49.52+66
2+13/25.4 (εντός κρισ.)
Εγκάρσιος οπλισμός (mm)
2+13/38.1 (εκτός κρισ.)
Μήκος δοκιμίου Lκαθ. (mm) 514.00
Διαξονική διαδρομή
Τύπος φόρτισης
μετακίνησης
Ανηγμένο αξονικό φορτίο ν -0.003 έως -0.12

Σκυρόδεμα
fc
(MPa)
36.54

εcο

εcu

-0.002

-0.004

Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών1 & συνδετήρων2
Ecm
(GPa)
30.22

fy
(MPa)
447.46
413.68

fu
(MPa)
710.00
589.50

εy

εsu

0.0022
0.0021

0.13
0.10

Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
13.00 0.925
0.50
0.00
1.00
0.00

b
0.03

A4
1.00

30

Displacement dy (mm)

20
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Σχ. 7.48α. Δοκίμιο #4, ιστορία φόρτισης, δx-δy.
146

Es
(GPa)
200.00
200.00

1
2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
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Σχ. 7.48β. Δοκίμιο #4, ιστορία φόρτισης, δx-Pz.

Σχ. 7.49. Δοκίμιο #4, δύναμη-μετακίνηση, Px-δx.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
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Σχ. 7.50. Δοκίμιο #4, δύναμη-μετακίνηση (εγκάρσια διεύθυνση), P y-δy.
7.3.4 Δοκίμιο #5
Το δοκίμιο #5 υποβλήθηκε σε διαξονική ανακυκλιζόμενη φόρτιση με διαδρομή αυτή του σχ.
7.51. Σε αυτό το δοκίμιο επιβλήθηκε η ίδια ιστορία φόρτισης με εκείνη του δοκιμίου #3, αλλά
με συνδυασμό μεταβλητού αξονικού θλιπτικού φορτίου, το οποίο κυμαίνονταν από -2.22 έως
-88.96 kN. Η εφαρμογή του μεταβλητού αξονικού φορτίου έγινε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο
που έγινε και στο δοκίμιο #4.
Τα δεδομένα του δοκιμίου παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες και ακολουθούν τα
συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής και πειραματικής ανελαστικής απόκρισης. Η τιμή του
ανηγμένου αξονικού φορτίου κατά τη διάρκεια της δοκιμής κυμαίνονταν μεταξύ -0.003 και
-0.12.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
Στοιχεία πειράματος
Αναφορά
Low & Moehle (1987)
Κωδ. δοκιμίου
#5
Διατομή
(cm) █ 12.716.5
Επικάλυψη c
(mm) 12.70
Διαμήκεις οπλισμοί (mm) 49.52+66
2+13/25.4 (εντός κρισ.)
Εγκάρσιος οπλισμός (mm)
2+13/38.1 (εκτός κρισ.)
Μήκος δοκιμίου Lκαθ. (mm) 514.00
Μονοαξονική
Τύπος φόρτισης
διαδρομή
μετακίνησης
Ανηγμένο αξονικό φορτίο ν -0.003 έως -0.12
Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών1 & συνδετήρων2

Σκυρόδεμα
fc
(MPa)
36.54

εcο

εcu

-0.002

-0.004

Ecm
(GPa)
30.22

fy
(MPa)
447.46
413.68

fu
(MPa)
710.00
589.50

εy

εsu

0.0022
0.0021

0.13
0.10

Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
13.00 0.925
0.50
0.00
1.00
0.00

b
0.03

A4
1.00

40

30

Displacement dy (mm)

20

10

0

-10

-20

-30

-40
-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Displacement dx (mm)

Σχ. 7.51α. Δοκίμιο #5, ιστορία φόρτισης, δx-δy.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ

-90
-80

Axial Load, Pz (kN)

-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
-30

-20

-10

0

10

20

Displacement dx (mm)

Horizontal force, Px (kN)

Σχ. 7.51β. Δοκίμιο #5, ιστορία φόρτισης, δx-Pz.

Σχ. 7.52. Δοκίμιο #5, δύναμη-μετακίνηση, Px-δx.
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···· Analytical

30

Horizontal force, Py (kN)

20
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-30
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Σχ. 7.53. Δοκίμιο #5, δύναμη-μετακίνηση (εγκάρσια διεύθυνση), P y-δy.
7.4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ – Ma, Bertero and Popov (1976) [38]
Οι Ma, Bertero and Popov (1976)[38] εκτέλεσαν πειραματικές δοκιμές σε 9 δοκίμια Ο/Σ
τύπου δοκού-προβόλου. Τα 6 από τα υπό εξέταση δοκίμια ήταν ορθογωνικής διατομής ενώ τα
υπόλοιπα 3 είχαν διατομή πλακοδοκού T. Στα πλαίσια της αξιολόγησης των αναπτυχθέντων
προσομοιωμάτων, συγκρίθηκαν τα πειραματικά με τα αναλυτικά αποτελέσματα των 3
δοκιμίων με σχήμα διατομής πλακοδοκού (Τ-1, Τ-2 και Τ-3). Τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους.
Στόχος της πειραματικής αυτής έρευνας ήταν η μελέτη των κρίσιμων περιοχών δοκών Ο/Σ,
κοντά στην παρειά του υποστυλώματος. Τα δοκίμια Τ-1 και Τ-2 ήταν πανομοιότυπα από
πλευράς γεωμετρίας και όπλισης και διέφερε η διαδρομή φόρτισης. Σε κάθε δοκίμιο
εφαρμόσθηκε ανακυκλιζόμενη μονοαξονική φόρτιση χωρίς αξονικό φορτίο, σε αυξανόμενης
έντασης κύκλους μέχρι την αστοχία.
Τα διαθέσιμα αποτελέσματα αυτής της σειράς πειραμάτων είναι διαθέσιμα σε όρους δύναμηςμετατόπισης και ροπής-καμπυλότητας για τη διεύθυνση φόρτισης. Επισημαίνεται ότι για όσες
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
παραμέτρους δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, έγιναν λογικές-ρεαλιστικές υποθέσεις (πιο
συγκεκριμένα για τις τιμές των παραμορφώσεων εco, εcu και τις υστερητικές παραμέτρους του
χάλυβα).
7.4.1 Δοκίμιο T-1
Το δοκίμιο T-1 υποβλήθηκε σε μονοαξονική ανακυκλιζόμενη φόρτιση με διαδρομή αυτή του
σχ. 7.54. Τα δεδομένα του δοκιμίου παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες και ακολουθούν
τα συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής και πειραματικής ανελαστικής απόκρισης.
Στοιχεία πειράματος
Αναφορά
Ma et al. (1976)
Κωδ. Δοκιμίου
T-1
Διατομή
(cm) T 91.440.6
Επικάλυψη c
(mm) 19.05
Διαμήκεις οπλισμοί (mm) 316+419+126
Εγκάρσιος οπλισμός (mm) 26/90
Μήκος δοκιμίου Lκαθ. (mm) 1600.00
Μονοαξονική διαδρομή
Τύπος φόρτισης
μετακίνησης
Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών1 & συνδετήρων2

Σκυρόδεμα
fc
(MPa)
33.02

b
0.02

εcο

εcu

-0.002

-0.004

Ecm
(GPa)
28.73

fy
(MPa)
451.60
413.68

fu
(MPa)
650.00
572.26

εy

εsu

0.0023
0.0021

0.19
0.17

Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
10.00 0.925
0.15
0.10
1.00
0.10
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A4
1.00

Es
(GPa)
200.00
200.00

1
2
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
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Σχ. 7.54. Δοκίμιο T-1, ιστορία φόρτισης, δz-sn.
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···· Analytical
200

Moment, My (kNm)

Displacement dz (mm)

40

100

0

-100

-200

-300
-2.0E-04

-1.2E-04

-4.0E-05

4.0E-05

1.2E-04

2.0E-04

Curvature, φy (1/mm)

Σχ. 7.55. Δοκίμιο T-1, ροπή-καμπυλότητα, Μy-φy.

153

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
200
Experimental
···· Analytical

160

Vertical force, P z (kN)

120
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0
-40
-80
-120
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-200
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80
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Σχ. 7.56. Δοκίμιο T-1, δύναμη-μετακίνηση, Pz-δz.
7.4.2 Δοκίμιο T-2
Για το δοκίμιο T-2 εφαρμόσθηκε ένας μη πλήρης κύκλος φόρτισης με διαδρομή αυτή του σχ.
7.57. Τα δεδομένα του δοκιμίου (το οποίο είναι πανομοιότυπο του δοκιμίου Τ-1 από άποψη
διαστάσεων και οπλισμών) παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες και ακολουθούν τα
συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής και πειραματικής ανελαστικής απόκρισης.
Στοιχεία πειράματος
Ma, Bertero & Popov
Αναφορά
(1976)
Κωδ. δοκιμίου
T-2
Διατομή
(cm) T 91.440.6
Επικάλυψη c
(mm) 19.05
Διαμήκεις οπλισμοί (mm) 316+419+126
Εγκάρσιος οπλισμός (mm) 26/90
Μήκος δοκιμίου Lκαθ. (mm) 1600.00
Μονοαξονική
Τύπος φόρτισης
διαδρομή
μετακίνησης
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών1 & συνδετήρων2

Σκυρόδεμα
fc
(MPa)
33.02

εcο

εcu

-0.002

-0.004

Ecm
(GPa)
28.73

fy
(MPa)
451.60
413.68

fu
(MPa)
650.00
572.26

εy

εsu

0.0023
0.0021

0.19
0.17

Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
10.00 0.925
0.15
0.10
1.00
0.10

b
0.02

A4
1.00

120

100
80

40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Load step number

Σχ. 7.57. Δοκίμιο T-2, ιστορία φόρτισης, δz-sn.
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Moment, My (kNm)

Displacement dz (mm)

60

50

-50

-150

-250

-350
-3.0E-04

-2.0E-04

-1.0E-04

0.0E+00

1.0E-04

2.0E-04

3.0E-04

Curvature, f y (1/mm)

Σχ. 7.58. Δοκίμιο T-2, ροπή-καμπυλότητα, Μy-φy.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
200
Experimental
···· Analytical

160

Vertical force, P z (kN)
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-80
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Σχ. 7.59. Δοκίμιο T-2, δύναμη-μετακίνηση, Pz-δz.
7.4.3 Δοκίμιο T-3
Το δοκίμιο T-3 υποβλήθηκε σε μονοαξονική ανακυκλιζόμενη φόρτιση με διαδρομή αυτή του
σχ. 7.60. Τα δεδομένα του δοκιμίου παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες και ακολουθούν
τα συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής και πειραματικής ανελαστικής απόκρισης.
Στοιχεία πειράματος
Ma, Bertero & Popov
Αναφορά
(1976)
Κωδ. δοκιμίου
T-3
Διατομή
(cm) T 91.440.6
Επικάλυψη c
(mm) 19.05
Διαμήκεις οπλισμοί (mm) 819+126
Εγκάρσιος οπλισμός (mm) 26/90
Μήκος δοκιμίου Lκαθ. (mm) 1600.00
Μονοαξονική
Τύπος φόρτισης
διαδρομή
μετακίνησης
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ

fc
(MPa)
30.82

Σκυρόδεμα
εcο
εcu
-0.002 -0.004

Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών & συνδετήρων
Ecm
fy
fu
εy
εsu
Es
(GPa) (MPa) (MPa)
(GPa)
27.75 458.50 650.00
0.002
0.12
200.00

Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
10.00 0.925
0.15
0.10
1.00
0.10

b
0.02

A4
1.00

100

80

40
20
0
-20
-40
-60
-80
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0
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Σχ. 7.60. Δοκίμιο T-3, ιστορία φόρτισης, δz-sn.
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Σχ. 7.61. Δοκίμιο T-3, ροπή-καμπυλότητα, Μy-φy.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
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Σχ. 7.62. Δοκίμιο T-3, δύναμη-μετακίνηση, Pz-δz.
7.5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ – Cassese et al. (2018)[13]
Οι Cassese et al. (2018)[13] εκτέλεσαν πειραματικές δοκιμές σε 2 δοκίμια Ο/Σ τύπου δοκούπροβόλου. Τα εν λόγω δοκίμια προσομοιώνουν τυπικές διατομές πυλώνων γεφυρών στον
χώρο της Ιταλίας πρό του 1980. Η κλίμακα των δοκιμίων ήταν 1:4. Τα 2 δοκίμια είχαν σχήμα
διατομής κοίλο κυκλικό, πανομοιότυπες διαστάσεις διατομής καθώς και διαμήκη και
εγκάρσιο οπλισμό, ενώ διέφεραν μόνο στο ύψος τους. Το πρώτο από αυτά, με κωδικό PC1,
είχε λόγο διαστάσεων διατομής προς ύψος ίσο με 3, ενώ το δεύτερο με κωδικό PC2 ίσο με 2.
Στα πλαίσια της αξιολόγησης των αναπτυχθέντων προσομοιωμάτων, συγκρίθηκαν τα
πειραματικά με τα αναλυτικά αποτελέσματα του πρώτου δοκιμίου, το οποίο είναι και το πλέον
λυγηρό, και τα οποία παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους. Στο δοκίμιο PC1
εφαρμόσθηκε ανακυκλιζόμενη μονοαξονική φόρτιση με συνδυασμό σταθερού αξονικού
θλιπτικού φορτίου με αυξανόμενης έντασης κύκλους μέχρι την αστοχία. Το πρόγραμμα της
διαδρομής φόρτισης περιελάβανε 8 επίπεδα έντασης με επιβολή τριών κύκλων φόρτισης στο
κάθε επίπεδο.
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Τα διαθέσιμα αποτελέσματα αυτής της σειράς πειραμάτων είναι σε όρους δύναμηςμετατόπισης. Επισημαίνεται ότι για όσες παραμέτρους δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία,
έγιναν λογικές-ρεαλιστικές υποθέσεις (πιό συγκεκριμένα για τις τιμές των παραμορφώσεων
εco, εcu, εsu και των υστερητικών παραμέτρων του χάλυβα).
7.5.1 Δοκίμιο PC1
Το δοκίμιο PC1 υποβλήθηκε σε μονοαξονική ανακυκλιζόμενη φόρτιση με διαδρομή αυτή του
σχ. 7.63. Τα δεδομένα του δοκιμίου παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες και ακολουθούν
τα συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής και πειραματικής ανελαστικής απόκρισης. Το ανηγμένο
αξονικό φορτίο ήταν σταθερό κατά τη διάρκεια της δοκιμής και ίσο με -0.05.
Στοιχεία πειράματος
Αναφορά
Cassese et al. (2018)
Κωδ. Δοκιμίου
PC1
Διατομή
(cm) ○ 55.035.0
Επικάλυψη c
(mm) 10
Διαμήκεις οπλισμοί (mm) 248
Εγκάρσιος οπλισμός (mm) 3/12
Μήκος δοκιμίου Lκαθ. (mm) 1500.00
Μονοαξονική
Τύπος φόρτισης
διαδρομή
μετακίνησης
Ανηγμένο αξονικό φορτίο ν -0.05

Σκυρόδεμα
fc
(MPa)
15.6

b
0.01

εcο

εcu

-0.002

-0.004

Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών1 & συνδετήρων2
Ecm
(GPa)
19.75

fy
(MPa)
540.00
655.00

fu
(MPa)
620.00
690.00

Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
18.00 0.925
0.15
-0.07
1.00
-0.07

159

εy

εsu

0.002
0.002

0.10
0.10

A4
1.00

Es
(GPa)
200.00
200.00

1
2
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Σχ. 7.63. Δοκίμιο PC1, ιστορία φόρτισης, δx-sn.
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Σχ. 7.64. Δοκίμιο PC1, δύναμη-μετακίνηση, Px-δx.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
7.6 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ – Lee et al. (2018)[35]
Οι Lee et al. (2014)[35] εκτέλεσαν πειραματικές δοκιμές σε 21 δοκίμια Ο/Σ τύπου δοκούπροβόλου. Τα εν λόγω δοκίμια προσομοιώνουν τυπικές διατομές πυλώνων γεφυρών. Όλα τα
δοκίμια είχαν σχήμα διατομής κοίλο κυκλικό, εκτός από ένα που είχε συμπαγές κυκλικό. Οι
παράμετροι που εξετάσθηκαν αφορούσαν γεωμετρικές παραμέτρους (εξωτερική και
εσωτερική διάμετρο, ύψος), ποσοστά όπλισης (διαμήκων και εγκάρσιων οπλισμών) και τιμή
ανηγμένου αξονικού φορτίου.
Στα πλαίσια της αξιολόγησης των αναπτυχθέντων προσομοιωμάτων, συγκρίθηκαν τα
πειραματικά με τα αναλυτικά αποτελέσματα των δύο πρώτων δοκιμίων της σειράς, με
κωδικούς P1 και P2 και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους. Το
δοκίμιο P1 αφορά την συμπαγή κυκλική διατομή με διάμετρο 1000 mm, ενώ το P2 αφορά μία
κοίλη κυκλική διατομή με εξωτερική και εσωτερική διάμετρο ίσες με 1000 και 500 mm
αντίστοιχα. Και τα δύο δοκίμια είχαν λόγο διαστάσεων 3.5 και τους εφαρμόσθηκε
ανακυκλιζόμενη μονοαξονική φόρτιση με συνδυασμό σταθερού αξονικού θλιπτικού φορτίου
με αυξανόμενης έντασης κύκλους μέχρι την αστοχία.
Τα διαθέσιμα αποτελέσματα αυτής της σειράς πειραμάτων είναι διαθέσιμα σε όρους δύναμηςμετατόπισης. Επισημαίνεται ότι για όσες παραμέτρους δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία,
έγιναν λογικές-ρεαλιστικές υποθέσεις (πιο συγκεκριμένα για τις τιμές των παραμορφώσεων
εco, εcu, εsu, fu, η τιμή της επικάλυψης του σκυροδέματος και τις υστερητικές παραμέτρους του
χάλυβα).
7.6.1 Δοκίμιο P1
Το δοκίμιο P1 έχει συμπαγή κυκλική διατομή και αποτελεί το δοκίμιο αναφοράς της υπό
εξέταση σειράς δοκιμίων. Υποβλήθηκε σε μονοαξονική ανακυκλιζόμενη φόρτιση με
διαδρομή αυτή που φαίνεται στο σχ. 7.65. Τα δεδομένα του δοκιμίου παρατίθενται στους
παρακάτω πίνακες και ακολουθούν τα συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής και πειραματικής
ανελαστικής απόκρισης. Το ανηγμένο αξονικό φορτίο ήταν σταθερό κατά τη διάρκεια της
δοκιμής και ίσο με -0.065.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
Στοιχεία πειράματος
Αναφορά
Lee et al. (2014)
Κωδ. Δοκιμίου
P1
Διατομή
(cm) ● 100.0
Επικάλυψη c
(mm) 20
Διαμήκεις οπλισμοί (mm) 2419.1
Εγκάρσιος οπλισμός (mm) 12.7/40
Μήκος δοκιμίου Lκαθ. (mm) 3500.00
Μονοαξονική
Τύπος φόρτισης
διαδρομή
μετακίνησης
Ανηγμένο αξονικό φορτίο ν -0.065

Σκυρόδεμα
fc
(MPa)
32.5

b
0.02

εcο

εcu

-0.002

-0.004

Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών1 & συνδετήρων2
Ecm
(GPa)
28.5

fy
(MPa)
499.00
495.00

fu
(MPa)
600.00
600.00

Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
18.00 0.925
0.15
0.00
1.00
0.00

εy

εsu

0.002
0.002

0.10
0.10

A4
1.00

180

160
140
120
100

Displacement dx (mm)

80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140
-160
-180
0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

Load step number

Σχ. 7.65. Δοκίμιο P1, ιστορία φόρτισης, δx-sn.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
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Σχ. 7.66. Δοκίμιο P1, δύναμη-μετακίνηση, Px-δx.
7.6.2 Δοκίμιο P2
Το δοκίμιο P2 έχει κοίλη κυκλική διατομή. Υποβλήθηκε σε μονοαξονική ανακυκλιζόμενη
φόρτιση με διαδρομή αυτή του σχ. 7.67. Τα δεδομένα του δοκιμίου παρατίθενται στους
παρακάτω πίνακες και ακολουθούν τα συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής και πειραματικής
ανελαστικής απόκρισης. Το ανηγμένο αξονικό φορτίο ήταν σταθερό κατά τη διάρκεια της
δοκιμής και ίσο με -0.086.
Στοιχεία πειράματος
Αναφορά
Lee et al. (2014)
Κωδ. Δοκιμίου
P2
Διατομή
(cm) ○ 100.0x50.0
Επικάλυψη c
(mm) 20
Διαμήκεις οπλισμοί (mm) 2419.1
Εγκάρσιος οπλισμός (mm) 12.7/40
Μήκος δοκιμίου Lκαθ. (mm) 3500.00
Μονοαξονική διαδρομή
Τύπος φόρτισης
μετακίνησης
Ανηγμένο αξονικό φορτίο ν -0.086
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών1 & συνδετήρων2

Σκυρόδεμα
εcu

-0.002

-0.004

Ecm
(GPa)
28.5

fy
(MPa)
499.00
495.00

fu
(MPa)
600.00
600.00

εy

εsu

0.002
0.002

0.10
0.10

Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
18.00 0.925
0.15
0.00
1.00
0.00

A4
1.00

180

160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140
-160
-180
0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

Load step number

Σχ. 7.67. Δοκίμιο P2, ιστορία φόρτισης, δx-sn.
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Σχ. 7.68. Δοκίμιο P2, δύναμη-μετακίνηση, Px-δx.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
7.7 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ – Kim (2012) [30]
Ο Kim (2012)[30] εκτέλεσε πειραματικές δοκιμές σε 3 δοκίμια Ο/Σ τύπου δοκού-προβόλου.
Τα εν λόγω δοκίμια προσομοιώνουν τυπικές διατομές πυλώνων γεφυρών. Όλα τα δοκίμια
είχαν σχήμα διατομής κοίλο κυκλικό. Οι παράμετροι που εξετάσθηκαν αφορούσαν
διαφορετικούς τύπους και ποσοστά όπλισης των εγκάρσιων οπλισμών.
Στα πλαίσια της αξιολόγησης των αναπτυχθέντων προσομοιωμάτων, συγκρίθηκαν τα
πειραματικά με τα αναλυτικά αποτελέσματα του πρώτου δοκιμίου της σειράς, με κωδικό HCO-100 .Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους.
Τα διαθέσιμα αποτελέσματα αυτής της σειράς πειραμάτων είναι σε όρους δύναμηςμετατόπισης. Επισημαίνεται ότι για όσες παραμέτρους δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία,
έγιναν λογικές-ρεαλιστικές υποθέσεις (πιο συγκεκριμένα για τις τιμές των παραμορφώσεων
εco, εcu, εsu, fu, η τιμή της επικάλυψης του σκυροδέματος και οι υστερητικές παράμετροι του
χάλυβα).
7.7.1 Δοκίμιο HC-O-100
Στο δοκίμιο HC-O-100 εφαρμόσθηκε ανακυκλιζόμενη μονοαξονική φόρτιση με συνδυασμό
σταθερού αξονικού θλιπτικού φορτίου σε αυξανόμενης έντασης κύκλους μέχρι την αστοχία.
Η διαδρομή φόρτισης φαίνεται στο σχ. 7.69. Τα δεδομένα του δοκιμίου παρατίθενται στους
παρακάτω πίνακες και ακολουθούν τα συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής και πειραματικής
ανελαστικής απόκρισης. Το ανηγμένο αξονικό φορτίο ήταν σταθερό κατά τη διάρκεια της
δοκιμής και ίσο με -0.1.
Στοιχεία πειράματος
Αναφορά
Kim (2012)
Κωδ. Δοκιμίου
HC-O-100
Διατομή
(cm) ● 80.0x40.0
Επικάλυψη c
(mm) 20
Διαμήκεις οπλισμοί (mm) 2016
Εγκάρσιος οπλισμός (mm) 13/10
Μήκος δοκιμίου Lκαθ. (mm) 2400.00
Μονοαξονική διαδρομή
Τύπος φόρτισης
μετακίνησης
Ανηγμένο αξονικό φορτίο ν -0.1
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών1 & συνδετήρων2

Σκυρόδεμα
fc
(MPa)
22.4

b
0.02

εcο

εcu

-0.002

-0.004

Ecm
(GPa)
23.7

fy
(MPa)
441.90
376.60

fu
(MPa)
600.00
600.00

Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
18.00 0.925
0.15
0.00
1.00
0.00

εy

εsu

0.002
0.002

0.10
0.10

Es
(GPa)
200.00
200.00

1
2

A4
1.00

120
100
80

Displacement dx (mm)

60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

Load step number

Σχ. 7.69. Δοκίμιο HC-O-100, ιστορία φόρτισης, δx-sn.
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-200
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-120
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Σχ. 7.70. Δοκίμιο HC-O-100, δύναμη-μετακίνηση, Px-δx, (α) παρόντα προσομοιώματα,
(β) Προσομοίωση με χωρικά Πεπερασμένα Στοιχεία, Kim (2012) [30].
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
7.8 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ – Pham and Li (2015)[57]
Οι Pham and Li (2015)[57] εκτέλεσαν πειραματικές δοκιμές σε 10 δοκίμια Ο/Σ τύπου δοκούπροβόλου. Όλα τα δοκίμια είχαν σχήμα διατομής L. Σκοπός του πειραματικού προγράμματος
ήταν η διερεύνηση της καταλληλόλητας των διατομών διατομής L σε περιοχές με μέτρια ή
χαμηλή σεισμικότητα. Οι παράμετροι που εξετάσθηκαν αφορούσαν το λόγο ύψους/πλάτους,
τη διεύθυνση φόρτισης και την τιμή του ανηγμένου αξονικού φορτίου.
Στα πλαίσια της αξιολόγησης των αναπτυχθέντων προσομοιωμάτων, συγκρίθηκαν τα
πειραματικά με τα αναλυτικά αποτελέσματα δύο δοκιμίων της σειράς, με κωδικούς S1 και
S13. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους.
Τα διαθέσιμα αποτελέσματα αυτής της σειράς πειραμάτων είναι διαθέσιμα σε όρους δύναμηςμετατόπισης. Επισημαίνεται ότι για όσες παραμέτρους δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία,
έγιναν λογικές-ρεαλιστικές υποθέσεις (πιο συγκεκριμένα για τις τιμές των παραμορφώσεων
εco, εcu, εsu, fu και τις υστερητικές παραμέτρους του χάλυβα).
7.8.1 Δοκίμιο S1
Το δοκίμιο S1 υποβλήθηκε σε μονοαξονική ανακυκλιζόμενη φόρτιση με διαδρομή αυτή που
φαίνεται στο σχ. 7.71. Τα δεδομένα του δοκιμίου παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες και
ακολουθούν τα συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής και πειραματικής ανελαστικής απόκρισης.
Το ανηγμένο αξονικό φορτίο ήταν σταθερό κατά τη διάρκεια της δοκιμής και ίσο με -0.2.
Στοιχεία πειράματος
Αναφορά
Pham and Li (2012)
Κωδ. Δοκιμίου
S1
Διατομή
(cm) L 430x430x170
Επικάλυψη c
(mm) 25
Διαμήκεις οπλισμοί (mm) 1216
Εγκάρσιος οπλισμός (mm) 6/100
Μήκος δοκιμίου Lκαθ. (mm) 1700.00
Μονοαξονική
Τύπος φόρτισης
διαδρομή
μετακίνησης
Ανηγμένο αξονικό φορτίο ν -0.2
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών1 & συνδετήρων2

Σκυρόδεμα
εcu

-0.002

-0.004

Ecm
(GPa)
27.29

fy
(MPa)
465.00
467.00

fu
(MPa)
550.00
550.00

Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
15.00 0.925
0.15
-0.5
5.00
-0.5

εy

εsu

0.002
0.002

0.10
0.10

A4
5.00

80

60

40

20

0

-20

-40

-60

-80
0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

Load step number

Σχ. 7.71. Δοκίμιο S1, ιστορία φόρτισης, δx-sn.

Horizontal force, Px (kN)

b
0.05

εcο

Displacement dx (mm)

fc
(MPa)
29.8

Σχ. 7.72. Δοκίμιο S1, δύναμη-μετακίνηση, Px-δx.
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7.8.2 Δοκίμιο S13
Το δοκίμιο S13 υποβλήθηκε σε μονοαξονική ανακυκλιζόμενη φόρτιση με διαδρομή αυτή που
φαίνεται στο σχ. 7.73. Τα δεδομένα του δοκιμίου παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες και
ακολουθούν τα συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής και πειραματικής ανελαστικής απόκρισης.
Το ανηγμένο αξονικό φορτίο ήταν σταθερό κατά τη διάρκεια της δοκιμής και ίσο με -0.2.
Στοιχεία πειράματος
Αναφορά
Pham and Li (2012)
Κωδ. Δοκιμίου
S13
Διατομή
(cm) L 430x430x170
Επικάλυψη c
(mm) 25
Διαμήκεις οπλισμοί (mm) 1216
Εγκάρσιος οπλισμός (mm) 6/150
Μήκος δοκιμίου Lκαθ. (mm) 1200.00
Μονοαξονική διαδρομή
Τύπος φόρτισης
μετακίνησης
Ανηγμένο αξονικό φορτίο ν -0.2

Σκυρόδεμα
fc
(MPa)
29.8

b
0.05

εcο

εcu

-0.002

-0.004

Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών1 & συνδετήρων2
Ecm
(GPa)
27.29

fy
(MPa)
465.00
467.00

fu
(MPa)
550.00
550.00

Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
15.00 0.925
0.15
-0.1
1.00
-0.1
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εy

εsu

0.002
0.002

0.10
0.10

A4
1.00

Es
(GPa)
200.00
200.00

1
2
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
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Σχ. 7.73. Δοκίμιο S13, ιστορία φόρτισης, δx-sn.
300
Experimental
···· Analytical
200

100

0

-100

-200

-300
-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

Horizontal displacement δx (mm)

Σχ. 7.74. Δοκίμιο S13, δύναμη-μετακίνηση, Px-δx.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
7.9 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ – Wang et al. (2014)[78]
Οι Wang et al. (2014)[78] εκτέλεσαν πειραματικές δοκιμές σε 6 δοκίμια Ο/Σ τύπου δοκούπροβόλου. Όλα τα δοκίμια είχαν σχήμα διατομής L. Σκοπός του πειραματικού προγράμματος
ήταν η διερεύνηση της επιρροής της τιμής του ανηγμένου αξονικού φορτίου και της
απόστασης των συνδετήρων στο μηχανισμό αστοχίας.
Στα πλαίσια της αξιολόγησης των αναπτυχθέντων προσομοιωμάτων, συγκρίθηκαν τα
πειραματικά με τα αναλυτικά αποτελέσματα δύο δοκιμίων της σειράς, με κωδικούς L60L και
L75L. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους.
Τα διαθέσιμα αποτελέσματα αυτής της σειράς πειραμάτων είναι σε όρους δύναμηςμετατόπισης. Επισημαίνεται ότι για όσες παραμέτρους δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία,
έγιναν λογικές-ρεαλιστικές υποθέσεις (πιο συγκεκριμένα για τις τιμές των παραμορφώσεων
εco, εcu, εsu, η τιμή της επικάλυψης του σκυροδέματος και τις υστερητικές παραμέτρους του
χάλυβα).
7.9.1 Δοκίμιο L60L
Το δοκίμιο L60L υποβλήθηκε σε μονοαξονική ανακυκλιζόμενη φόρτιση με διαδρομή αυτή
που φαίνεται στο σχ. 7.75. Τα δεδομένα του δοκιμίου παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες
και ακολουθούν τα συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής και πειραματικής ανελαστικής
απόκρισης. Το ανηγμένο αξονικό φορτίο ήταν σταθερό κατά τη διάρκεια της δοκιμής και ίσο
με -0.09.
Στοιχεία πειράματος
Αναφορά
Wang et al. (2014)
Κωδ. Δοκιμίου
L60L
Διατομή
(cm) L 350x350x125
Επικάλυψη c
(mm) 15
Διαμήκεις οπλισμοί (mm) 816
Εγκάρσιος οπλισμός (mm) 6/60
Μήκος δοκιμίου Lκαθ. (mm) 1050.00
Μονοαξονική
Τύπος φόρτισης
διαδρομή
μετακίνησης
Ανηγμένο αξονικό φορτίο ν -0.09
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών1 & συνδετήρων2

Σκυρόδεμα
fc
(MPa)
31.6

εcu

-0.002

-0.004

Ecm
(GPa)
33.50

fy
(MPa)
587.00
519.00

fu
(MPa)
747.00
800.00

εy

εsu

0.002
0.002

0.10
0.10

Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
18.00 0.925
0.15
0.00
2.00
0.00

A4
2.00
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Σχ. 7.75. Δοκίμιο L60L, ιστορία φόρτισης, δx-sn.
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Σχ. 7.76. Δοκίμιο L60L, δύναμη-μετακίνηση, P x-δx.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
7.9.2 Δοκίμιο L75L
Το δοκίμιο L75L υποβλήθηκε σε μονοαξονική ανακυκλιζόμενη φόρτιση με διαδρομή αυτή
που φαίνεται στο σχ. 7.77. Τα δεδομένα του δοκιμίου παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες
και ακολουθούν τα συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής και πειραματικής ανελαστικής
απόκρισης. Το ανηγμένο αξονικό φορτίο ήταν σταθερό κατά τη διάρκεια της δοκιμής και ίσο
με -0.09.
Στοιχεία πειράματος
Αναφορά
Wang et al. (2014)
Κωδ. Δοκιμίου
L75L
Διατομή
(cm) L 350x350x125
Επικάλυψη c
(mm) 15
Διαμήκεις οπλισμοί (mm) 816
Εγκάρσιος οπλισμός (mm) 6/75
Μήκος δοκιμίου Lκαθ. (mm) 1050.00
Μονοαξονική
Τύπος φόρτισης
διαδρομή
μετακίνησης
Ανηγμένο αξονικό φορτίο ν -0.09

Σκυρόδεμα
fc
(MPa)
31.6

b
0.1

εcο

εcu

-0.002

-0.004

Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών1 & συνδετήρων2
Ecm
(GPa)
33.50

fy
(MPa)
587.00
519.00

fu
(MPa)
747.00
800.00

Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
18.00 0.925
0.15
0.00
2.00
0.00
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1
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
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Σχ. 7.77. Δοκίμιο L75L, ιστορία φόρτισης, δx-sn.
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Σχ. 7.78. Δοκίμιο L75L, δύναμη-μετακίνηση, P x-δx.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
7.10 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ – Yatsumoto et al. (2012)[80]
Οι Yatsumoto et al. (2012)[80] εκτέλεσαν πειραματικές δοκιμές σε 2 δοκίμια Ο/Σ τύπου
δοκού-προβόλου. Τα δύο δοκίμια είχαν σχήμα διατομής κοίλο ορθογωνικό και
κατασκευάστηκαν υπό κλίμακα 1:7. Σκοπός του πειραματικού προγράμματος ήταν η
διερεύνηση της επιρροής της τιμής του ανηγμένου αξονικού φορτίου στο μηχανισμό
αστοχίας.
Στα πλαίσια της αξιολόγησης των αναπτυχθέντων προσομοιωμάτων, συγκρίθηκαν τα
πειραματικά με τα αναλυτικά αποτελέσματα και των δύο δοκιμίων της σειράς, με κωδικούς
S1 και S2. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους.
Τα διαθέσιμα αποτελέσματα αυτής της σειράς πειραμάτων είναι σε όρους δύναμηςμετατόπισης. Επισημαίνεται ότι για όσες παραμέτρους δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία,
έγιναν λογικές-ρεαλιστικές υποθέσεις (πιο συγκεκριμένα για τις τιμές των παραμορφώσεων
εco, εcu, εsu, η τιμή της επικάλυψης του σκυροδέματος και τις υστερητικές παραμέτρους του
χάλυβα).
7.10.1 Δοκίμιο S1
Το δοκίμιο S1 υποβλήθηκε σε μονοαξονική ανακυκλιζόμενη φόρτιση με διαδρομή αυτή που
φαίνεται στο σχ. 7.79, παράλληλη στην μεγάλη του πλευρά. Τα δεδομένα του δοκιμίου
παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες και ακολουθούν τα συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής
και πειραματικής ανελαστικής απόκρισης. Το ανηγμένο αξονικό φορτίο ήταν σταθερό κατά
τη διάρκεια της δοκιμής και ίσο με -0.08.
Στοιχεία πειράματος
Yatsumoto et al.
Αναφορά
(2014)
Κωδ. Δοκιμίου
S1
Διατομή
(cm) □ 475x730x150
Επικάλυψη c
(mm) 10
Διαμήκεις οπλισμοί (mm) 7216
Εγκάρσιος οπλισμός (mm) 10/40
Μήκος δοκιμίου Lκαθ. (mm) 4200.00
Μονοαξονική διαδρομή
Τύπος φόρτισης
μετακίνησης
Ανηγμένο αξονικό φορτίο ν -0.08
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Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
15.00 0.925
0.15
0.00
1.00
0.00

A4
1.00

140

120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
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Load step number

Σχ. 7.79. Δοκίμιο S1, ιστορία φόρτισης, δx-sn.

Horizontal force, P x (kN)

b
0.01

-0.002 -0.004

Displacement dx (mm)

fc
(MPa)
56.8

Σκυρόδεμα
εcο
εcu

Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών & συνδετήρων
Ecm
fy
fu
εy
εsu
Es
(GPa) (MPa) (MPa)
(GPa)
32.90 393.40 453.20
0.002
0.10
200.00

Σχ. 7.80. Δοκίμιο S1, δύναμη-μετακίνηση, Px-δx.
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7.10.2 Δοκίμιο S2
Το δοκίμιο S2 υποβλήθηκε σε μονοαξονική ανακυκλιζόμενη φόρτιση με διαδρομή αυτή που
φαίνεται στο σχ. 7.81, παράλληλη στην μεγάλη του πλευρά. Τα δεδομένα του δοκιμίου
παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες και ακολουθούν τα συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής
και πειραματικής ανελαστικής απόκρισης. Το δοκίμιο S2 είναι πανομοιότυπο του S1 από
πλευράς γεωμετρίας και όπλισης, με διαφορά το ανηγμένο αξονικό φορτίο που επιβλήθηκε, το
οποίο ήταν σταθερό κατά τη διάρκεια της δοκιμής και ίσο με -0.02.
Στοιχεία πειράματος
Yatsumoto et al.
Αναφορά
(2014)
Κωδ. Δοκιμίου
S1
Διατομή
(cm) □ 475x730x150
Επικάλυψη c
(mm) 10
Διαμήκεις οπλισμοί (mm) 7216
Εγκάρσιος οπλισμός (mm) 10/40
Μήκος δοκιμίου Lκαθ. (mm) 4200.00
Μονοαξονική
Τύπος φόρτισης
διαδρομή
μετακίνησης
Ανηγμένο αξονικό φορτίο ν -0.02

fc
(MPa)
56.8

b
0.01

Σκυρόδεμα
εcο
εcu
-0.002 -0.004

Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών & συνδετήρων
Ecm
fy
fu
εy
εsu
Es
(GPa) (MPa) (MPa)
(GPa)
32.90 393.40 453.20
0.002
0.10
200.00

Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
15.00 0.925
0.15
0.00
1.00
0.00
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
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Σχ. 7.81. Δοκίμιο S2, ιστορία φόρτισης, δx-sn.

Horizontal force, Px (kN)

Displacement dx (mm)

80

Σχ. 7.82. Δοκίμιο S2, δύναμη-μετακίνηση, Px-δx.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
7.11 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσθηκαν συγκριτικά, πειραματικά και αναλυτικά αποτελέσματα
δοκιμίων τύπου προβόλου, με μεγάλη έκταση παραμέτρων που αφορούν διαφορετικού τύπου
διατομές και συνθήκες φόρτισης. Συμπεραίνεται ότι τα προτεινόμενα προσομοιώματα είναι
ικανά να προσεγγίσουν με έως εξαιρετική ακρίβεια τα πειραματικά αποτελέσματα,
ανεξαρτήτως σχήματος διατομής και ιστορίας φόρτισης.
Πιο συγκεκριμένα, οι Μπούσιας (1993)[1] και Low and Moehle (1987)[37] επικεντρώθηκαν
στην επιρροή των συνθηκών φόρτισης υποστυλωμάτων, εφαρμόζοντας τους πλέον κοινούς
στη βιβλιογραφία τύπους ιστοριών φόρτισης. Τα αποτελέσματα των προσομοιωμάτων ήταν
σε πολύ καλή συμφωνία με τα αντίστοιχα πειραματικά, όσον αφορά τους βρόχους σε όρους
δύναμης-μετατόπισης, ενώ πρέπει να σημειωθεί πως παρουσιάσθηκαν κάποιες επιμέρους
αδυναμίες, σε ανεκτό όμως επίπεδο, στην προσέγγιση των αποτελεσμάτων σε όρους αξονικής
μετακίνησης-αριθμού βήματος ανάλυσης, αναφορικά με τη σειρά πειραμάτων του Μπούσια
(1993)[1], πχ. S1 και S3.
Στη συνέχεια εξετάστηκαν οι διατομές τύπου πλακοδοκού Τ των Ma, Bertero and Popov
(1976)[38], υποβληθείσες σε μονοαξονική, μονοτονική ή ανακυκλιζόμενη φόρτιση με απουσία
αξονικού φορτίου. Τα αναλυτικά αποτελέσματα σε όρους δύναμης-μετατόπισης ήταν σε πολύ
καλή συμφωνία με τα αντίστοιχα πειραματικά, ενώ παρατηρήθηκε μικρή υπερεκτίμηση των
βρόχων απόκρισης σε όρους ροπής-καμπυλότητας.
Τέλος εξετάσθηκαν διαφορετικού τύπου σχήματα διατομών υποστυλωμάτων, με διατομές L,
συμπαγείς κυκλικές, κοίλες κυκλικές, ορθογωνικές και κοίλες ορθογωνικές τα αποτελέσματα
των οποίων ήταν διαθέσιμα σε όρους δύναμης-μετατόπισης. Για τα αποτελέσματα αυτά
παρατηρήθηκε πολύ καλή συμβατότητα με τα αντίστοιχα πειραματικά. Κατόπιν των ανωτέρω,
διατυπώνεται ως συμπέρασμα ότι τα αναπτυχθέντα προσομοιώματα μπορούν να χειρισθούν
με ικανοποιητική επιτυχία γραμμικά στοιχεία όχι μόνο με οποιαδήποτε ιστορία φόρτισης,
αλλά και με τυχαίας διατομής σχήμα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
8.1 ΓΕΝΙΚΑ
Τα μαθηματικά προσομοιώματα που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής,
εφαρμόσθηκαν επιτυχώς σε δοκίμια τύπου προβόλου, όπως παρουσιάσθηκε στο προηγούμενο
κεφάλαιο. Περαιτέρω, στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιασθούν συγκριτικά, πειραματικά και
αναλυτικά αποτελέσματα φορέων Ο/Σ. Τα αναλυτικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται
προέκυψαν με χρήση του προσομοιώματος πολυγωνοποίησης, αν και επισημαίνεται εδώ ότι
και το προσομοίωμα των εικονοστοιχείων δίνει σχεδόν ταυτόσημα αποτελέσματα.
8.2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ – Anil and Altin (2006)[4]
Οι Anil and Altin (2006)[4] εκτέλεσαν πειραματικές δοκιμές σε 9 δοκίμια Ο/Σ τύπου
μονώροφου επιπέδου πλαισίου, τα οποία ήταν πανομοιότυπα, από πλευράς γεωμετρίας και
όπλισης. Σκοπός της πειραματικής έρευνας ήταν η μελέτη της ενίσχυσης των πλαισίων με
διαφορετικού τύπου μερική τοιχοπλήρωση. Τα δοκίμια σχεδιάστηκαν υπό κλίμακα 1:3 και
υποβλήθηκαν σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση, αυξανόμενης έντασης και εντός επιπέδου, χωρίς
επιβολή αξονικού φορτίου στα υποστυλώματα.
Στα πλαίσια της αξιολόγησης των αναπτυχθέντων προσομοιωμάτων, συγκρίθηκαν τα
πειραματικά με τα αναλυτικά αποτελέσματα ενός δοκιμίου-πλαισίου της αναφερόμενης
σειράς πειραμάτων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους.
Πρόκειται για το δοκίμιο αναφοράς 1, το οποίο ήταν άνευ τοιχοπλήρωσης. Τα διαθέσιμα
αποτελέσματα είναι σε όρους τέμνουσας βάσης-μετατόπισης. Επισημαίνεται ότι για όσες
παραμέτρους δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, έγιναν λογικές-ρεαλιστικές υποθέσεις (πιο
συγκεκριμένα για τις διαστάσεις των επικαλύψεων, τις τιμές των παραμορφώσεων εco, εcu, εsu
και τις υστερητικές παραμέτρους του χάλυβα).
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8.2.1 Δοκίμιο 1
Οι διαστάσεις και οι λεπτομέρειες όπλισης του δοκιμίου 1 φαίνονται στο σχ. 8.1. Τα
υποστυλώματα είχαν διαστάσεις 100x150 mm με διαμήκεις οπλισμούς 410, συνδετήρες
6/40mm στις κρίσιμες περιοχές και 6/80mm στο ενδιάμεσο των υποστυλωμάτων. Η δοκός
είχε διαστάσεις 150x300 mm με διαμήκεις οπλισμούς 88 και συνδετήρες 4/40mm. Το
καθαρό ύψος των υποστυλωμάτων ήταν 750 mm και το καθαρό μήκος της δοκού 1300 mm.
Μία ισχυρή δοκός διαστάσεων διατομής 450x500, κατάλληλα οπλισμένη, χρησιμοποιήθηκε
ως βάση του πλαισίου και πάκτωση των υποστυλωμάτων.

Σχ. 8.1. Γεωμετρία και οπλισμοί δοκιμίου-πλαισίου 1, Anil and Altin (2006).
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Το δοκίμιο 1 υποβλήθηκε σε εντός επιπέδου μονοαξονική ανακυκλιζόμενη φόρτιση με
διαδρομή αυτή του σχ. 8.2. Τα δεδομένα του δοκιμίου παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες
και ακολουθούν τα συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής και πειραματικής ανελαστικής
απόκρισης.
Στοιχεία πειράματος
Anil and Altin (2006)
1

Αναφορά
Κωδ. δοκιμίου
Διατομή υποστυλωμάτων

(cm)

■ 1015

Επικάλυψη c
Διαμήκεις οπλισμοί
Εγκάρσιος οπλισμός
Μήκος Lκαθ.

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

10.00
410
6/40
750.00

Διατομή δοκού
Επικάλυψη c
Διαμήκεις οπλισμοί
Εγκάρσιος οπλισμός
Μήκος Lκαθ.
Τύπος φόρτισης
Ανηγμένο αξονικό φορτίο ν
(σε κάθε υποστύλωμα)

(cm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

■ 1530

fc
(MPa)
21.80
fc
(MPa)
21.80

b
0.03
b
0.03

Σκυρόδεμα
εcο
εcu
-0.002 -0.004

εcο

εcu

-0.002 -0.004

10.00
88
4/40
1300.00
Μονοαξονική διαδρομή μετακίνησης

0.00

Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Υποστυλώματα
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών & συνδετήρων
Ecm
fy
fu
εy
εsu
Es
(GPa) (MPa) (MPa)
(GPa)
23.34 475.00 689.00
0.002
0.20
200.00
Δοκός
Ecm
fy
fu
εy
εsu
Es
(GPa) (MPa) (MPa)
(GPa)
23.34 592.00 964.00
0.002
0.20
200.00

Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Υποστυλώματα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
12.00 0.925
0.150
0.10
1.00
0.10
Δοκός
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
10.00 0.925
0.150
0.00
1.00
0.00
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Σχ. 8.2. Δοκίμιο 1, ιστορία φόρτισης, δx-sn.
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Σχ. 8.3. Δοκίμιο 1, τέμνουσα βάσης-μετακίνηση, Vx-δx.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
8.3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ – Kakaletsis and Karayannis (2007) [27]
Οι Kakaletsis and Karayannis (2007)[27] εκτέλεσαν πειραματικές δοκιμές σε 8 δοκίμια Ο/Σ
τύπου μονώροφου επίπεδου πλαισίου, τα οποία ήταν πανομοιότυπα, από πλευράς γεωμετρίας
και όπλισης. Σκοπός της πειραματικής έρευνας ήταν η μελέτη της επιρροής έκκεντρων
ανοιγμάτων σε τοιχοπληρωμένα πλαίσια. Τα δοκίμια σχεδιάστηκαν υπό κλίμακα 1:3 και
υποβλήθηκαν σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση, αυξανόμενης έντασης και εντός επιπέδου με
επιβολή σταθερού αξονικού φορτίου στα υποστυλώματα. Το αξονικό φορτίο κάθε
υποστυλώματος ήταν ίσο με 50 kN.
Στα πλαίσια της αξιολόγησης των αναπτυχθέντων προσομοιωμάτων, συγκρίθηκαν τα
πειραματικά με τα αναλυτικά αποτελέσματα ενός δοκιμίου της αναφερόμενης σειράς
πειραμάτων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους. Πρόκειται για το
δοκίμιο αναφοράς Β, το οποίο ήταν άνευ τοιχοπλήρωσης, και χρησιμοποιήθηκε για λόγους
σύγκρισης με τα υπόλοιπα της σειράς.
Τα διαθέσιμα αποτελέσματα είναι σε όρους τέμνουσας βάσης-μετατόπισης. Επισημαίνεται ότι
για όσες παραμέτρους δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, έγιναν λογικές-ρεαλιστικές υποθέσεις
(πιο συγκεκριμένα για τις τιμές των παραμορφώσεων εco, εcu, εsu η τάση fu και τις υστερητικές
παραμέτρους του χάλυβα).
8.3.1 Δοκίμιο Β
Οι διαστάσεις και οι λεπτομέρειες όπλισης του δοκιμίου Β φαίνονται στο σχ. 8.4. Τα
υποστυλώματα είχαν διαστάσεις 150x150 mm με διαμήκεις οπλισμούς 85.6 και συνδετήρες
3/40mm. Η δοκός είχε διαστάσεις 100x200 mm με διαμήκεις οπλισμούς 75.6 και
συνδετήρες 3/40mm στις κρίσιμες περιοχές και 3/66mm εκτός αυτών. Το καθαρό ύψος
των υποστυλωμάτων ήταν 800 mm και της δοκού 1200 mm. Μία ισχυρή δοκός διαστάσεων
διατομής 150x500, κατάλληλα οπλισμένη, χρησιμοποιήθηκε ως βάση του πλαισίου για
πάκτωση των υποστυλωμάτων. Η φόρτιση εφαρμόσθηκε στη διεύθυνση Βορρά-Νότου ,
δηλαδή εντός του επιπέδου του πλαισίου.
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Σχ. 8.4. Γεωμετρία και οπλισμοί φορέα δοκιμίου Β, Kakaletsis and Karayannis (2007).
Το δοκίμιο Β υποβλήθηκε σε εντός επιπέδου μονοαξονική ανακυκλιζόμενη φόρτιση με
διαδρομή αυτή του σχ. 8.5. Τα δεδομένα του δοκιμίου παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες
τους οποίους ακολουθούν τα συγκριτικά γραφήματα αναλυτικής και πειραματικής
ανελαστικής απόκρισης.
Στοιχεία πειράματος
Αναφορά
Kakaletsis and Karayannis (2007)
Κωδ. δοκιμίου
B
Διατομή υποστυλωμάτων

(cm)

■ 1515

Επικάλυψη c
Διαμήκεις οπλισμοί
Εγκάρσιος οπλισμός
Μήκος Lκαθ.

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

9.00
85.6
3/40
800.00

Διατομή δοκού
Επικάλυψη c
Διαμήκεις οπλισμοί
Εγκάρσιος οπλισμός
Μήκος Lκαθ.
Τύπος φόρτισης
Ανηγμένο αξονικό φορτίο ν
(σε κάθε υποστύλωμα)

(cm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

■ 1020
9.00
75.6
3/40
1200.00
Μονοαξονική διαδρομή μετακίνησης

-0.10
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Σκυρόδεμα
εcο
εcu

fc
(MPa)
28.51

-0.002 -0.004

fc
(MPa)
28.51

εcο

εcu

-0.002 -0.004

Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Υποστυλώματα
Χάλυβας διαμήκων οπλισμών & συνδετήρων
Ecm
fy
fu
εy
εsu
Es
(GPa) (MPa) (MPa)
(GPa)
26.70 390.47 600.00
0.002
0.20
200.00
Δοκός
Ecm
fy
fu
εy
εsu
Es
(GPa) (MPa) (MPa)
(GPa)
26.70 390.47 600.00
0.002
0.20
200.00

Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Υποστυλώματα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
12.00 0.925
0.150
0.01
1.00
0.01
Δοκός
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
10.00 0.925
0.150
0.01
1.00
0.01

b
0.03
b
0.03

A4
1.00
A4
1.00

Horizontal displacement, dx (mm)

40

20

0

-20

-40
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Load step number

Σχ. 8.5. Δοκίμιο B, ιστορία φόρτισης, δx-sn.
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Σχ. 8.6. Δοκίμιο B, τέμνουσα βάσης-μετακίνηση, Vx-δx.
8.4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ – Negro et al. (1994)[54]
Οι Negro et al. (1994)[54] εκτέλεσαν πειραματικές δοκιμές σε ένα τρισδιάστατο 4-όροφο
κτίριο Ο/Σ πραγματικών διαστάσεων. Σκοπός της πειραματικής έρευνας ήταν η μελέτη της
συμπεριφοράς των πλαστικών αρθρώσεων αναφορικά με την ασφάλεια κατασκευών Ο/Σ
υποκείμενων σε σεισμικές δράσεις. Το κτίριο υπεβλήθη σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση κατά τον
έναν κύριο άξονά του ενώ εφαρμόσθηκαν ομοιόμορφα κατανεμημένα φορτία σε κάθε όροφο.
Τα διαθέσιμα αποτελέσματα είναι σε όρους τέμνουσας βάσης-βήματος φόρτισης, τέμνουσας
βάσης-μετατόπισης οροφής και τέμνουσας δύναμης-σχετικής ολίσθησης ορόφων.
Το κτίριο ήταν διαστάσεων 10×10 m σε κάτοψη με ύψη ορόφων 3 m εκτός του ισόγειου
ορόφου που είχε ύψος 3.5 m. Το κτίριο ήταν συμμετρικό στη διεύθυνση της φόρτισης,
έχοντας δύο ανοίγματα των 5 m, ενώ στην άλλη διεύθυνση είχε δύο ανοίγματα των 6 m και
των 4 m αντίστοιχα. Η ασυμμετρία αυτή εξυπηρετεί τη ρεαλιστικότερη απεικόνιση ενός
πραγματικού κτιρίου. Όλα τα υποστυλώματα έχουν διαστάσεις 40×40 cm εκτός του κεντρικού
υποστυλώματος με διαστάσεις 45×45 cm, ενώ όλες οι δοκοί έχουν διαστάσεις 30×45 cm. Το
πάχος των πλακών ήταν 15 cm. Οι διαστάσεις του κτιρίου φαίνονται στα παρακάτω σχήματα.
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Σχ. 8.7. Διαστάσεις κτιρίου α) τομή κεντρικού πλαισίου, β) κάτοψη, Negro et al. (1994) [54].
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Στα σχ. 8.8 έως 8.11 που ακολουθούν φαίνονται οι ξυλότυποι των 4 ορόφων του κτιρίου.

y

x
Σχ. 8.8. Ξυλότυπος οροφής 1ου ορόφου.
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y

x

Σχ. 8.9. Ξυλότυπος οροφής 2ου ορόφου.
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Σχ. 8.10. Ξυλότυπος οροφής 3ου ορόφου.
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y

x
Σχ. 8.11. Ξυλότυπος οροφής 4ου ορόφου.
Πέραν της κύριας δοκιμής, πραγματοποιήθηκε και μία σειρά από προκαταρκτικές
πειραματικές δοκιμές με σκοπό την εκτίμηση διάφορων δυναμικών παραμέτρων (πχ.
ιδιοπερίοδοι, ιδιομορφές, κλπ.). Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής συγκρίθηκαν
πειραματικά και αναλυτικά αποτελέσματα μόνο για την κύρια δοκιμή. Στη δοκιμή αυτή
εφαρμόστηκαν ψευδοδυναμικά σε κάθε όροφο οι μετακινήσεις του σχ. 8.12.
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2

1st floor
2nd floor
3rd floor
4th floor

Horizontal displacement, dx (mm)

1.6
1.2
0.8
0.4
0
-0.4
-0.8
-1.2
-1.6
-2
-2.4
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Load step number
Σχ. 8.12. Κτίριο Negro et al., επιβαλλόμενες μετακινήσεις ανά όροφο.
Οι μηχανικές ιδιότητες του σκυροδέματος των στοιχείων της κατασκευής φαίνονται στους
παρακάτω πίνακες.
Μηχανικές ιδιότητες σκυροδέματος

Υποστυλώματα 1ου ορόφου
Δοκοί 1ου ορόφου
Υποστυλώματα 2ου ορόφου
Δοκοί 2ου ορόφου
Υποστυλώματα 3ου ορόφου
Δοκοί 3ου ορόφου
Υποστυλώματα 4ου ορόφου
Δοκοί 4ου ορόφου

fc
(MPa)

εcο

εcu

Ecm
(GPa)

49.8
56.4
47.6
53.2
32.0
47.2
46.3
42.1

-0.002
-0.002
-0.002
-0.002
-0.002
-0.002
-0.002
-0.002

-0.004
-0.004
-0.004
-0.004
-0.004
-0.004
-0.004
-0.004

35.28
37.55
34.49
36.47
28.28
34.51
34.02
32.44
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Οι μηχανικές ιδιότητες του χάλυβα ανά διάμετρο  ράβδου οπλισμού, καθώς και οι
υστερητικές παράμετροι του χάλυβα που χρησιμοποιήθηκαν (κοινές για όλες τις ράβδους του
κτιρίου) παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες.
Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα
fu
fy
εy
(MPa)
(MPa)
589.7
689.4
0.002
583.2
667.4
0.002
595.7
681.0
0.002
553.5
660.0
0.002

12
14
16
20

b
0.02
Στα

εsu
0.230
0.227
0.206
0.231

Παράμετροι υστερητικού προσομοιώματος χάλυβα
Rο
CR1
CR2
A1
A2
A3
12.00 0.925
0.150
0.00
1.00
0.00

παρακάτω

σχήματα

ακολουθούν

τα

συγκριτικά

Es
(GPa)
200.00
200.00
200.00
200.00

A4
1.00

πειραματικά

και

αποτελέσματα.
1600

Experimental
····Analytical

1200

Base Shear, V x (kN)

800

400

0

-400

-800

-1200

-1600
0

1

2

3

4

5

6

7

Time (sec)

Σχ. 8.13. Κτίριο Negro et al., τέμνουσα βάσης-χρόνος, V x-t.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
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Σχ. 8.14. Κτίριο Negro et al., τέμνουσα βάσης-μετακίνηση οροφής, V x-δx4.

Σχ. 8.15. Κτίριο Negro et al., τέμνουσα-σχετική ολίσθηση 1ου ορόφου, Vx1-δx1.
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Σχ. 8.16. Κτίριο Negro et al., τέμνουσα-σχετική ολίσθηση 2ου ορόφου, Vx2-δx2.

Σχ. 8.17. Κτίριο Negro et al., τέμνουσα-σχετική ολίσθηση 3ου ορόφου, Vx3-δx3.
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Σχ. 8.18. Κτίριο Negro et al., τέμνουσα-σχετική ολίσθηση 4ου ορόφου, Vx4-δx4.
8.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τα παραπάνω αποτελέσματα της εφαρμογής των προτεινόμενων προσομοιωμάτων σε
φορείς Ο/Σ προκύπτει πολύ καλή συμφωνία μεταξύ πειραματικών και αναλυτικών
αποτελεσμάτων. Τόσο σε επίπεδο πλαισιακών κατασκευών, όσο και σε επίπεδο πλήρους
κατασκευής, τα προσομοιώματα αποδεικνύεται πως μπορούν να προβλέψουν την υστερητική
συμπεριφορά των φορέων αυτών με ικανοποιητική ακρίβεια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
9.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην παρούσα διατριβή αναπτύχθηκαν δύο μαθηματικά προσομοιώματα που αφορούν λυγηρά
- κυρίως καμπτόμενα - στοιχεία Ο/Σ τύπου δοκού. Στόχος της διατριβής ήταν η κατάλληλη
μαθηματική διατύπωση των νόμων που διέπουν την ανελαστική συμπεριφορά λυγηρών μελών
από Ο/Σ, έτσι ώστε τα προσομοιώματα που θα αναπτυχθούν να είναι απαλλαγμένα από τους
περιορισμούς των μέχρι σήμερα αντίστοιχων διαθέσιμων, οδεύοντας έτσι στην ευρύτερη
υιοθέτηση τους στις πρακτικές εφαρμογές των μηχανικών.
Τα δύο αναπτυχθέντα μαθηματικά προσομοιώματα γραμμικών στοιχείων Ο/Σ, εμπίπτουν στην
κατηγορία προσομοιωμάτων κατανεμημένης πλαστικότητας με διακριτοποίηση της διατομής
σε ίνες (μοντέλα ινών) και σε πολύγωνα (τραπέζια, τρίγωνα) αντίστοιχα. Τα δύο
προσομοιώματα χρησιμοποιούν κοινή μαθηματική διατύπωση, η οποία αναπτύχθηκε στον
Κεφάλαιο 4 και βασίζεται σε εκείνη των Taucer et al. (1991)[76]. Η διαφορά των δύο
προσομοιωμάτων έγκειται στον τρόπο διακριτοποίησης της διατομής και στον τρόπο
υπολογισμού των εντατικών της μεγεθών.
Για την αξιολόγηση των προσομοιωμάτων έγινε εκτενής σύγκριση αναλυτικών και
πειραματικών αποτελεσμάτων, τόσο σε δοκίμια τύπου δοκού-προβόλου, όσο και σε δοκίμια
φορέων υπό κλίμακα. Από την σύγκριση αυτή προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
•

Τόσο σε επίπεδο δοκιμίων τύπου δοκού-προβόλου όσο και σε επίπεδο φορέων,
παρατηρήθηκε από πολύ καλή έως και εξαιρετική σύγκλιση πειραματικών και
αναλυτικών αποτελεσμάτων. Τα πειραματικά αποτελέσματα ήταν διαθέσιμα κυρίως σε
όρους δύναμης-μετακίνησης, όπου η προσέγγιση ήταν πολύ καλή. Κάποιες αδυναμίες
εμφανίσθηκαν σε ελάχιστες περιπτώσεις δοκιμίων τύπου δοκού προβόλου, όσον αφορά
τα αποτελέσματα σε όρους αξονικής παραμόρφωσης-αριθμού βήματος ανάλυσης.

•

Τα

αναπτυχθέντα

προσομοιώματα

αποδείχθηκαν

ικανά

να

προβλέψουν

με

ικανοποιητική ακρίβεια τα πειραματικά αποτελέσματα σε επίπεδο διατομών (π.χ.
διαγράμματα Μ-φ) διαφόρων σχημάτων. Η ακρίβεια αυτή πλεονεκτεί σημαντικά σε
σχέση με την επιτευχθείσα από προγενέστερα προσομοιώματα. Πραγματοποιήθηκαν
εφαρμογές σε διατομές ποικίλων σχημάτων όπως ορθογωνικές, συμπαγείς κυκλικές, T,
L, κοίλες κυκλικές και κοίλες ορθογωνικές.
•

Έγινε επίσης εμφανές ότι η ιστορία φόρτισης δεν επηρεάζει την ποιότητα των
αποτελεσμάτων, αφού για το σκοπό αυτό ελέγχθηκαν διαφόρων τύπων μοτίβα ιστοριών
φόρτισης, τόσο μονοαξονικά όσο και διαξονικά. Ενδεικτικοί τύποι φόρτισης που
δοκιμάσθηκαν ήταν: αυξανόμενης έντασης μονοαξονική ανακύκλιση, ανακύκλιση υπό
γωνία 45 μοιρών, εναλλάξ ανακύκλιση ανά κύριο άξονα της διατομής, ανακύκλιση
τύπου «φιόγκου», ανακύκλιση τύπου αυξανόμενου ή μειούμενου σχήματος τετραγώνου
ή κύκλου, κλπ.
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•

Εφαρμόσθηκαν διάφορες στοχευμένες τροποποιήσεις στον κοινό αλγόριθμο των δύο
προσομοιωμάτων με σκοπό την επίλυση διαφόρων κοινών αριθμητικών προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν τα προσομοιώματα αυτής της κατηγορίας, όπως είναι ο
«εγκλωβισμός» του επαναληπτικού αλγορίθμου σε κάποιο set τιμών (flip-flop) ή ο
ιδιαίτερα αργός ρυθμός σύγκλισης. Οι τροποποιήσεις αυτές είχαν δύο κύριους άξονες:


Ο πρώτος άξονας βασίζεται στην ιδέα του υποτριπλασιασμού του επιβαλλόμενου
φορτίου σε συγκεκριμένα βήματα του αλγορίθμου., όπου εμφανίζονται πιθανά
προβλήματα σύγκλισης.



Ο δεύτερος άξονας αφορά την χαλάρωση των κριτηρίων σύγκλισης σε περιπτώσεις
που αυτή καθίσταται δυσχερής.

Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω επεμβάσεων αποδείχθηκε ικανός να λύσει τα
προαναφερθέντα

προβλήματα,

τουλάχιστον

στο

εύρος

των

εφαρμογών

που

πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια αυτής της διατριβής.
•

Στο προσομοίωμα πολυγωνοποίησης εισήχθη μία σειρά από καινοτομίες στον τρόπο
υπολογισμού των εσωτερικών εντατικών μεγεθών της διατομής, οι οποίες το φέρνουν σε
θέση υπεροχής σε σχέση με αντίστοιχα διαθέσιμα της κατηγορίας του. Η έννοια της ίνας
σε αυτό το προσομοίωμα διαφέρει σε σχέση με τα κλασσικά προσομοιώματα ινών, αφού
χρησιμοποιούνται διαδικασίες όπως πολυγωνοποίηση και τριγωνοποίηση των επιμέρους
θλιβόμενων περιοχών της διατομής σε συνδυασμό με διάγραμμα Voronoi. Το
σημαντικότερο πλεονέκτημα του αναπτυχθέντος προσομοιώματος πολυγώνων είναι η
εξαιρετική προσέγγιση του κελύφους των θλιπτικών τάσεων του σκυροδέματος, μέσω
τριγωνικών πρισμάτων τα οποία βρίσκονται εν επαφή.
Η διατύπωση αυτή οδηγεί σε απόλυτα ακριβή αναπαραγωγή του κελύφους των τάσεων
στην περιοχή του ουδέτερου άξονα, αλλά και σε αυτήν των ορίων της διατομής.
Περαιτέρω λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τον υπολογισμό των περιοχών αστοχίας της
διατομής, αναπαράγοντας έτσι το φαινόμενο της προοδευτικής αστοχίας του
σκυροδέματος.

•

Αντίστοιχα, το προσομοίωμα εικονοστοιχείων που παρουσιάσθηκε στο Κεφάλαιο 6
παρουσιάζει πλεονεκτήματα σε σχέση με τα κλασσικά προσομοιώματα ινών. Μετά από
την εφαρμογή κατάλληλων ριζικών παρεμβάσεων στον υφιστάμενο αλγόριθμο ανάλυσης
διατομών που αναπτύχθηκε από τον Sfakianakis (2002)[68] στο λογισμικό ΒΙΑΧ,
επετεύχθη ο συνδυασμός μίας λεπτομερούς αναπαράστασης της γεωμετρίας της διατομής
με μία υπολογιστικά οικονομική διαδικασία υπολογισμού των εντατικών μεγεθών της σε
συνθήκες διαξονικής κάμψης με συνδυασμό αξονικού φορτίου.

•

Οι απαιτούμενοι υπολογιστικοί χρόνοι αμφότερων των προσομοιωμάτων είναι από 2.5
έως 3.5 φορές μικρότεροι αυτών ορισμένων γνωστών εμπορικών προγραμμάτων
(SAP2000, Ruauomoko, κ.α.).
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9.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Κατόπιν των εκτεθέντων στην παράγραφο 9.1, για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των
προσομοιωμάτων της παρούσας διατριβής προκύπτει η αναγκαιότητα ερευνητικής
δραστηριότητας στα παρακάτω:
•

Επέκταση των αναπτυχθέντων μαθηματικών προσομοιωμάτων ώστε να λαμβάνουν υπ’
όψη τους το φαινόμενο της ολίσθησης των ράβδων οπλισμού (bond-slip).

•

Επέκταση των αναπτυχθέντων μαθηματικών προσομοιωμάτων ώστε να συμπεριλάβουν
την επιρροή της διάτμησης σύμφωνα με θεώρηση δοκού κατά Timoshenko. Όπως
προαναφέρθηκε, τα αναπτυχθέντα προσομοιώματα αφορούν μόνο λυγηρά στοιχεία Ο/Σ
τύπου δοκού. Επομένως η επέκταση τους για στοιχεία στα οποία η διάτμηση έχει
σημαντική επιρροή στην ανελαστική τους απόκριση κρίνεται σκόπιμη.

•

Ικανότητα υπολογισμού της ανελαστικής απόκρισης ενισχυμένων στοιχείων Ο/Σ είτε με
μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος ή με σύνθετα υλικά (π.χ. FRP, TRM) κρίνεται ως
υψηλής χρησιμότητας.

•

Όπως προαναφέρθηκε αναπτύχθηκαν ειδικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση των
αριθμητικών προβλημάτων που ανακύπτουν στα προσομοιώματα αυτής της κατηγορίας.
Στη κατεύθυνση αυτή, μία επιπλέον βελτίωση θα ήταν η αντικατάσταση της
επαναληπτικής μεθόδου Newton-Raphson με την μέθοδο arc length. Η μέθοδος αυτή
είναι σαφέστερα πιο σταθερή, ταχεία και αποδοτική από πλευράς υπολογιστικής
σταθερότητας σε σχέση με την Newton-Raphson, ειδικά σε περιπτώσεις όπου η
δυσκαμψία του φορέα μειώνεται σημαντικά.

•

Τέλος, η ανάπτυξη ενός πρότυπου εικονικού-υπολογιστικού περιβάλλοντος το οποίο θα
ενσωματώνει ως υπολογιστικά εργαλεία τα αναπτυχθέντα αλλά και νέα μαθηματικά
προσομοιώματα ανελαστικής συμπεριφοράς γραμμικών στοιχείων Ο/Σ, με στόχο τη
δυνατότητα αναπαραγωγής ενός πλήρους εικονικού πειράματος ανακυκλιζόμενης
έντασης, επιβαλλόμενης σε όρους δυνάμεων ή μετακινήσεων, κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμο
τόσο στον ερευνητή μηχανικό όσο και στο μηχανικό της πράξης, αναφορικά με θέματα
αποτίμησης και ανασχεδιασμού στοιχείων Ο/Σ αλλά και κατασκευών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
10.1 ΓΕΝΙΚΑ
Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την ανάπτυξη των
μαθηματικών προσομοιωμάτων, τα λογισμικά BIAX, Σφακιανάκης (2015)[2], και MINOS,
Sfakianakis (2011)[73].
10.1.1 Λογισμικό ΒΙΑΧ
Το λογισμικό BIAX είναι ένα λογισμικό ανάλυσης διατομών Ο/Σ, αναπτυγμένο στο
Πανεπιστήμιο Πατρών από τον Σφακιανάκη (2015)[2], το οποίο χρησιμοποιεί τη μέθοδο ινών
συνδυασμένη με τα γραφικά του υπολογιστή. Είναι ικανό να χειρίζεται διατομές τυχαίου
σχήματος, ενισχυμένες με μανδύα ή μή, και να υπολογίζει διαγράμματα ροπής-καμπυλότητας
Μ-φ, καθώς και επιφάνειες διαρροής και αστοχίας για συνδυασμό κάμψης με αξονικό φορτίο,
εφαρμοσμένα μονοτονικά.
Η διατομή απεικονίζεται στην οθόνη του υπολογιστή και διακριτοποιείται σε ίνες
χρησιμοποιώντας ως τέτοιες τα εικονοστοιχεία (pixels) της οθόνης. Στο κάθε εικονοστοιχείοίνα, στην οποία ανατίθεται ένα υλικό (σκυρόδεμα ή χάλυβας). Η ισορροπία της διατομής
αναζητείται μέσω μίας επαναληπτικής διαδικασίας, κατά την οποία η συνισταμένη δύναμη και
η ροπή προκύπτουν από ολοκλήρωση των τάσεων των ινών στη διατομή.
Τα δύο αναπτυχθέντα προσομοιώματα (διακριτοποίησης της διατομής σε πολύγωνα και σε ίνες)
αρχικά υλοποιήθηκαν σε επίπεδο διατομής, αλλά και μεμονωμένου γραμμικού στοιχείου, στο
λογισμικό ΒΙΑΧ, κατόπιν τροποποιήσεων και προσθηκών που απαιτήθηκαν στο βασικό
υπολογιστικό του κορμό. Στη συνέχεια τα δύο προσομοιώματα μεταφέρθηκαν στο λογισμικό
MINOS επεκτείνοντας την βιβλιοθήκη των ανελαστικών πεπερασμένων στοιχείων του.
Το λογισμικό έχει αναπτυχθεί σε γλώσσα προγραμματισμού FORTRAN.
10.1.2 Λογισμικό MINOS
Το λογισμικό ΜΙΝΟS είναι ένα γενικό πρόγραμμα στατικής και δυναμικής ανάλυσης
κατασκευών με τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων, το οποίο έχει αναπτυχθεί στο
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Πανεπιστήμιο Πατρών από τον Sfakianakis (2011)[73]. Στις δυνατότητές του συμπεριλαμβάνεται η εκτέλεση στατικών ανελαστικών αναλύσεων με προσδιορισμό εξωτερικών επικόμβιων
φορτίων ή μετακινήσεων, η εκτέλεση δυναμικών αναλύσεων κατόπιν περιγραφής δύναμης ή
επιτάχυνσης συναρτήσει του χρόνου.
Το λογισμικό διαθέτει ανοιχτή βιβλιοθήκη πεπερασμένων στοιχείων, η οποία μέχρι του σημείου
συγγραφής της παρούσας διατριβής περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
Α. Δισδιάστατα στοιχεία:
1.

Δικτυώματος δύο κόμβων (ελαστικό)

2.

Δικτυώματος δύο κόμβων (ανελαστικό - θεωρία βλάβης)

3.

Δικτυώματος τριών κόμβων (ελαστικό)

4.

Δικτυώματος τριών κόμβων (ανελαστικό - θεωρία βλάβης)

5.

Τετράπλευρο τεσσάρων κόμβων - plain stress/strain (ελαστικό)

6.

Τετράπλευρο τεσσάρων κόμβων - plain stress/strain (ανελαστικό για σκυρόδεμα με θεωρία
βλάβης κατά Hatzigeorgiou et al. (2001)[24])

7.

Τετράπλευρο τεσσάρων κόμβων - plain stress/strain (ανελαστικό για σκυρόδεμα με θεωρία
βλάβης κατά Onãte (1997)[55])

8.

Τετράπλευρο τεσσάρων κόμβων - plain stress/strain-ανελαστικό για τοιχοποιία (θεωρία
βλάβης κατά Φαράντος (2010)[5])

9.

Τετράπλευρο οκτώ κόμβων - plain stress/strain (ελαστικό)

10. Τετράπλευρο οκτώ κόμβων - plain stress/strain (ανελαστικό για σκυρόδεμα με θεωρία
βλάβης κατά Hatzigeorgiou et al. (2001)[24])
11. Τετράπλευρο οκτώ κόμβων - plain stress/strain (ανελαστικό για σκυρόδεμα με θεωρία
βλάβης κατά Onãte (1997)[55])
12. Τετράπλευρο οκτώ κόμβων - plain stress/strain (ανελαστικό για τοιχοποιία με θεωρία
βλάβης κατά Φαράντος (2010)[5])
Β. Τρισδιάστατα στοιχεία:
1.

Δικτυώματος δύο κόμβων (ελαστικό)

2.

Δικτυώματος δύο κόμβων (ανελαστικό με θεωρία βλάβης)

3.

Δικτυώματος τριών κόμβων (ελαστικό)
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4.

Δικτυώματος τριών κόμβων (ανελαστικό με θεωρία βλάβης)

5.

Δοκού δύο κόμβων (ελαστικό – αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής)

6.

Δοκού δύο κόμβων (ανελαστικό – προσομοίωμα ινών-pixels, παρούσα διατριβή)

7.

Δοκού δύο κόμβων (ανελαστικό – προσομοίωμα πολυγώνων, παρούσα διατριβή)

8.

Εξαεδρικό οκτώ κόμβων - plain stress/strain (ελαστικό)

9.

Εξαεδρικό οκτώ κόμβων-plain stress/strain (ανελαστικό για σκυρόδεμα με θεωρία βλάβης
κατά Hatzigeorgiou et al. (2001)[24])

10. Εξαεδρικό οκτώ κόμβων - plain stress/strain (ανελαστικό για σκυρόδεμα με θεωρία βλάβης
κατά Onãte (1997)[55])
11. Εξαεδρικό οκτώ κόμβων - plain stress/strain (ανελαστικό για τοιχοποιία με θεωρία βλάβης
κατά Φαράντος (2010)[5])
12. Εξαεδρικό είκοσι κόμβων - plain stress/strain (ελαστικό)
13. Εξαεδρικό είκοσι οκτώ κόμβων - plain stress/strain (ανελαστικό για σκυρόδεμα με θεωρία
βλάβης κατά Hatzigeorgiou et al. (2001)[24])
14. Εξαεδρικό είκοσι κόμβων - plain stress/strain (ανελαστικό για σκυρόδεμα με θεωρία
βλάβης κατά Onãte (1997)[55])
15. Εξαεδρικό είκοσι κόμβων - plain stress/strain (ανελαστικό για τοιχοποιία με θεωρία βλάβης
κατά Φαράντος (2010)[5])
10.2 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΟΚΟΥ ΔΥΟ ΚΟΜΒΩΝ
Δεδομένης

της

κοινής

μαθηματικής

διατύπωσης

των

δύο

προσομοιωμάτων

που

χρησιμοποιήθηκε σαν βάση τους, συγκεκριμένα βήματα προγραμματισμού ακολουθήθηκαν
στην υλοποίηση του λογισμικού της παρούσας διατριβής. Αρχικά στη βιβλιοθήκη
Πεπερασμένων Στοιχείων του λογισμικού MINOS προστέθηκε ένα ελαστικό τρισδιάστατο
ραβδωτό στοιχείο δοκού δύο κόμβων με τα εξής χαρακτηριστικά:
•

6 βαθμοί ελευθερίας ανά κόμβο, 3 μεταθετικοί και 3 στροφικοί.

•

Επιλογή μαθηματικής διατύπωσης Euler / Timoshenko (συνυπολογισμός διατμητικών
παραμορφώσεων).

•

Δυνατότητα προσθήκης φορτίων συγκεντρωμένων και κατανεμημένων.
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•

Δυνατότητα ορισμού μηδενικών βαθμών ελευθερίας εντός του μέλους, και για τους 12
βαθμούς ελευθερίας (member releases).

•

Δυνατότητα προσθήκης άκαμπτων συνδέσεων στα άκρα του στοιχείου (end rigid
offsets).

•

Δοκός επί ελαστικού εδάφους (μέσω ελατηρίων Winkler).

Το ελαστικό αυτό στοιχείο αποτέλεσε τη βάση για τη μετέπειτα ανάπτυξη των δύο ανελαστικών
προσομοιωμάτων.
10.3 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ
Τα δύο μαθηματικά προσομοιώματα που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής
ακολουθούν την ίδια μαθηματική διατύπωση, η οποία παρουσιάσθηκε στο κεφάλαιο 4, και
υπόκεινται στις ακόλουθες παραδοχές:
1.

Οι παραμορφώσεις είναι σχετικά μικρές. Ισχύει η κλασσική παραδοχή των Navier-Bernouli
περί επιπεδότητας των διατομών.

2.

Τα προσομοιώματα αφορούν ραβδωτά στοιχεία με κυρίαρχη την κάμψη, δηλαδή με λόγο
τμήσης αs > 4.

3.

Η επιρροή της στρέψης αγνοείται, άρα η στρέψη θεωρείται ελαστική και ασύζευκτη με την
κάμψη.

4.

Η ολίσθηση των ράβδων οπλισμού δεν λαμβάνεται υπ’ όψη.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω παραδοχές δεν περιορίζουν τη μετέπειτα δυνατότητα γενίκευσης
των προτεινόμενων προσομοιωμάτων, αφού αυτές μπορούν να αρθούν με κατάλληλη επέκταση
κυρίως των υστερητικών νόμων των υλικών.
10.4 ΑΡΧΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Όσον αφορά τα δύο τρισδιάστατα ανελαστικά πεπερασμένα στοιχεία τύπου δοκού που
αναπτύχθηκαν στην παρούσα διατριβή, ο χρήστης προσδιορίζει τη γεωμετρία της κατασκευής,
τα φορτία και τις συνδέσεις των στοιχείων μέσω αρχείων δεδομένων μορφής κειμένου (ascii
text). Πιο συγκεκριμένα, τα αρχεία δεδομένων είναι τα εξής:
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•

Κεντρικό αρχείο: στο αρχείο αυτό δηλώνονται οι γενικές παράμετροι του προβλήματος,
όπως ο αριθμός των κόμβων και των μελών της κατασκευής, τα ονόματα των λοιπών
αρχείων δεδομένων που αναφέρονται πιό κάτω, καθώς και οι παράμετροι της επίλυσης,
όπως ο solver του συστήματος των εξισώσεων, τα όρια σύγκλισης, κλπ.

•

Αρχείο κόμβων: προσδιορίζονται οι συντεταγμένες των κόμβων της κατασκευής.

•

Αρχείο συνδεσιμότητας μελών: στο αρχείο αυτό δηλώνονται οι κόμβοι αρχής και τέλους
όλων των μελών της κατασκευής.

•

Αρχείο προσδιορισμού άκαμπτων συνδέσμων των άκρων των μελών: για κάθε μέλος
δηλώνεται το μήκος του άκαμπτου συνδέσμου του άκρου του, αν αυτό είναι απαραίτητο.

•

Αρχείο προσδιορισμού ανελαστικών παραμέτρων μελών: δηλώνονται ο αριθμός των
διατομών ελέγχου και το αρχείο δεδομένων για κάθε διατομή.

•

Αρχεία δεδομένων διατομής: Δηλώνονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διατομής, οι
θέσεις και οι διάμετροι των ράβδων οπλισμού καθώς και οι παράμετροι διακριτοποίησης
σε ίνες. Δηλώνονται επίσης τα ονόματα των αρχείων στα οποία ορίζονται οι παράμετροι
των υλικών, σκυροδέματος και χάλυβα της διατομής, αλλά και το αρχείο όπου ορίζονται
οι παράμετροι της περίσφιγξης.

•

Αρχεία υλικών: στα αρχεία αυτά αφορούν είτε το σκυρόδεμα είτε το χάλυβα και ορίζονται
παράμετροι όπως τάσεις και παραμορφώσεις διαρροής και αστοχίας αλλά και παράμετροι
των υστερητικών προσομοιωμάτων.

•

Αρχείο προσδιορισμού περίσφιγξης: δηλώνεται η πυκνότητα και το υλικό των συνδετήρων.

•

Αρχείο προσδιορισμού διαφραγματικής λειτουργίας: δηλώνονται οι ομάδες των κόμβων
που έχουν κοινό βαθμό ελευθερίας σε κάποια διεύθυνση.

•

Αρχείο μόνιμων φορτίων: Δηλώνονται τα μόνιμα φορτία της κατασκευής, τα οποία θα
εφαρμοσθούν στο πρώτο βήμα της ανάλυσης και μπορεί να είναι είτε συγκεντρωμένα
φορτία στους κόμβους, είτε συγκεντρωμένα ή κατανεμημένα φορτία κατά μήκος του
μέλους. Για τα τελευταία σημειώνεται πως αναλύονται σε ισοδύναμα επικόμβια φορτία
πριν την εφαρμογή του πρώτου βήματος (fixed end forces).

•

Αρχείο χρονοϊστορίας φόρτισης: Προσδιορίζονται οι βαθμοί ελευθερίας στους οποίους θα
ασκηθεί το φορτίο (μετακίνηση ή δύναμη) και η τιμή του φορτίου σε κάθε βήμα.

Ενδεικτικά αρχεία δεδομένων του προγράμματος δίνονται στο Παράρτημα Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MINOS
Παρατίθενται ενδεικτικά τα αρχεία δεδομένων για την περίπτωση του δοκιμίου προβόλου
S0 της σειράς πειραμάτων του Μπούσια[1]. Τα αρχεία δεδομένων, πέραν του κεντρικού
αρχείου DATA.INP, μπορούν να έχουν οποιοδήποτε όνομα, αφού αυτό δηλώνεται στο
κεντρικό ή σε κάποιο άλλο αρχείο δεδομένων.
1. Γενικό αρχείο δεδομένων (DATA.INP)
==============================================================================
START OF MAIN DATA FILE
==============================================================================
-----------------------------------------------------------------------------GENERAL INFORMATION
-----------------------------------------------------------------------------Problem Title ................................. = Bousias S0
>>
>> (continued) ..................... = ...................
Plane or Space Problem ......... (2=2-D 3=3-D) = 3
Total No. of Nodes ............................ = 2
>> >> of Nodes with Constrained DOFs ...... = 2
>> >> of Element Groups ......... (max=100) = 1
Filename with Nodal Coordinates ............... = DATA.XYZ
>>
>>
>>
Constrained DOFs .......... = DATA.DOF
>>
>>
>>
Identical
DOFs .......... =
Reaction Computation (Incr. DOFs) (0=No 1=Yes) = 1
Gravitational K-Node Coordinates .............. = 0.00 0.00 -1.00
-----------------------------------------------------------------------------STATIC & CONSTANT DYNAMIC EXTERNAL NODAL LOAD INFORMATION
-----------------------------------------------------------------------------Total No. of
Nodal Loads .................. = 0
Scale Factor for >>
>>
.................. = 1.00
Filename with
>>
>>
.................. =
-----------------------------------------------------------------------------STATIC & CONSTANT DYNAMIC EXTERNAL NODAL DISPLACEMENT INFORMATION
-----------------------------------------------------------------------------Total No. of
Nodal Displacements .......... = 0
Nodal Displacement Direct. X-Y-Z (0=No 1=Yes) . = 0 0 0 0 0 0
Scale Factor for Nodal Displacements .......... = 0.00
Filename with
>>
>>
.......... =
-----------------------------------------------------------------------------STATIC & CONSTANT DYNAMIC EXTERNAL-INCREMENTAL NODAL LOAD INFORMATION
-----------------------------------------------------------------------------Incr. Nodal Displ. Direct. X-Y-Z (0=No 1=Yes) . = 0 0 0 0 0 0
Scale Factor for Incremental Nodal Displ. ..... = 0.00
Provided data as (0=Path Data 1=Plain history). = 1
Filename with
>>
>>
>>
..... =
-----------------------------------------------------------------------------STATIC & CONSTANT DYNAMIC EXTERNAL-INCREMENTAL NODAL DISPLACEMENT INFORMATION
-----------------------------------------------------------------------------Incr. Nodal Load
Direct. X-Y-Z (0=No 1=Yes) . = 0 0 1 0 0 0
Scale Factor for Incremental Nodal Loads ...... = 1.00
Provided data as (0=Path Data 1=Plain history). = 1
Filename with
>>
>>
>> ...... = DATA.IND
-----------------------------------------------------------------------------REQUIRED CONSTANT REACTION FORCES - APPLICATION OF EQUIVALENT DISPLACEMENTS
------------------------------------------------------------------------------
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Req. Const. Reac. Direct. X-Y-Z (0=No 1=Yes) .. = 0 0 0 0 0 0
Req. Const. Reac. Values Rx-Ry-Rz............. = 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Filename with DOF renumbering ................. =
-----------------------------------------------------------------------------STRUCTURE MASS & ADDITIONAL EXTERNAL NODAL MASSES FOR DYNAMIC ANALYSIS
-----------------------------------------------------------------------------Gravity Acceleration ........................ g = 9.81
Str. Mass Matrix (Auto) (0=No 1=Cons. 2=Lumped) = 2
Total No. of
Addit. Ext. Nodal Mass-Loads . = 0
Scale Factor for
>>
>>
>>
>> - >> . = 1.00
Filename with
>>
>>
>>
>> - >> . =
-----------------------------------------------------------------------------EXTERNAL LOAD-RECORD INFORMATION FOR DYNAMIC ANALYSIS - P(t)
-----------------------------------------------------------------------------Load Record Directions X-Y-Z (0=No 1=Yes) ..... = 0 0 0 0 0 0
Scale Factor for Load Record .................. = 1.00
Filename with
>>
>>
.................. =
Apply Load Rec. to Total No. of Nodes (max=100) = 0
List of Nodes for Load Rec. Applicat. (max=10) = 0
-----------------------------------------------------------------------------EXTERNAL DISPLACEMENT-RECORD INFORMATION FOR DYNAMIC ANALYSIS - U(t)
-----------------------------------------------------------------------------Displ. Record Directions X-Y-Z (0=No 1=Yes) ... = 0 0 0 0 0 0
Scale Factor for Displ. Record ................ = 1.00
Filename with
>>
>>
................ =
Apply Dis. Rec. to Total No. of Nodes (max=100) = 0
List of Nodes for Dis. Rec. Applicat. (max=10) = 0
-----------------------------------------------------------------------------ACCELEROGRAM RECORDS FOR DYNAMIC ANALYSIS - U"(t) , R"(t)
-----------------------------------------------------------------------------Scale Factor for X-Displ. Accelerogram Record . = 9.81
>>
>>
for Y- >>
>>
>>
. = 0.00
>>
>>
for Z- >>
>>
>>
. = 0.00
>>
>>
for X-Rotat.
>>
>>
. = 0.00
>>
>>
for Y- >>
>>
>>
. = 0.00
>>
>>
for Z- >>
>>
>>
. = 0.00
Filename
for X-Displ.
>>
>>
. =
>>
for Y- >>
>>
>>
. =
>>
for Z- >>
>>
>>
. =
>>
for X-Rotat.
>>
>>
. =
>>
for Y- >>
>>
>>
. =
>>
for Z- >>
>>
>>
. =
Long. Seism. Wave Dir. (0=No ±1=±X ±2=±Y ±3=±Z) = 0
Soil Velocity of Longitudinal Seismic Wave . Vs = 0.00
-----------------------------------------------------------------------------ADDITIONAL NODAL-DISPLACEMENTS AS INITIAL CONDITIONS FOR DYNAMIC ANALYSIS - Uo
-----------------------------------------------------------------------------Total No. of Nodes with Init. Displ. Conditions = 0
Scale Factor for
>>
>>
>>
= 0.00
Filename with
>>
>>
>>
=
-----------------------------------------------------------------------------SOLUTION TYPE INFORMATION
-----------------------------------------------------------------------------Assembly Proc. of Stiff. Matr. on (1=RAM 2=HD) = 1
Assembly Proc. of Mass
Matr. on (1=RAM 2=HD) = 1
Assembly Proc. of Damp. Matr. on (1=RAM 2=HD) = 1
Eigen-Mode/Value Analysis ........ (0=No 1=Yes) = 0
Solution Type (0=No ±1=St. ±2=Dyn. ±3=St+Dyn.) /
.. (Element Information in: +=RAM -=Hard Disk) = 1
-----------------------------------------------------------------------------GENERAL SOLUTION CONTROL PARAMETERS
-----------------------------------------------------------------------------Newton-Raphson Scheme ..... (1=Full 2=Modified) = 1
Init. Conv. Crit. (1=Unb. Forc. 2=Rel. Displ.) = 3
Max. No. of Iterations per Load Step .......... = 20
Unbal. Forces Criterion - Rational Tolerance .. = 1.00D-02
Relat. Displ.
>>
>>
>>
.. = 1.00D-02
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Set Equal to Zero Displacements below the Limit = 1.00D-10
Set Equal to Zero Stiff. Terms
>>
>> >>
= 1.00D-10
System Solver (1=Crout LU, 2=LAPACK General,
/
3=LAPACK Symm. Chol., 4=LAPACK Symm. & Packed) /
5=PARDISO Symmetric, 6=PARDISO UnSymmetric ... = 1
No. of Computer CPUs for Parallel Solver ..... = 1
Check Validity of System Solution (0=No 1=Yes) = 0
Remap stif. matrix in every step
(0=No 1=Yes) = 0
Print Results at .. (0=No 1=Load Step -1=Iter.) = 1
Plot
>>
>> .. (0=No 1=Load Step -1=Iter.) = 0
-----------------------------------------------------------------------------DYNAMIC SOLUTION CONTROL PARAMETERS
-----------------------------------------------------------------------------Eigenvalue Analysis Type . (0=No 1=ω+T 2=ω+T+Φ) = 0
>>
>>
Method .................... /
(1=Jacobi 2=LAPACK Gen. 3=LAPACK Symm. Packed) = 3
Print Eigenvalue Analysis (0=No 1=ω+Τ 2=ω+T+Φ) = 1
Print No. of Eigenval. Anal. 1st Modes (-1=All) = 3
Start Time .............................. t,min = 0.00
End
>> .............................. t,max = 0.40
Time Step .................................. dt = 0.05
Damping Ratio ............................... ξ = 0.00
Mass
Proportional Damping Coefficient . am = 0.00
Stiffness
>>
>>
>>
. bk = 0.00
Newmark Integration Parameter >= 0.25 ........ = 0.25
Newmark Integration Parameter >= 0.50 ........ = 0.50
Static Displ/ments as Init. Cond. (0=No 1=Yes) = 0
Addit. Nodal Displ. as Init. Cond. (0=No 1=Yes) = 0
-----------------------------------------------------------------------------PRINT CODES FOR NODAL & ELEMENT GROUP INPUT DATA
-----------------------------------------------------------------------------Print Nodal Coordinates .......... (0=No 1=Yes) = 1
>>
>>
Constrained DOFs ..... (0=No 1=Yes) = 1
>>
>>
Numbered
>> ..... (0=No 1=Yes) = 1
>> Static Nodal Loads ......... (0=No 1=Yes) = 1
>>
>>
>>
Displacements . (0=No 1=Yes) = 1
>> External Nodal Masses ...... (0=No 1=Yes) = 1
>> Dynamic Load
Record (0=No 1=Yes) = 0
>>
>>
Displacement
>>
(0=No 1=Yes) = 0
>> Accelerogram Records ....... (0=No 1=Yes) = 1
>> Add. Nodal Displ. - In. Con. (0=No 1=Yes) = 0
>> Element Groups Information . (0=No 1=Yes) = 1
-----------------------------------------------------------------------------PRINT CODES FOR OUTPUT OF NODAL DISPLAC.-VELOCITIES-ACCELERATIONS & REACTIONS
-----------------------------------------------------------------------------d-v-a for No. of Nodes .. (0=No -1=All max=100) = -1
List of Nodes for d-v-a output ....... (max=10) =
0
React. for No. of Nodes . (0=No -1=All max=100) = -1
List of Nodes for Reaction output .... (max=10) =
0
-----------------------------------------------------------------------------PLOT CODES FOR OUTPUT OF NODAL DISPLAC.-VELOCITIES-ACCELERATIONS
-----------------------------------------------------------------------------d-v-a for No. of Nodes .......... (0=No max=20) = 0
List Force Node, d-v-a Node ................... = 0 0
-----------------------------------------------------------------------------DATA FOR ELEMENT GROUP No. 1 [1-1a]....... Element ID = 999
[1-1]
-----------------------------------------------------------------------------Total No. of 3-D 2-Node Beam Elements ........ =
1
[1-2]
Total No. of Displacement DOFs/Node ........... =
6
[1-3]
Filename with Element Connectivity ............ = DATA.EL
[1-4]
Filename with Static Member Loads ............. = DATA.SML
[1-5]
Filename with Rigid End Offsets ............... = DATA.REO
[1-6]
Filename with Element Hysteretic Data.......... = DATA.ELH
[1-7]
SGRAV .......................................Sg = 0.00
[1-8]
KMASS .......................................Km = 2
[1-9]
Check input for validity ..........(0=NO 1=Yes) = 0
[1-10]
Solution Method .. (1=Pixel Model 2=Trapezoids) = 2
[1-11]
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==============================================================================
END OF MAIN DATA FILE

2. Αρχείο συντεταγμένων κόμβων κατασκευής (DATA.XYZ)
NODE
---1
2

X-coor.
------0.00000
1500.00

Y-coor.
------0.00000
0.00000

Z-coor.
------0.00000
0.00000

[2-1]

3. Αρχείο δήλωσης ενεργών βαθμών ελευθερίας κόμβων (DATA.DOF)
Node
---1
2

X-DOF
----1
0

Y-DOF
----1
0

Z-DOF
----1
0

XX-DOF
-----1
0

YY-DOF
-----1
0

ZZ-DOF
-----1
0

[3-1]

4. Αρχείο ιστορίας επιβαλλόμενης μετακίνησης (DATA.IND)
Total No. of Load steps ....................... = 2156
Total No. of DOFs to apply history ............ = 1
Node - DOF (1=X, 2=Y, 3=Z, 4=XX, 5=YY, 6=ZZ) .. = 2 3
Displacement Histories (each column corresponds to a DOF)
--------------------------------------------------------0.00443900000000000
-0.00204900000000000
0.00415700000000000
0.00500400000000000
…
…

[4-1]
[4-2]
[4-3]

[4-4]

5. Αρχείο τοπολογίας Πεπερασμένων Στοιχείων (DATA.EL)
Elem.
----1

Nod-1 Nod-2 R11 R12 R13 R14 R15 R16 | R21 R22 R23 R24 R25 R26
----- ----- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[5-1]

6. Αρχείο οιονεί μόνιμων φορτίων (DATA.SML)
=======================================================
POINT LOADS
=======================================================
No. of Point Loads......: 1
[6-1]
Element
Global/Local
Direction
Force/Moment
Load
Dist.
----------------------------------------------1
1
1
1
-307400.0
1500.00 [6-2]
=======================================================================
DISTRIBUTED LOADS
=======================================================================
No. of Distributed Loads: 0
[6-3]
Element Global/Local Direction Force/Moment Load 1 Dist.1 Load 2 Dist.2
------- ------------ --------- ------------ -------------- -------------[6-4]
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7. Αρχείο άκαμπτων συνδέσμων γραμμικών μελών (DATA.REO)
Elem.
----1

EX1
--0.00

EY1
--0.00

EZ1
--0.00

|
|

EX2
---0.00

EY2
--0.00

EZ2
--0.00

[7-1]

8. Αρχείο διατομών ελέγχου γραμμικών μελών (DATA.ELH)
Element sections no. Section 1
------- ------------ --------1
3
SEC1.TXT

Section 2 Section 3
--------- --------SEC1.TXT
SEC1.TXT

[8-1]

9. Αρχείο δεδομένων διατομής (SEC1.TXT)
===========================================================================
INFORMATION FOR PIXEL/FIBER WINDOW, OUTPUT OF GRAPHS/PLOTS, MOUSE OPERATION
===========================================================================
H/V Length of Pixel-Fiber Window (No of pixels) = 500
[9-1]
Screen Resolution for Graph Scales ...... (ppi) = 96.00
[9-2]
===========================================================================
INFORMATION FOR TRIANGULATION PARAMETERS
===========================================================================
Max seed (mm) ................................. = 20
[9-3]
===========================================================================
SECTION MATERIALS
===========================================================================
File with Concrete Core Material .............. = CONC.TXT
[9-4]
File with Steel Core Material ................. = STEEL.TXT
[9-5]
File with Steel Core Stirrup Info ............. = STIRRUPS.TXT
[9-6]
Jacket existence ................. (0=No 1=Yes) = 0
[9-7]
File with Concrete Jacket Material ............ =
[9-8]
File with Steel Jacket Material ............... =
[9-9]
File with Steel Jacket Stirrup Info ........... =
[9-10]
===========================================================================
SECTION TYPE INFORMATION
===========================================================================
Section Type as follows:
±1 = Orthogonal ............................... /
±2 = Orthogonal-Tubed ......................... /
3 = Circular/Elliptical ...................... /
4 = Circular/Elliptical Ring ................. /
±5 = L ........................................ /
±6 = T ........................................ /
±7 = Z ........................................ /
±8 = Π ........................................ /
±9 = General Polygonal ........................ /
<-> means Shear Wall Section Type ........ = 1
[9-11]
===========================================================================
|
CROSS SECTION GEOMETRICAL & LONGITUDINAL REINFORCEMENT DATA
|
===========================================================================
===============================================
Total (incl. Jacket) Cross Section Dimensions
===============================================
Lengths of Sides b//Y & h//Z (cm) ......... b h = 25.0 25.0
Clear Jacket Thickness (cm) (Outside Φh) ... tj = 0.00
===============================================
Core Shear Reinforcement & Clear Cover Depth
===============================================
Clear Cover Depth (cm). (Valid only for bars.
/
For Jacket c = tj)........................ c = 1.5
Shear Reinforcement diameter (mm) .......... Φh = 8.0
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===============================================
Core Longitudinal Reinf.
(1=ω-Uniform 2=Bars)
===============================================
----------------------------------------Case-1: ω-Uniform
----------------------------------------Reinforcement Depth Ratios .......... d1/h b1/b
Mechanical Reinforcement Ratios ... ω1//Y ω2//Z
----------------------------------------Case-2a: Bars - Uniform
----------------------------------------Diameters ΦL in mm ............................
Corner Bars: ..................... (ΦLi, i=1,4)
Side 1-2 Interm. Bars: No. & ΦL (N, ΦLi, i=1,N)
Side 2-3 Interm. Bars: No. & ΦL (N, ΦLi, i=1,N)
Side 3-4 Interm. Bars: No. & ΦL (N, ΦLi, i=1,N)
Side 4-1 Interm. Bars: No. & ΦL (N, ΦLi, i=1,N)
----------------------------------------Case-2b: Bars - Additional (layers, etc.)
----------------------------------------Diam. ΦL (mm) & Coord. (Yi,Zi) (cm) of i=1,N ..
Total No. N of Bars ......................... N
ΦLi & (Yi,Zi) of i Bar ............ (ΦLi Yi Zi)
===============================================
Jacket Shear Reinforcement & Clear Cover Depth
===============================================
Clear Cover Depth (cm). (Valid only for bars)
............................................ cj
Shear Reinforcement diameter (mm) ......... Φhj
===============================================
Jacket Longitudinal Reinf.(1=ωj-Uniform 2=Bars)
===============================================
----------------------------------------Case-1: ωj-Uniform
----------------------------------------Reinforcement Depth Ratios ........ d1j/h b1j/b
Mechanical Reinforcement Ratios . ω1j//Y ω2j//Z
----------------------------------------Case-2a: Bars - Uniform
----------------------------------------Diameters ΦL in mm ............................
Corner Bars: ..................... (ΦLi, i=1,4)
Side 1-2 Interm. Bars: No. & ΦL (N, ΦLi, i=1,N)
Side 2-3 Interm. Bars: No. & ΦL (N, ΦLi, i=1,N)
Side 3-4 Interm. Bars: No. & ΦL (N, ΦLi, i=1,N)
Side 4-1 Interm. Bars: No. & ΦL (N, ΦLi, i=1,N)
----------------------------------------Case-2b: Bars - Additional (layers, etc.)
----------------------------------------Diam. ΦLi (mm) & Coord. (Yi,Zi) (cm) of i=1,N .
Total No. N of Bars ......................... N
ΦLi & (Yi,Zi) of i Bar ............ (ΦLi Yi Zi)

= 2

= 0.00 0.00
= 0.00 0.00

/
=
=
=
=
=

16 16 16 16
1 16
1 16
1 16
1 16

/
= 0
= 0.00 0.00 0.00

/
= 2.00
= 8.00
= 1

= 0.00 0.00
= 0.00 0.00

/
=
=
=
=
=

0 0 0 0
0
0
0
0

/
= 0
= 0.00 0.00 0.00

10. Αρχείο δεδομένων μηχανικών ιδιοτήτων σκυροδέματος (CONC.TXT)
===========================================================================
INFORMATION FOR PARAMETERS OF σc-εc CURVE - ORIGINAL SECTION
===========================================================================
Secant Modulus of Elasticity ........ Ecm (GPa) = 28000.0
[10]
Characteristic Compressive Strength (MPa) . fck = -30.74
[10]
Mean
Compressive Strength (MPa) . fcm = -30.74
[10]
Work with ....................... (1=fck 2=fcm) =
2
[10]
Compressive Strength Reduce Factor ......... βc =
1.00
[10]
Compressive Strength Safety Factor ......... γc =
1.00
[10]
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Strain at Yield Stress (o/oo) ............. εcy
Strain at fck (o/oo) ...................... εco
Strain at Ultimate Stress (o/oo) .......... εcu
Z Slope of [σ-ε] Curve after fck . (0=No 1=Yes)
[σ-ε] Curve as follows ........................
(1 = Parabolic-Orthogonal or Trapezoidal ...
2 = Orthogonal ............................
3 = Bilinear) .............................
Confinement Effectiveness Factor ......... α•ωw

=
=
=
=
/
/
/
=
=

-0.000
-0.002
-0.004
1

[10]
[10]
[10]
[10]

1
0.00

[10]
[10]

11. Αρχείο δεδομένων μηχανικών ιδιοτήτων χάλυβα (STEEL.TXT)
===========================================================================
INFORMATION FOR PARAMETERS OF σs-εs CURVE - ORIGINAL SECTION (No Jacket)
===========================================================================
Young's Modulus of Elasticity (GPa) ........ Es = 200.00
[11-1]
Characteristic Tensile Strength (MPa) ..... fyk = 460.00
[11-1]
Mean
Tensile Strength (MPa) ..... fym = 460.00
[11-1]
Work with ....................... (1=fyk 2=fym) =
2
[11-1]
Maximum
Tensile Strength (MPa) ..... fsu = 710.00
[11-1]
Strength Safety Factor ..................... γs = 1.00
[11-1]
Strain at Yield Stress (o/oo) .............. εy = 0.000
[11-1]
Strain at Ultimate Stress (o/oo) .......... εsu = 0.04125
[11-1]
===========================================================================
HYSTERETIC STEEL MATERIAL PARAMETERS
===========================================================================
Hardening ratio (Esh/E0) .....................b = 0.04
[11-2]
Parameter for transition elastic-plastic.... R0 = 10.0
[11-2]
Coef. for changing R0 to R................. CR1 = 0.925
[11-2]
Coef. for changing R0 to R................. CR2 = 0.15
[11-2]
Coef. for isotropic hardening in compression A1 = 0.00
[11-2]
Coef. for isotropic hardening in compression A2 = 1.00
[11-2]
Coef. for isotropic hardening in tension.... A3 = 0.05
[11-2]
Coef. for isotropic hardening in tension ... A4 = 1.00
[11-2]

12. Αρχείο δεδομένων συνδετήρων (STIRRUPS.TXT)
===========================================================================
INFORMATION OF SHEAR REINF. - α•ωw = αn•αs•ωw COMPUTATION - INITIAL SECTION
===========================================================================
Shear Reinf. Char. Tensile Strength (MPa) fywk = 460.00
[12]
Shear Reinf. Mean Tensile Strength (MPa) fywm = 460.00
[12]
Work with ..................... (1=fywk 2=fywm) =
2
[12]
Strength Safety Factor .................... γsw =
1.00
[12]
Angle α of Stirrups in (°) .................... = 90.00
[12]
Angle θ of Concr. Diagonals in Compr. in (°) .. = 45.00
[12]
For comput. of αn: Total No. of bi lengths, nbi =
8
[12]
(Use the following card as many times as ... /
needed. Max. is 5 lengths/card) ........... /
bi lengths in (cm) ............................ = 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 [12]
bi lengths in (cm) ............................ = 9.4 9.4 9.4
[12]
No. of Orth. Areas (OA) of the Section .... nOA = 1
[12]
(Continue with nOA times the following ..... /
4-card group). Used for αs & ρw computation /
........................................ OA No. = 1
[12]
Dimensions in (cm) ............. b//Y, h//Z, Sh = 25.0 25.0 7.0
[12]
For V//Y-Dir., ρw//Y-Dir: ..... nΦh, Φh//Y (mm) = 2 8.0
[12]
For V//Z-Dir., ρw//Z-Dir: ..... nΦh, Φh//Z (mm) = 2 8.0
[12]

Ακολουθεί η περιγραφή των πεδίων δεδομένων των παραπάνω αρχείων.
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[1-1a]

Ο αύξων αριθμός ενός group πεπερασμένων στοιχείων.

[1-1]

Κωδικός πεπερασμένου στοιχείου προσομοιώματος. Το πεπερασμένο
στοιχείο που υλοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή έχει κωδικό 999.

[1-2]

Συνολικός αριθμός μελών για το συγκεκριμένο group.

[1-3]

Αριθμός βαθμών ελευθερίας ανά κόμβο του πεπερασμένου στοιχείου. Για το
πεπερασμένο στοιχείο της παρούσας διατριβής δίνεται η τιμή 6.

[1-4]

Το όνομα του αρχείου που περιέχει την τοπολογία των στοιχείων.

[1-5]

Το όνομα του αρχείου που περιέχει τα οιονεί μόνιμα φορτία της κατασκευής.

[1-6]

Το όνομα του αρχείου που περιέχει τα δεδομένα των άκαμπτων συνδέσμων
(rigid offsets) των άκρων κάθε μέλους της κατασκευής.

[1-7]

Το όνομα αρχείου που περιέχει τα δεδομένα των διατομών ελέγχου κάθε
μέλους της κατασκευής.

[1-8]

Πολλαπλασιαστής ιδίου βάρους του μέλους.

[1-9]

Παράμετρος υπολογισμού μητρώου μάζας. Για το παρόν πεπερασμένο
στοιχείο δίνεται η τιμή 2.

[1-10]

Δίνεται η τιμή 1 ή 0 για το αν πρέπει να εκτελεσθούν ορισμένοι έλεγχοι
αρτιότητας των γεωμετρικών δεδομένων του προβλήματος, πριν την εκκίνηση
της ανάλυσης.

[1-11]

Δίνεται η τιμή 1 ή 2 για το αν η ανάλυση θα γίνει με το προσομοίωμα ινώνεικονοστοιχείων του κεφαλαίου 6 ή το προσομοίωμα πολυγώνων του
κεφαλαίου 5 αντίστοιχα.

[2-1]

Δίνονται ο αύξων αριθμός και οι καρτεσιανές συντεταγμένες των κόμβων της
κατασκευής.

[3-1]

Δίνονται οι κωδικοί δεσμεύσεων των βαθμών ελευθερίας των κόμβων
της κατασκευής, για τους 6 βαθμούς ελευθερίας κάθε κόμβου (3 μεταθετικοί
και 3 στροφικοί). Κωδικός 0 σημαίνει πλήρη ελευθερία μετακίνησης ή
στροφής, ενώ 1 σημαίνει αντίστοιχη δέσμευση (πλήρης πάκτωση). Για τις
δεσμεύσεις-πακτώσεις όπου απαιτείται υπολογισμός αντιδράσεων, αντί της
τιμής 1 θα δίνεται η τιμή -1.

[4-1]

Δίνεται ο συνολικός αριθμός των βημάτων της ανάλυσης.

[4-2]

Δίνεται ο συνολικός αριθμός των βαθμών ελευθερίας στους οποίους θα
επιβληθεί δύναμη ή μετακίνηση σε κάθε βήμα της ανάλυσης.
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[4-3]

Για κάθε βαθμό ελευθερίας όπου θα επιβληθεί δύναμη ή μετακίνηση (ο
συνολικός αριθμός των οποίων δίνεται στο πεδίο [4-2]), επαναλαμβάνεται
μία γραμμή του τρέχοντος πεδίου στην οποία δίνονται δύο αριθμοί. Ο πρώτος
αφορά τον αριθμό του κόμβου της κατασκευής και ο δεύτερος το βαθμό
ελευθερίας του κόμβου στον οποίο θα εφαρμοσθεί η φόρτιση.

[4-4]

Για κάθε βήμα φόρτισης επαναλαμβάνεται μία γραμμή στην οποία δίνονται οι
τιμές του φορτίου για κάθε βαθμό ελευθερίας που θα επιβληθεί φόρτιση και
με την σειρά που προσδιορίσθηκαν στο πεδίο [4-3], δηλαδή δημιουργούνται
τόσες στήλες όσοι οι βαθμοί ελευθερίας που προσδιορίσθηκαν στο πεδίο [42].

[5-1]

Προσδιορίζεται η τοπολογία των μελών της κατασκευής. Δίνεται ο αριθμός
του μέλους, ο κόμβος αρχής και ο κόμβος τέλους και ακολουθούν 12 κωδικοί
δεσμεύσεων των βαθμών ελευθερίας του μέλους (member releases). Κωδικός
0 σημαίνει πλήρη ελευθερία μετακίνησης ή στροφής, ενώ 1 σημαίνει
αντίστοιχη δέσμευση (πλήρης πάκτωση).

[6-1]

Ο αριθμός των συγκεντρωμένων φορτίων της κατασκευής.

[6-2]

Για κάθε συγκεντρωμένο φορτίο από το συνολικό αριθμό που προσδιορίσθηκε
στη πεδίο [6-1] δίνεται:
•

Ο αριθμός του μέλους που αφορά.

•

Η τιμή 1 ή 2 αν η διεύθυνση του φορτίου προσδιορίζεται βάσει γενικού ή
τοπικού συστήματος συντεταγμένων, αντίστοιχα.

•

Μία τιμή από 1 έως 3 για το αν το φορτίο βρίσκεται στη διεύθυνση του
άξονα Χ, Υ ή Ζ, αντίστοιχα.

•

Τιμή 1 ή 2 για το αν το φορτίο είναι δύναμη ή ροπή.

•

Η τιμή του φορτίου.

•

Η απόσταση επιβολής του φορτίου από τον κόμβο αρχής του μέλους, σε
mm.

[6-3]

Ο αριθμός των κατανεμημένων φορτίων της κατασκευής. Υπάρχει
δυνατότητα

προσδιορισμού

κατανεμημένων

φορτίων

τραπεζοειδούς

σχήματος.
[6-4]

Για κάθε συγκεντρωμένο φορτίο από το συνολικό αριθμό που προσδιορίσθηκε
στο πεδίο [6-3] δίνεται:
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•

Ο αριθμός του μέλους που αφορά.

•

Η τιμή 1 ή 2, αν η διεύθυνση του φορτίου προσδιορίζεται βάσει γενικού ή
τοπικού άξονα συντεταγμένων, αντίστοιχα.

•

Μία τιμή από 1 έως 3 για το αν το φορτίο βρίσκεται στη διεύθυνση του
άξονα Χ, Υ ή Ζ, αντίστοιχα.

•

Τιμή 1 ή 2 για το αν το φορτίο είναι δύναμη ή ροπή αντίστοιχα.

•

Η αρχική τιμή του κατανεμημένου φορτίου.

•

Η απόσταση επιβολής της αρχικής τιμής του φορτίου από τον κόμβο αρχής
του μέλους, σε mm.

•

Η τελική τιμή του κατανεμημένου φορτίου.

•

Η απόσταση επιβολής της τελική τιμής του φορτίου από τον κόμβο αρχής
του μέλους, σε mm.

Για ομοιόμορφο κατανεμημένο φορτίο σταθερής τιμής, η αρχική και η τελική
τιμή του φορτίου θα πρέπει να ταυτίζονται.
[7-1]

Κάθε γραμμή του αρχείου 7 αντιστοιχεί σε ένα μέλος της κατασκευής. Σε κάθε
γραμμή δίνεται ο αριθμός του μέλους και τα μήκη των άκαμπτων συνδέσμων
για τις διευθύνσεις Χ, Υ και Ζ του κόμβου αρχής και Χ, Υ και Ζ του κόμβου
τέλους.

[8-1]

Κάθε γραμμή του αρχείου 8 αντιστοιχεί σε ένα μέλος της κατασκευής. Σε κάθε
γραμμή δίνεται ο αριθμός του μέλους, ο αριθμός των διατομών ελέγχου για το
μέλος και το αρχείο δεδομένων της διατομής, για κάθε διατομή ελέγχου.

[9-1]

Αφορά επίλυση με προσομοίωμα εικονοστοιχείων.
Διάσταση τετραγωνικής περιοχής σχεδίασης της διατομής σε pixels, ≥ 500 &
≤ maxvalue. Για τη παράμετρο maxvalue δύναται να ισχύουν οι τιμές 23100
για 32-bit βάθος χώματος (Color Depth) των Windows και 32700 για 16- bit.
Σημειώνεται ότι ο χρόνος εκτέλεσης του προγράμματος αυξάνει (όχι όμως
σημαντικά όπως σε παλαιότερες εκδόσεις του προγράμματος) με την αύξηση
της εν λόγω τιμής, λόγω της καθυστέρησης στο στάδιο οπτικής αναγνώρισης
των έγχρωμων pixels που απαρτίζουν τη διατομή.

[9-2]

Αφορά επίλυση με προσομοίωμα εικονοστοιχείων.
Ανάλυση της οθόνης του Η/Υ σε ppi. Για τις πλείστες των συνήθων
αναλύσεων σε περιβάλλον Windows ισχύει η τιμή 96.
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[9-3]

Αφορά επίλυση με προσομοίωμα πολυγώνων.
Μέγιστο μήκος πλευράς τριγώνου διακριτοποίησης της διατομής, σε mm.

[9-4]

Αρχείο δεδομένων για τις παραμέτρους του σκυροδέματος της διατομής.

[9-5]

Αρχείο δεδομένων για τις παραμέτρους του χάλυβα της διατομής.

[9-6]

Αρχείο δεδομένων για τις παραμέτρους του χάλυβα και τη γεωμετρία των
συνδετήρων της διατομής.

[9-7]

Κωδικός 1 ή 0 για ύπαρξη ή όχι ενίσχυσης με μανδύα της διατομής,
αντίστοιχα.

[9-8]

Αρχείο δεδομένων για τις παραμέτρους του σκυροδέματος του μανδύα της
διατομής.

[9-9]

Αρχείο δεδομένων για τις παραμέτρους του χάλυβα του μανδύα της διατομής.

[9-10]

Αρχείο δεδομένων για τις παραμέτρους του χάλυβα και της γεωμετρίας των
συνδετήρων του μανδύα της διατομής.

[9-11]

Κωδικός γεωμετρίας διατομής. Ισχύουν οι ακόλουθες τιμές:
1 = ορθογωνική
2 = κοίλη ορθογωνική
3 = ελλειπτική/κυκλική
4 = ελλειπτικός/κυκλικός δακτύλιος
5=L
6=Τ
7=Ζ
8=Π

[10]

Για το σκυρόδεμα διατομής χωρίς μανδύα ή του πυρήνα αρχικής διατομής με
μανδύα, στις δώδεκα γραμμές δεδομένων (μετά το =) δίνονται κατά σειρά τα
ακόλουθα μεγέθη:
•

Εcm: Μέτρο ελαστικότητας σε GPa.

•

fck: χαρακτηριστική αντοχή σε MPa, αρνητική τιμή.

•

fcm: μέση αντοχή σε MPa, αρνητική τιμή.

•

Κωδικός 1 ή 2 για χρήση της fck ή της fcm, αντίστοιχα.

•

βc: μειωτικός συντελεστής της αντοχής, βc ·fc . Μοναδιαία τιμή για
αποτίμηση ή 0.85 για σχεδιασμό κατά ΕΚΩΣ 2000 ή EC2.

•

γc: συντελεστής ασφάλειας για την αντοχή, βc fc / γc. Κατάλληλη τιμή για
αποτίμηση ή 1.50 για σχεδιασμό κατά τους Κανονισμούς.
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εcy : παραμόρφωση διαρροής. Aρνητική τιμή, συνήθως περίπου ίση με

•

0.90∙εcο.
εcο: παραμόρφωση που αντιστοιχεί στη max αντοχή fc. Αρνητική τιμή,

•

συνήθως -0.002.
εcu: παραμόρφωση που αντιστοιχεί σε αστοχία της πλέον θλιβόμενης ίνας

•

της διατομής. Αρνητική τιμή. Για σχεδιασμό κατά τους Κανονισμούς η
τιμή -0.004. Για αποτίμηση ισχύουν οι τιμές του ΚΑΝ.ΕΠΕ.
Kωδικός για 1 ή 0 για οριζόντιο ή κατιόντα ευθύγραμμο κλάδο, αντίστοιχα,

•

του διαγράμματος τάσεων παραμορφώσεων σc-εc του σκυροδέματος, μετά
το σημείο (fc, εcο) – κλίση z. Αφορά μονοτονικές φορτίσεις βάσει
κανονισμών.
Κωδικός τύπου διαγράμματος σc-εc. Ισχύουν οι τιμές:

•

1

για παραβολικό-ορθογωνικό ή παραβολικό-τραπεζοειδές διάγραμμα
σc-εc.

2
3

για ορθογωνικό διάγραμμα σc-εc, εφαρμοζόμενο στο 0.80∙xc.
διγραμμικό, τριγωνικό-ορθογωνικό ή τριγωνικό-τραπεζοειδές
διάγραμ-μα σc-εc. Αφορά μονοτονικές φορτίσεις βάσει κανονισμών.

Τιμή της ενεργού περίσφιγξης α∙ωw. Μηδενική τιμή εάν πρόκειται να

•

υπολογισθεί βάσει δεδομένων συνδετήρων.
[11-1]

Για το χάλυβα διαμήκων οπλισμών διατομής χωρίς μανδύα ή του πυρήνα
αρχικής διατομής με μανδύα, στις επτά γραμμές δεδομένων δίνονται κατά
σειρά τα ακόλουθα μεγέθη:
•

Es: μέτρο ελαστικότητας χάλυβα σε GPa.

•

fyk: χαρακτηριστική τάση διαρροής σε MPa, θετική τιμή.

•

fym: μέση τάση διαρροής σε MPa, θετική τιμή.

•

Κωδικός 1 ή 2 για χρήση της fyk ή της fym, αντίστοιχα.

•

γs: συντελεστής ασφάλειας για την αντοχή fy/γs. Κατάλληλα τιμή για
αποτίμηση ή 1.15 για σχεδιασμό κατά τους Κανονισμούς.

•

εy: παραμόρφωση διαρροής.

•

εsu: παραμόρφωση που αντιστοιχεί σε αστοχία της πλέον εφελκυόμενης
ράβδου της διατομής. Θετική τιμή. Για σχεδιασμό κατά ΝEΚΩΣ 1995
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ισχύει η τιμή 0.010 ενώ κατά ΕΚΩΣ 2000 ή EC2 η τιμή 0.020. Για
αποτίμηση ισχύουν οι τιμές του ΚΑΝ.ΕΠΕ.
[11-2]

Υστερητικές παράμετροι του προσομοιώματος χάλυβα, όπως αυτές ορίζονται
στην παράγραφο 3.3.

[12]

Για τους οπλισμούς διάτμησης της διατομής χωρίς μανδύα ή του πυρήνα
αρχικής διατομής με μανδύα, στις δεκατρείς γραμμές δεδομένων (μετά το =)
δίνονται κατά σειρά τα μεγέθη που περιγράφονται παρακάτω, προκειμένου να
υπολογισθεί η ενεργός περίσφιγξη α∙ωw.
•

fywk: χαρακτηριστική τάση διαρροής σε MPa, θετική τιμή.

•

fywm: μέση τάση διαρροής σε MPa, θετική τιμή.

•

Κωδικός 1 ή 2 για χρήση της fywk ή της fywm,, αντίστοιχα.

•

γsw: συντελεστής ασφάλειας για την αντοχή fyw/γsw. Κατάλληλη τιμή για
αποτίμηση ή 1.15 για σχεδιασμό κατά τους Κανονισμούς.

•

Γωνία α των συνδετήρων ως προς τον άξονα του μέλους. Συνήθως ίση με
90ο.

•

Γωνία θ των θλιβόμενων διαγωνίων σκυροδέματος. Συνήθως ίση με 45ο.

•

Συνολικός αριθμός nbi των αποστάσεων bi των διαμήκων ράβδων που
βρίσκονται σε γωνία συνδετήρα ή σιγμοειδούς σύνδεσης, κατά την
έννοια της περιμέτρου της διατομής. Χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό του συντελεστή αn.

•

Δίνονται τα μήκη bi σε cm, 5 σε κάθε γραμμή, χωρισμένα με κενά
διαστήματα και όχι κόμματα και με τυχαία σειρά. Η εν λόγω γραμμή
μπορεί να επαναλαμβάνεται όσες φορές απαιτείται για την εισαγωγή
όλων των nbi τιμών, πάντα ανά 5, εφ’ όσον είναι nbi > 5.

•

Αριθμός ορθογωνικών τμημάτων που απαρτίζουν τη διατομή. Ισχύουν οι
ακόλουθες τιμές:
1 για ορθογωνική ή ελλειπτική/κυκλική διατομή.
2 για διατομές L και Τ.
3 για διατομές Ζ και Π.

•

Για κάθε ένα από τα εν λόγω ορθογωνικά τμήματα περιγράφονται στις
ακόλουθες 4 γραμμές οι οπλισμοί διάτμησης που υφίστανται σε αυτό,
προκειμένου στη συνέχεια το πρόγραμμα να υπολογίσει τα γεωμετρικά
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ποσοστά ανά διεύθυνση. Έτσι, οι ακόλουθες 4 γραμμές δεδομένων θα
πρέπει να επαναλαμβάνονται ως 4-άδα για κάθε ορθογώνιο. Η σειρά
περιγραφής των ορθογωνίων μπορεί να είναι τυχαία.
•

Αύξων αριθμός ορθογωνίου.

•

Διαστάσεις ορθογωνίου b//Υ, h//Ζ και απόσταση συνδετήρων Sh, όλα σε
cm. Y και Ζ είναι οι κεντροβαρικοί άξονες της διατομής.

•

Δίνεται ο αριθμός σκελών συνδετήρων και/ή σιγμοειδών συνδέσεων τα
οποία παραλαμβάνουν τέμνουσα δύναμη V//Υ.

•

Ομοίως με την προηγούμενη γραμμή δεδομένων αλλά για τέμνουσα
δύναμη V//Ζ.

Η περιγραφή των πεδίων που δεν αναλύονται διεξοδικά πιο πάνω γίνεται στα manuals των
προγραμμάτων MINOS (Sfakianakis M. (2011)[73]) και BIAX (Σφακιανάκης Μ. (2015)[2]).
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