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ηόρνη- θνπνί ηεο παξνύζαο εξγαζίαο  

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή απνηειεί πέξα απφ κηα ηππηθή 

ππνρξέσζε γηα λα παξαιάβσ ηνλ ηίηιν ηνπ δηπισκαηνχρνπ 

πνιηηηθνχ κεραληθνχ ΔΜΠ έλα πνιχ επράξηζην ηαμίδη ζηνλ 

θφζκν ηεο ππνινγηζηηθήο κεραληθήο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο 

εδάθνπο θαηαζθεπήο. Ζ ζπλεξγαζία κνπ φρη κφλν κε ηνλ 

ππεχζπλν δηδάζθνληα ηεο δηπισκαηηθήο θ Μ Παπαδξαθάθε 

αιιά θαη κε φινπο φζνπο κε δίδαμαλ ζην Πνιπηερλείν ππήξμε 

άξηζηε θαη ζηα επίπεδα πνπ πξέπεη. Σν ζέκα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο εδάθνπο θαηαζθεπήο κε αλαιπηηθέο θαη 

ππνινγηζηηθέο κεζφδνπο επηιέρζεθε επεηδή ζπγθεληξψλεη 3 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Αξρηθά απνηειεί ην θπζηθφ θαηλφκελν 

ηεο αιιειεπίδξαζεο εδάθνπο θαηαζθεπήο έλα ζαπκαζηφ 

θπζηθφ θαηλφκελν ην νπνίν αλ ιάβνπκε ππφςηλ φρη κφλν 

είκαζηε θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θάηη πνπ είλαη ν 

πξσηαξρηθφο ζηφρνο ελφο επηζηήκνλα αιιά θαη είκαζηε θαη κε 

πην νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ πνπ είλαη ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ελφο 

κεραληθνχ. ηελ ζπλέρεηα ε πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ κε 

πεπεξαζκέλα ζηνηρεία πνπ φρη κφλν απνηειεί κηα κεγάιε 

αλαθάιπςε ζηνλ ηνκέα ησλ επηζηεκψλ θαη ηεο κεραληθήο αιιά 

θαη απνηειεί κηα κεγάιε καζεκαηηθή εμέιημε θάηη πνπ 

ζπκβαδίδεη κε ηελ απφ ηα καζεηηθά κνπ ρξφληα αγάπε κνπ γηα 

ηα καζεκαηηθά. Σέινο ην φηη ν ηνκέαο απηφο έρεη πνιχ κεγάιε 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη κεγάιν πεδίν δξάζεο θάηη πνπ 

ζπλάδεη κε κηα επθηαία γηα κέλα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ζηνλ 

ηνκέα απηφλ πάληα κε ηελ ζέιεζε λα αλαθαιχςνπκε 

θαηλνχξγηα πξάγκαηα θαη λα βνεζήζνπκε ζηνλ ζρεδηαζκφ 

θαιχηεξσλ ηερληθψλ έξγσλ φρη κφλν ζε ζέκα αζθάιεηαο αιιά 

θαη πην νηθνλνκηθψλ έξγσλ. 
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Κεθάιαην 1,1 Η αιιειεπίδξαζε εδάθνπο 

θαηαζθεπήο κέζα από ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

«ζθνπηέο» 

Ζ δηεζλήο επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ησλ κεραληθψλ έρεη εληάμεη 

ην δήηεκα-θπζηθφ θαηλφκελν ηεο Αιιειεπίδξαζεο Δδάθνπο 

Καηαζθεπήο (ΑΔΚ) σο έλα εξεπλεηηθφ θαη εθαξκνζκέλν ζέκα 

αξθεηά ζεκαληηθφ γηα ηα ηερληθά έξγα φζν απφ θαζαξά 

επηζηεκνληθή ζθνπηά (ζεσξία θαη ζέιεζε λα εμεγεζεί ην 

θαηλφκελν) αιιά θαη απφ θαζαξά νηθνλνκηθή ζθνπηά θαη ζην 

πεδίν ηεο εθαξκνγήο θαζψο ε δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ έρεη 

ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ζρεδηαζκφ. Δλδεηθηηθά ε ΑΔΚ θαη ε 

ιήςε ηεο ζην ζρεδηαζκφ έρεη νηθνλνκηθφηεξν ζρεδηαζκφ 

ζεκειίνπ ελ γέλεη (ιφγσ κηθξφηεξσλ πξαγκαηηθψλ 

επηηαρχλζεσλ πνπ θηάλνπλ ζηελ ζεκειίσζε) θαη φζνλ αθνξά 

ηνπο παζζάινπο επίζεο αξθεηέο θνξέο έρνπκε νηθνλνκηθφηεξν 

ζρεδηαζκφ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πεξηζζφηεξνη θαλνληζκνί 

(κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν EC8-ΚΑΝΔΠΔ) γηα ηελ ΑΔΚ 

αλαθέξνπλ φηη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαιφ ζα λαη λα 

κελ ιεθζεί ππφςε (ιφγσ αβεβαηνηήησλ) θαη ππέξ ηεο 

αζθαιείαο ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ιεθζεί ππφςε γηα εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο δίλεηαη έλα ηππνιφγην (πνπ ζα αλαθεξζεί ζηελ 

ζπλέρεηα θαη πξνθχπηεη απφ ηελ ειαζηηθφηεηα) ην νπνίν δελ 

θαιχπηεη φιν ην θαηλφκελν θαη γεληθά νη ζπζηάζεηο είλαη ή λα 

κελ ιακβάλεηαη ππφςε ή αλ ιεθζεί ην ηππνιφγην λα λαη 

ζπκπιεξσκαηηθφ κηαο πνιχ κειεηεκέλεο θαη πξνζεθηηθήο 

αλάιπζεο κε πεπεξαζκέλα ζηνηρεία ζε έξγα φκσο πνπ αμίδεη λα 

γίλεη κηα πνιχ πεξίπινθε αλάιπζε (πρ θξάγκαηα βαξχηεηαο). Ζ 

αλάιπζε ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή θηλείηαη γχξσ απφ ηξείο 

«ζθνπηέο» : ηελ πξνζπάζεηα ησλ γεσηερληθψλ κεραληθψλ 

κέζσ ηεο ζεσξίαο Διαζηηθφηεηαο θαη ησλ πεηξακάησλ αιιά θαη 

γηα ηελ κε Γξακκηθή ζεσξία λα εθαξκφζνπλ απιέο ηζνδχλακεο 
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κεζφδνπο, ζηελ θιαζηθή ζεσξία Πεπεξαζκέλσλ ηνηρείσλ (Π) 

ε νπνία εθαξκφδεηαη θαη ζε γξακκηθή θαη ζε κε γξακκηθή 

αλάιπζε, θαη ζηελ ζεσξία ησλ πλνξηαθψλ ηνηρείσλ () θαη 

ζην πάληξεκα ησλ κεζφδσλ απηψλ φπνπ απηφ ππνινγηζηηθά 

είλαη εθηθηφ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα  ρξεζηκνπνηνχληαη 

θπξίσο γηα γξακκηθή ζεσξία ιφγσ ησλ ζπλαξηήζεσλ Green θαη 

φπνπ έρνπκε κε γξακκηθή αλάιπζε θαη παληξεχνπκε Π θαη  

ηφηε ηα  είλαη αξθεηά καθξηά ψζηε λα κπνξεί λα ζεσξεζεί 

κηα πεξηνρή πνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη 

παξακέλεη ειαζηηθή ψζηε λα πεξηνξηζηεί ην ππνινγηζηηθφ 

θφζηνο. ηε ζπλέρεηα ινηπφλ αλαιχεηαη ε ζθνπηά ησλ 

γεσηερληθψλ θαη δίλνληαη θάπνηα αδξά αιιά ζαθή ζηνηρεία ησλ 

2 άιισλ «νπηηθψλ γσληψλ» ελψ ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή ζα 

αλαιπζεί δηεμνδηθψο ε θιαζηθή ζεσξία Π. 

Κεθάιαην 1,2 Γεωηερληθή θνπηά. 

Αξρηθά ζα εμεηάζνπκε ην θαηλφκελν κε βάζε απιέο 

πξνζεγγίζεηο δειαδή ζα εμεγήζνπκε ην θαηλφκελν (ηαηηθή 

ΑΔΚ-Γπλακηθή ΑΔΚ (Αδξαλεηαθή-Κηλεκαηηθή) θαη απφζβεζε 

αθηηλνβνιίαο), ζηε ζπλέρεηα ζα δείμνπκε ηηο απιέο ζρέζεηο ηεο 

ζεσξίαο ειαζηηθφηεηαο γηα επηθαλεηαθά ζεκέιηα ζε εκίρσξν 

(ειαηήξηα) θαη ηελ επέθηαζή ηνπο κέζσ πεηξακαηηθψλ ζρέζεσλ 

γηα πεπεξαζκέλν ρψξν. Μεηά ζα δείμνπκε ηηο ζρέζεηο πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηνπο παζζάινπο θαη ηηο πεδηινδνθνχο (ειαηήξηα 

Winkler) Καη ζηε ζπλέρεηα ζα δείμνπκε ηηο ζρέζεηο ηνπ EC8-

ΚΑΝΔΠΔ πνπ δίλνληαη γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 

Δπεμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ.  

Ζ ζπλήζεο θαη πξψηε απινπνηεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ επηβνιή 

ησλ ζπλνξηαθψλ ζπλζεθψλ ζηε βάζε ηεο θαηαζθεπήο είλαη ε 

ζεψξεζε πιήξνπο πάθησζεο άξα ε ζηξνθή (αιιά θαη νη 



6 
 

κεηαθηλήζεηο) λα λαη κεδεληθή ζην ζεκέιην. Όκσο θάηη ηέηνην 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ζπκβαίλεη. Αλ θαλείο ην δεη απφ 

ζηαηηθή ζθνπηά θαη κφλν (θνξηίζεηο αξθεηά αξγέο φπσο ηα 

νησλεί κφληκα θνξηία κηαο θαηαζθεπήο) ηφηε ππάξρνπλ θάπνηεο 

κεηαθηλήζεηο θαη ζηξνθέο ζην ζεκέιην ιφγσ ηεο ελδνζηκφηεηαο 

ηνπ ζεκειίνπ αιιά θαη ηνπ εδάθνπο. Απηφ εμαξηάηαη βέβαηα 

απφ ηελ ζρεηηθή δπζθακςία εδάθνπο-ζεκειίνπ. Όζν πην ζρεηηθά 

δχζθακπην είλαη ην έδαθνο ηείλνπκε ηελ ζεψξεζε ηεο πιήξνπο 

πάθησζεο ελψ φζν πην εχθακπην είλαη ην έδαθνο ηείλνπκε ζηελ 

ζεψξεζε ηεο άξζξσζεο αλ ζεσξήζνπκε ηηο κεηαθηλήζεηο κεδέλ 

ιφγσ ζεκειίσζεο πνπ δελ ηηο επηηξέπεη (πρ ζεκειίσζε κε 

επίπιεπζε ή κε γεληθή θνηηφζηξσζε). Αθφκα εμαξηάηαη θαη απφ 

βάζνο ηεο ζεκειίσζεο αιιά θαη ηνλ βαζκφ εγθηβσηηζκνχ ηεο 

θαηαζθεπήο (ην πφζν βαζηά βάδνπκε ην ζεκέιην-πάζζαιν θαη 

αλ θάλνπκε θηβψηην ζεκειίσζεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη 

πνηεο είλαη νη δηαζηάζεηο ηνπ). ηελ δπλακηθή αλάιπζε φκσο 

ππάξρνπλ εθηφο απφ απηά ηα θαηλφκελα ΑΔΚ (πνπ 

ζπλππνινγίδνληαη ζηνπο ηχπνπο πνπ ζα δνζνχλ) ππάξρνπλ θαη 

θαηλφκελα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δπλάκεηο αδξάλεηαο αιιά 

θαη ηηο δπλάκεηο απφζβεζεο. Τπάξρεη ινηπφλ ε αδξαλεηαθή 

αιιειεπίδξαζε εδάθνπο θαηαζθεπήο (ΑΑΔΚ) ε νπνία 

εκθαλίδεηαη σο θπξηαξρνχζα φηαλ έρνπκε έλα ζρεηηθά ελδφζηκν 

έδαθνο ελ ζρέζεη κε ηελ ζεκειίσζε-πάζζαιν θαη εθθξάδεη ηελ 

αδξάλεηα ησλ ζσκάησλ θαηαζθεπή θαη έδαθνο θαη πψο ε κηα 

επεξεάδεηαη απφ ηελ άιιε θαη ε θηλεκαηηθή αιιειεπίδξαζε 

εδάθνπο θαηαζθεπήο (ΚΑΔΚ) ε νπνία εκθαλίδεηαη σο 

θπξηαξρνχζα φηαλ έρνπκε έλα ζρεηηθά ελδφζηκν πάζζαιν σο 

πξνο ην έδαθνο θαη εθθξάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εδάθνπο λα 

«απαληά» ζηελ θίλεζε ηνπ παζζάινπ κε ηελ δπζθακςία θαη ηελ 

απφζβεζε. Σέινο λα ζεκεησζεί φηη ε απφζβεζε πνπ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα εκθαλίδεη ην έδαθνο (φηαλ ιακβάλνπκε ππφςε 

ηελ ΑΔΚ) έρεη 3 ζπληζηψζεο. Αξρηθά ππάξρεη ε θαζαξή 

ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά (ημψδεο) ζηελ ζπλέρεηα ππάξρεη ε 
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θαζαξή αλειαζηηθή ζπκπεξηθνξά (πζηεξεηηθή) θαη ηέινο 

ππάξρεη κηα απφζβεζε πνπ εκθαλίδεηαη ζε 2
ν
 ρξφλν ζηελ 

εδαθηθή ζηξψζε θαη πξνθχπηεη απφ ηνλ αλαθιψκελν θπκαηηζκφ 

απφ ηελ θαηαζθεπή ζην έδαθνο ν νπνίνο θαηαλαιίζθεηαη κε 

κνξθή απφζβεζεο εμαξηψκελεο απφ ηελ ηαρχηεηα (απφζβεζε 

αθηηλνβνιίαο). Ζ ηειεπηαία απνηειεί αληηθείκελν κεγάιεο 

έξεπλαο θαη είλαη ελδεηθηηθφ φηη εκπεηξηθέο ζρέζεηο θαη 

αλαιπηηθέο κέζνδνη αληηκεηψπηζεο ζπαλίδνπλ ζηελ 

βηβιηνγξαθία ελψ θαη απφ αξηζκεηηθήο άπνςεο 

θαηαζθεπάζηεθαλ εηδηθά Π πνπ λα έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θαη λα ηελ πξνζνκνηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθά. ηελ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ αλαιχζεσλ γηα πξαθηηθνχο ζθνπνχο ε 

απφζβεζε αθηηλνβνιίαο αγλνείηαη. 

Κεθάιαην 1,3 ρέζεηο ζεωξίαο Διαζηηθόηεηαο 

γηα ζεκέιηα 

ην αξρηθφ ζηάδην πξνζέγγηζεο, αγλνψληαο ηα θαηλφκελα 

θηλεκαηηθήο θαη δπλακηθήο ΑΔΚ, ιχλνπκε ηελ εμίζσζε 

ηζνξξνπίαο κε αλαιπηηθή κέζνδν κε βάζε ηηο ηάζεηο ήηνη (πρ 

ζηε δηεχζπλζε ρ αιιά παξφκνηα θαη γηα ηηο άιιεο 2) 

∂σχχ

∂χ
+

∂σχψ

∂ψ
+

∂σχζ

∂ζ
=ζεμ ρ + ξ*υχ   

Μαδί κε ηηο ζπλζήθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρέζεηο ηνπ 

Hooke  

E*ερρ =ζρρ-λ*(ζςς+ζδδ)  

E*εςς =ζςς-λ*(ζρρ+ζδδ)  

E*εδδ =ζδδ-λ*(ζςς+ζρρ)  

ηρς=G*γρς  

ηςδ=G*γςδ  
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ηρδ=G*γρδ  

Καη ηηο ζρέζεηο παξακνξθψζεσλ κεηαθηλήζεσλ  

ερρ=
∂uχ

∂χ
 

εςς=
∂uψ

∂ψ
 

εδδ=
∂uζ

∂ζ
 

γρς=
∂𝑢𝜒

∂ψ
+

∂𝑢𝜓

∂χ
 

γςδ=
∂𝑢𝜁

∂ψ
+

∂𝑢𝜓

∂ζ
 

γρδ=
∂𝑢𝜒

∂ζ
+

∂𝑢𝜁

∂χ
 

Αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο άθακπηεο επηθάλεηαο γηα επηθαλεηαθφ 

ζεκέιην θαη ηζνδπλακίαο ηεο δχλακεο γηα θάζε δηεχζπλζε  

                                 δ(ρ ,ς)=δ0 ζηαζεξά 

 σ
Αθεμελίωσης

= 𝐹𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

Απηή είλαη ε γεληθή δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο γηα ηνλ 

ειαζηηθφ εκίρσξν θαη γηα ηπραίν ζρήκα ζεκειηψζεσο. 

Δθαξκφδνπκε κνλαδηαία δχλακε θαη βξίζθνπκε ηελ κεηαθίλεζε 

θαη ν αληίζηξνθνο είλαη ε δπζθακςία ζε θάζε δηεχζπλζε (ηα 

ειαηήξηα είλαη αζχδεπθηα γηα επηθαλεηαθή ζεκειίσζε νπφηε ην 

κεηξψν Κ είλαη δηαγψλην) θαη νη δπζθακςίεο πξνθχπηνπλ σο 

εμήο.  
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Δπζθακςίεο ζε ειαζηηθό εκίρσξν 

 

ηε ζπλέρεηα φκσο έγηλε πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε ηεο 

εμάξηεζεο ηεο δπζθακςίαο απφ ην πάρνο ζηξψκαηνο ελ ζρέζεη 
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κε ην πιάηνο ζεκειίσζεο ή ηελ αθηίλα αλ πξφθεηηαη γηα θχθιν. 

Ο ππνινγηζκφο έιαβε ππφςηλ ηελ βχζηζε πνπ αληηζηνηρεί ζε 

βάζνο ίζν κε ην βάζνο επηξξνήο ηεο θφξηηζεο. Βάζνο επηξξνήο 

είλαη ην βάζνο φπνπ ε έμηξα ηάζε ιφγσ θφξηηζεο είλαη ην 

0,2*ζεθαξκνδφκελεο ζηε ζεκειίσζε . Απηφ γηα ηα θαηαθφξπθα θνξηία 

αληηζηνηρεί ζην 3-4*Β (Β= πιάηνο ζεκειίσζεο ή αθηίλα αλ 

πξφθεηηαη γηα θχθιν) γηα ηα ζεκέιηα πεπεξαζκέλνπ κήθνπο ελψ 

γηα ηα ισξηδσηά νξίδεηαη ζην 9-10*Β. Γηα ηα νξηδφληηα θνξηία 

νξίδεηαη σο πεξίπνπ 2*Β ελψ γηα ηελ θακπηηθή θφξηηζε πεξίπνπ 

ζην Β/2 ελψ γηα ηε ζηξέςε αθφκα πην ρακειά. Αθφκα έγηλε 

δηεξεχλεζε κε αξηζκεηηθέο θαη πεηξακαηηθέο κεζφδνπο ηεο 

δπζθακςίαο γηα κε ζηαζεξφ κέηξν ειαζηηθφηεηαο θαη ηα 

απνηειέζκαηα είλαη σο εμήο. 

 

Επίδξαζε πάρνπο ζηξώκαηνο  
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Δπζθακςίεο γηα κεηαβιεηό κέηξν Ειαζηηθόηεηαο ζε ζρέζε κε 

βάζνο. 

Αθφκα δηεξεπλήζεθε πεηξακαηηθά θαη αξηζκεηηθά ε ζρέζε θαη ε 

επίδξαζε ηνπ βάζνπο ζεκειίσζεο θαη ηνπ εγθηβσηηζκνχ θαη 

βξέζεθαλ νη ζρέζεηο ησλ δπζθακςηψλ κε βάζε ην ιφγν βάζνο 

πξνο πιάηνο θαη γηα ηηο δπζθακςίεο ζηε δηαγψλην αιιά θαη γηα 

ηηο δπζθακςίεο εθηφο δηαγσλίνπ (κε δηαγψλην Κ). Οη ζρέζεηο 

απηέο δείρλνπλ ηελ επηξξνή ηνπ βάζνπο πνπ ζεκαίλεη φηη εθεί 

ππάξρεη πξνθφξηηζε άξα απμεκέλεο ηάζεηο κέρξη λα έρνπκε 

κεγάιεο κεηαθηλήζεηο αιιά θαη ίδην βάξνο ππεξθεηκέλσλ γαηψλ 

αιιά θαη ηελ επηξξνή ηνπ εγθηβσηηζκνχ νπνχ εθεί δξά ε 

δηάηκεζε έσο ζηα αλψηεξα φξηα ηεο θαη ε παζεηηθή αληψζεζε 

ζηα θαηαθφξπθα ηνηρψκαηα. Οη βαζηθέο ζρέζεηο πνπ 

πξνέθπςαλ είλαη νη εμήο  
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Καηαθόξπθε δπζθακςία γηα εγθηβσηηζκέλν ζε βάζνο ζεκέιην. Ο 

ιόγνο 1+0,10*D/B αλαθέξεηαη ζηελ επηξξνή ηνπ βάζνπο θαη ν 

άιινο ζηελ επηξξνή ηνπ εγθηβσηηζκνύ 

 

Οξηδόληηα δπζθακςία γηα εγθηβσηηζκέλν ζε βάζνο ζεκέιην. Ο 

ιόγνο 1+0,15*D/B αλαθέξεηαη ζηελ επηξξνή ηνπ βάζνπο θαη ν 

άιινο ζηελ επηξξνή ηνπ εγθηβσηηζκνύ 

 

Σηξνθηθή γηα θάκςε δπζθακςία γηα εγθηβσηηζκέλν ζε βάζνο 

ζεκέιην 

Απηά φια ηζρχνπλ γηα άθακπηε ζεκειίσζε. Σψξα γηα ηηο 

εχθακπηεο ζεκειηψζεηο (πεδηινδνθνί εχθακπηεο θνηηνζηξψζεηο) 

αιιά θαη πάζζαινη πηνζεηείηαη γηα αλαιπηηθέο θαη αξηζκεηηθέο 

ιχζεηο ζαλ κνληέιν ην κνληέιν ησλ ειαηεξίσλ Winkler (αιιά 

θαη άιια φπσο Broms κνληέιν γηα ηελ εγθάξζηα θφξηηζε 

παζζάισλ κέζνδνο DIN4014 θιπ). χκθσλα κε απηφ ην έδαθνο 

πξνζνκνηάδεηαη κε ειαηήξηα ζηαζεξάο θ φπνπ θ δείθηεο 
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εδάθνπο θαη είλαη ην πειίθν ηάζεο πξνο θαζίδεζε ζε έλα 

ζεκείν. Σν πξφβιεκα νξίδεηαη σο εμήο 

 

Έζησ κηα δνθφο εχθακπηε πνπ δέρεηαη ην ζηνηρεηψδεο ζεκείν 

ηηο ηάζεηο εμσηεξηθέο (q) θαη ειαηεξίνπ θαη καδί κε ηηο ξνπέο 

θαη ηηο ηέκλνπζεο ηζνξξνπεί. Σφηε αλ w είλαη ε βχζηζε  

EI ∗
∂4w

∂x4
= −k ∗ w + q 

Με ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο αλάινγα κε ηε ζηήξημε ελψ ζε 

απεηξνκήθε δνθφ δελ ππάξρνπλ 

Δδψ παξαηίζεληαη νη ιχζεηο γηα ζπγθεληξσκέλν θνξηίν θαη 

ξνπή. 

πγθεληξσκέλν θνξηίν 

w(x)=Ρ*ι*e
-ι*x  

*(cos(ι*x)+sin(ι*x))/(2*k)
 
  

ζ(x)= -Ρ*ι
2
*e

-ι*x  
*sin(ι*x)/k

 
  

Μ(x)= Ρ*e
-ι*x  

*(cos(ι*x)-sin(ι*x))/(4*ι)
 
  

Q(x)=-Ρ*e
-ι*x

*cos(ι*x)/2
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πγθεληξσκέλε ξνπή 

w(x)=M*ι
2
*e

-ι*x  
*sin(ι*x)/k

 
  

ζ(x)= M* ι
3 
*e

-ι*x  
*(cos(ι*x)-sin(ι*x))/k  

Μ(x)= M*e
-ι*x  

*cos(ι*x)/2
 
  

Q(x)= -M*ι*e
-ι*x  

*(cos(ι*x)+sin(ι*x))/2  

 

P, M θνξηίζεηο  

θ δείθηεο εδάθνπο  ι= 
κ

4∗ΕΙ

4
 ζπληειεζηήο Hetenyi  

Σέινο πξηλ αλαιχζνπκε ηα θαηλφκελα ηεο δπλακηθήο ΑΔΚ λα 

αλαθέξνπκε φηη ε ελεξγφο ηδηνπεξίνδνο ιακβαλνκέλεο ππφςε 

ηεο ΑΔΚ αλαθέξεηαη ζηνλ ΔC8-ΚΑΝΔΠΔ αιιά θαη δίδνληαη 

θαη ηχπνη πνπ πξνζπαζνχλ λα πξνζεγγίζνπλ θαη ηα άιια 

θαηλφκελα πνπ ζα αλαιπζνχλ ακέζσο κεηά. Τπελζπκίδεηαη φηη 

δελ ιακβάλεηαη ζηηο ζρέζεηο απηέο ε απφζβεζε αθηηλνβνιίαο. 
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Κεθάιαην 1,4 ρέζεηο EC8-ΚΑΝΔΠΔ 
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ηα δπλακηθά θαηλφκελα ππάξρνπλ 2 αθφκα θαηλφκελα ΑΔΚ 

1. Αδξαλεηαθή Αιιειεπίδξαζε Δδάθνπο Καηαζθεπήο. Απηή 

επηθέξεη ηελ αχμεζε ηεο ηδηνπεξηφδνπ αιιά θπξίσο ηελ 

κεηαβνιή ηεο ελεξγνχ απφζβεζεο ζχκθσλα κε ηε ζρέζε 

ηνπ ΚΑΝΔΠΔ Ζ θίλεζε ηξνπνπνηείηαη θαη φζν πην κηθξή 

είλαη ε ζρεηηθή δπζθακςία εδάθνπο πξνο παζζάινπ ηφζν 

πην έληνλν είλαη ην θαηλφκελν. Παξαηεξείηαη φηη φζν πην 

κεγάινο είλαη ν ιφγνο Ζ/εκηπιάηνο (κεγαιχηεξε κάδα) 

ηφζν πην κεγάιε είλαη ε ηζνδχλακε απφζβεζε. Σέινο ην 

θαηλφκελν απνθηά ηδηαίηεξα κεγάιε ζεκαζία φρη κφλν γηα 

ηελ απφθξηζε ηεο ίδηαο ηεο θαηαζθεπήο αιιά θαη γηα ην 

έδαθνο πνπ θαηαπνλείηαη ζην λα παξαιάβεη απηέο ηηο 

δπλάκεηο πνπ πξνθαιεί ε αδξάλεηα καδί κε ηηο 

κεηαθηλήζεηο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δφλεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

εδάθνπο. 
2. Κηλεκαηηθή Αιιειεπίδξαζε Δδάθνπο Καηαζθεπήο. Απηή 

επηθέξεη αχμεζε ηδηνπεξηφδνπ θαη ηξνπνπνίεζε 

κεηαθηλήζεσλ πνπ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ δεζπφδνπζα 
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ζπρλφηεηα ηνπ ζεηζκηθνχ θξαδαζκνχ. ηα ρακειφζπρλα 

θχκαηα ε ζεκειίσζε παξαθνινπζεί ηελ θίλεζε ηνπ 

ζεηζκνχ ζρεδφλ απφιπηα θαη ζπγθιίλεη ζηε κεηαθίλεζε 

ειεπζέξνπ πεδίνπ. ηα πςίζπρλα ε ζεκειίσζε δελ κπνξεί 

λα παξαθνινπζήζεη ηελ θίλεζε θαη απηή πέθηεη πεξίπνπ 

ζην 0,40-0,5 ηεο κεηαθίλεζεο ειεπζέξνπ πεδίνπ. 

Κεθάιαην 1,5 Αξηζκεηηθέο κέζνδνη κε 

Πεπεξαζκέλα ηνηρεία (Π) πλνξηαθά 

ηνηρεία () θαη κεηθηέο κεζόδνπο (Π-) 

Αδξή πξνζέγγηζε 

ηηο αξηζκεηηθέο κεζφδνπο ππάξρνπλ ηα πεπεξαζκέλα ζηνηρεία 

(Π) ηα ζπλνξηαθά ζηνηρεία () θαη νη κεηθηέο κέζνδνη. Σα Π 

απνηεινχλ ηελ πην επξέσο δηαδεδνκέλε κέζνδν γηα ηελ 

Αιιειεπίδξαζε Δδάθνπο Καηαζθεπήο θαη φρη κφλν, ηα  

απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε κέζνδν γηα ηελ 

Διαζηηθφηεηα αιιά έρεη κεηνλέθηεκα φηαλ αληηκεησπίδεη θαλείο 

ηε Με Γξακκηθή ζεσξία. Οη κεηθηέο κέζνδνη έρνπλ ζπλήζσο 

ηελ κνξθή ελφο πιέγκαηνο Π ζηελ αλειαζηηθή πεξηνρή θαη  

αξθεηά καθξηά απφ ηε ζεκειίσζε φπνπ παξαδερφκαζηε φηη 

ηζρχεη ε Γξακκηθή ζεσξία εθεί ζην ζχλνξν ηεο πεξηνρήο πνπ 

επηιχνπκε. Ζ θάζε κηα απφ ηηο 3 κεζφδνπο πξέπεη λα ζπγθξηζεί, 

πάληα αλάινγα κε ην πξφβιεκα πξνο επίιπζε, σο πξνο ην 

ππνινγηζηηθφ θφζηνο ηελ αμηνπηζηία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θάζε κεζφδνπ. Δλ γέλεη ζε Γξακκηθή Θεσξία πξνηηκνχκε 

θάπνηα απφ ηηο θαλνληθέο κεζφδνπο θαη ζηε Με Γξακκηθή ηελ 

κεηθηή κέζνδν. Δδψ ζα αλαιχζνπκε κε πνιχ αδξφ ηξφπν θαη ηηο 

3 κεζφδνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα εζηηάζνπκε ζηα Π σο ζθνπφ 

ηεο δηπισκαηηθήο.  

Ζ κέζνδνο ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ απνζθνπεί ζηελ 

δεκηνπξγία κεηξψσλ ηνπ δηαθξηηνπνηεκέλνπ θνξέα. Σν κεηξψν 
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ζηηβαξφηεηαο Κ ην κεηξψν κάδαο Μ θαη ην κεηξψν απφζβεζεο 

C νξίδνληαη σο  

Κ= BT ∗ E ∗ B dv
𝑉

 

Μ= NT ∗ N ∗ 𝜌 dv
𝑉

 

C=a*M +b*K 

Όπνπ u=N*d ε=B*d Ν ζπλαξηήζεηο ζρήκαηνο Β κεηξψν 

παξακφξθσζεο ξ ππθλφηεηα θαη a,b ζπληειεζηέο Rayleigh πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο 2 πξψηεο ηδηνζπρλφηεηεο σ1,σ2. 

a=2*μ*σ1*σ2/(σ1+σ2) 

b=2*μ/(σ1+σ2) 

Καη αθνχ θαηαζθεπαζηνχλ ηα κεηξψα επηιχεηαη κηα εμίζσζε 

πνπ έρεη ηε γεληθή κνξθή Μ*𝐔 +C*𝐔 +K*U=Fext κε 

αξηζκεηηθή νινθιήξσζε πνπ αλαιχεηαη ζε επφκελν θεθάιαην. 

Ζ αξηζκεηηθή νινθιήξσζε φκσο ππάξρεη θαη ζηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ Κ θαη Μ θαη ηα νινθιεξψκαηα γίλνληαη ζην θπζηθφ 

ζχζηεκα. 

Κ= B(ξ, η, ζ)T ∗ E ∗ B ξ, η, ζ ∗ det 𝐽 dξ dη dζ
𝑉

 

Μ= N(ξ, η, ζ)T ∗ N(ξ, η, ζ) ∗ ρ ∗ det 𝐽 dξ dη dζ
𝑉

 

Καη ζηε ζπλέρεηα απηά κεηαθξάδνληαη ζε αζξνίζκαηα ησλ 

εληφο ησλ νινθιεξσκάησλ ζηνηρείσλ γηα επηιεγκέλα μ ,ε, δ ηα 

νπνία ειαρηζηνπνηνχλ ην ζθάικα. Οη αξηζκεηηθέο κέζνδνη 

νινθιήξσζεο εδψ είλαη πνιιέο φκσο ε πην δηαδεδνκέλε είλαη ε 

αξηζκεηηθή νινθιήξσζε θαηά Gauss. ε απηήλ ηα μ ,ε, δ 

επηιέγνληαη +- 0,577 γηα 2 ζεκεία αλά δηεχζπλζε (ζχλνιν 8)  

θαη πάλσ ζε απηφ ην ζέκα αλάινγα κε ην ζηνηρείν ππάξρνπλ 

άιια δεχγε μ ,ε, δ θαη έρεη δεκηνπξγεζεί βηβιηνζήθε κε ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 
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Ζ κέζνδνο ησλ ζπλνξηαθψλ ζηνηρείσλ ζπλίζηαηαη ζηελ 

δεκηνπξγία δηαθξηηνπνηεκέλνπ ζπλφξνπ ζηα άθξα ηνπ ζψκαηνο 

θαη κέζσ ηεο εμίζσζεο πνπ δηέπεη ην πξφβιεκα θαη ησλ 

ζπλαξηήζεσλ Green λα δεκηνπξγεζεί έλα πξφβιεκα ηεο κνξθήο 

Α*Υ=Β δειαδή έλα γξακκηθφ ζχζηεκα απφ φπνπ ιακβάλνπκε 

ηελ γεληθή ιχζε ηεο δηαθνξηθήο εμίζσζεο. πλήζσο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αιιειεπίδξαζε εδάθνπο θαηαζθεπήο 

νη εμηζψζεηο Navier ε θπκαηηθή εμίζσζε θαη ε εμίζσζε θίλεζεο 

ζηελ δπλακηθή. πλνξηαθέο ζπλζήθεο είλαη ηχπνπ Dirichlet 

Neumann Robin. Σα  είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα θαζψο 

κεηψλεηαη ε δηαθξηηνπνίεζε ην θπξίσο ππνινγηζηηθφ θφζηνο 

αλαθέξεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπλαξηήζεσλ Green θαη 

βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη ηα  γηα κε 

γξακκηθή αλάιπζε είλαη κε αμηφπηζηα. 

Ζ κεηθηή κέζνδνο κε ηα Π- είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε 

κέζνδνο γηαηί ζπλδπάδεη ηελ κε γξακκηθφηεηα ησλ Π κε ηελ 

θαιή ζπκπεξηθνξά ησλ  ππνινγηζηηθά ζην γξακκηθφ 

θνκκάηη. ην ρσξίν ηηο αλάιπζήο καο ζεσξνχκε ην κε γξακκηθφ 

θνκκάηη πνπ είλαη ην θηίξην θαη έλα θνκκάηη ηνπ εδάθνπο ζηελ 

εγγελή πεξηνρή ηεο ζεκειίσζεο θαη εγγελψο ζηνλ άπεηξν 

εκίρσξν (πξαθηηθά πεξίπνπ ζε απφζηαζε 2-4 θνξέο ην πιάηνο 

ηεο ζεκειίσζεο) θάλνπκε ην ρψξν δηαθξηηφ κε ζπλνξηαθά 

ζηνηρεία θαη εθαξκφδνπκε ηελ εμίζσζε θίλεζεο θνηηψληαο λα 

ζπκβηβάδνληαη νη κεηαθηλήζεηο φρη κφλν ζηελ επαθή ησλ 2 

ρσξίσλ αιιά θαη αξθεηά καθξηά ζην άπεηξν. ηνλ ππνινγηζκφ 

πξέπεη λα εθαξκφδνπκε σο επηβαιιφκελεο κεηαθηλήζεηο ζηνλ 2
ν
 

ππφ-ρσξν ηηο ππνινγηζζείζεο κεηαθηλήζεηο ηνπ 1
νπ

. 
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Κεθάιαην 2,1Αξηζκεηηθέο κέζνδνη κε 

Πεπεξαζκέλα ηνηρεία (Π) Δζηίαζε 

Γηαηππψλνπκε ην πξφβιεκα ηεο αιιειεπίδξαζεο εδάθνπο 

θαηαζθεπήο ππνινγηζηηθά θαη αλαθέξνπκε ηηο 2 βαζηθέο 

κεζφδνπο επίιπζεο ήηνη ηελ κέζνδν άκεζεο νινθιήξσζεο θαη 

ηελ κέζνδν ησλ ππνθνξέσλ. 

Σν πξφβιεκα νξίδεηαη σο εμήο. 

Έζησ νη βαζκνί ειεπζεξίαο ζην ρσξίν ηεο ΑΔΚ. Απηνί 

ρσξίδνληαη ζηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο ηνπο εδάθνπο έζησ f ηνπο 

βαζκνχο ειεπζεξίαο ηεο θαηαζθεπήο έζησ s θαη ηνπο θνηλνχο 

βαζκνχο ειεπζεξίαο έζησ c. Γηα ηηο νιηθέο κεηαθηλήζεηο  U 

ζέηνπκε ηελ εμίζσζε U=Ufreefield +Uextra  δειαδή νη νιηθέο 

κεηαθηλήζεηο είλαη ην άζξνηζκα ησλ νιηθψλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ 

ειεπζέξνπ πεδίνπ θαη ηηο νιηθέο κεηαθηλήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο.  

Δάλ έρνπκε ηελ εμίζσζε θίλεζεο 

Μ*𝐔 +C*𝐔 +K*U=0  

Αλαδηαηαγκέλε σο πξνο ηνπο βαζκνχο s,c,f ζπάκε ηηο νιηθέο 

κεηαθηλήζεηο ζε ειεπζέξνπ πεδίνπ θαη ησλ έμηξα κεηαθηλήζεσλ 

θαη ηφηε ε εμίζσζε γεληθά παίξλεη ηελ κνξθή 

Μ*𝐔𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂 +C*𝑼𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂 +K*Uextra=-(Μ*𝐔𝒇𝒇 +C*𝐔𝐟𝐟 +K*Uff) (*) 

Καη απηή ε εμίζσζε νινθιεξψλεηαη αξηζκεηηθά ζηε γεληθή 

κνξθή έρνληαο ηελ κεηαθίλεζε ειεπζέξνπ πεδίνπ απφ αλάιπζε 

δηάδνζεο θπκαηηζκνχ δειαδή ηελ επίιπζε ηεο θπκαηηθήο 

εμίζσζεο (Μέζνδνο Άκεζεο Οινθιήξωζεο). Θα δνχκε 

θάπνηεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο ζηε ζπλέρεηα. 
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Αλ νη κεηαθηλήζεηο ειεπζέξνπ πεδίνπ ζηνπο βαζκνχο 

ειεπζεξίαο c είλαη θνηλέο (ζχγρξνλε θίλεζε ζηεξίμεσλ) ηφηε 

ιακβάλνπκε σο «ηκήκα ειεπζέξνπ πεδίνπ» ηεο θαηαζθεπήο ηελ 

θίλεζε ζηεξενχ ζψκαηνο ηεο θαηαζθεπήο. χκθσλα κε απηφ 

παίξλνπκε ηελ ζηαηηθή εμίζσζε θίλεζε ηεο ζηεξεάο-άθακπηεο 

θαηαζθεπήο ήηνη ηελ εμίζσζε 

(
𝐊𝐬𝐬 𝐊𝐬𝐜
𝐊𝐜𝐬 𝐊𝐜𝐜(𝐬)

)*(
𝐕𝐬
𝐕𝐜

)=0 (**) 

Όπνπ Vs=θίλεζε ζηεξενχ ζψκαηνο ηεο θαηαζθεπήο  

Vc=θίλεζε βάζεο (ζχγρξνλε θίλεζε ζηεξίμεσλ) γηα ην 

ειεχζεξν πεδίν Vf= θίλεζε εδάθνπο ειεπζέξνπ πεδίνπ 

Καη κε ηελ εμίζσζε θίλεζεο ηνπ ειεπζέξνπ πεδίνπ  

 
𝚳𝐜𝐜(𝐟) 𝟎

𝟎 𝐌𝐟𝐟
 ∗  𝐕𝐜 

𝐕𝐟 
 +  

𝐂𝐜𝐜(𝐟) 𝐂𝐜𝐟
𝐂𝐟𝐜 𝐂𝐟𝐟

 ∗  𝐕𝐜 

𝐕𝐟 
 +  

𝐊𝐜𝐜(𝐟) 𝐊𝐜𝐟
𝐊𝐟𝐜 𝐊𝐟𝐟

 ∗  
𝐕𝐜
𝐕𝐟

 = 𝟎 

 Σειηθά ην δεχηεξν κέινο ηεο εμίζσζεο (*) γίλεηαη 

(
𝐌𝐬𝐬 𝟎 𝟎
𝟎 𝐌𝐜𝐜(𝐬) 𝟎
𝟎 𝟎 𝟎

) 

Αλ ηψξα έρνπκε κηα κε ζχγρξνλε θίλεζε ησλ ζηεξίμεσλ θαη 

ζέινπκε λα απινπνηήζνπκε ιίγν ην πξφβιεκα κπνξνχκε λα 

δερηνχκε κηα ζρεδφλ ζηαηηθή εμίζσζε ηεο ζηεξεάο-άθακπηεο 

θαηαζθεπήο ήηνη ηελ πξψηε απφ ηηο 2 εμηζψζεηο ηεο (**) θαη 

έρνπκε 

 πνπ ηζρχεη θαη γηα ηηο 

παξαγψγνπο ησλ Vs,Vc 

Οπφηε ην δεχηεξν κέινο ηεο (*)  
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− 
𝟎 𝚳𝒔𝒔 ∗ 𝑻𝒔𝒄 𝟎
𝟎 𝐌𝐜𝐜 𝟎
𝟎 𝟎 𝟎

 ∗  
𝐕𝐬 

𝐕𝐜 

𝐕𝐟 
 −  

𝑪𝒔𝒔 𝐂𝐬𝐜 𝐂𝐬𝐟
𝐂𝐜𝐬 𝐂𝐜𝐜 𝐂𝐜𝐟
𝐂𝐟𝐬 𝐂𝐟𝐜 𝐂𝐟𝐟

 ∗  
𝐕𝐬 

𝐕𝐜 

𝐕𝐟 
 −  

𝟎 𝟎 𝟎
𝟎 𝐊𝐜𝐜     𝟎
𝟎 𝟎 𝟎

 ∗  
𝐕𝐬
𝐕𝐜
𝐕𝐟

  

 

Όπνπ 

 

Ζ κέζνδνο απηή έρεη βαζηθφ κεηνλέθηεκα φηη πξέπεη λα 

πξνζηίζεηαη ε ζρεδφλ ζηαηηθή ιχζε ζηνλ ππνινγηζκφ ηάζεσλ 

θαη παξακνξθψζεσλ θαη έρεη θαη έλα αξθεηά βαξχ 

ππνινγηζηηθφ θφζηνο ε αξηζκεηηθή νινθιήξσζε πνιιψλ 

βαζκψλ ειεπζεξίαο καδί κε απηνχο ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ 

αλαιχζεθαλ. πλεπψο πξνηηκάηαη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε 

κέζνδνο άκεζεο νινθιήξσζεο λα γίλεηαη ρσξίο ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ζε κε ζχγρξνλε θίλεζε ζηεξίμεσλ. 

Σν ίδην πξφβιεκα κπνξεί λα γίλεη άκα ζεσξήζνπκε ηελ Μέζνδν 

ησλ Τπνθνξέσλ. 

Έζησ ινηπφλ ην ζχζηεκα Αιιειεπίδξαζεο Δδάθνπο 

Καηαζθεπήο πνπ έρεη ηε ζρεκαηηθή κνξθή  
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Απηφ απνηειείηαη απφ ην θνκκάηη ηεο θαηαζθεπήο θαη κέξνο 

ηνπ εδάθνπο κε βαζκνχο ειεπζεξίαο s κε ην ππφινηπν θνκκάηη 

ηνπ εδάθνπο κε βαζκνχο ειεπζεξίαο b θαη ην αζπλνξηαθφ 

έδαθνο πνπ γηα λα ηθαλνπνηήζνπκε ηηο ζπλζήθεο ζην άπεηξν 

κέζσ ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ εθαξκφδνπκε 

απνζβεζηήξεο θαη άιιεο ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο ζηα άθξα. Οη 

ζπλζήθεο δηαθέξνπλ ελ γέλεη απφ εξεπλεηή ζε εξεπλεηή αιιά ε 

πην δηαδεδνκέλε ζπλζήθε είλαη απηή ησλ Lysmer-Kuhlemeyer 

πνπ ζα αλαιπζεί παξαθάησ.  

Ζ κέζνδνο απηή πνηνηηθά αλαιχεηαη ζηα εμήο 3 βήκαηα  

1. Πξνζδηνξηζκφο ησλ κεηαθηλήζεσλ ειεπζέξνπ πεδίνπ κε 

αλάιπζε δηάδνζεο θπκαηηζκνχ ζε ειαζηηθφ κέζν ή θαη κε 

επίιπζε ηεο εμίζσζεο θίλεζεο ηνπ ζψκαηνο. 

2. Πξνζδηνξηζκφο ησλ ηζνδπλάκσλ δξάζεσλ ζηνπο βαζκνχο 

ειεπζεξίαο b ζε κνξθή ζρέζεο δχλακεο κεηαθίλεζεο  
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3. Αλάιπζε ηνπ ππφινηπνπ θνκκαηηνχ ηνπ ρσξίνπ (έδαθνο+ 

θαηαζθεπή πιήξσο) ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ νδεχνληνο 

θχκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζρέζεηο πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηα βήκαηα 1 θαη 2 

Ζ εμίζσζε θίλεζεο είλαη κε ηε κνξθή 

 

Όπνπ νη κεηαθηλήζεηο είλαη ζηνλ ρξφλν t, φπνπ s βαζκνί 

ειεπζεξίαο ηεο θαηαζθεπήο θαη κέξνπο ηνπ εδάθνπο θαη φπνπ b 

ην ππφινηπν θνκκάηη ηνπ εδάθνπο, ην πξψην δεμηά δηάλπζκα 

είλαη νη δπλάκεηο ιφγσ αιιειεπίδξαζεο ησλ 2 ρσξίσλ (ρσξίν 

ΑΔΚ θαη αζπλνξηαθφ ρσξίν) θαη ην δεχηεξν είλαη ηα πηζαλά 

εμσηεξηθά θνξηία ζηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο ζην ρξφλν t. 

Σν δηάλπζκα ησλ δπλάκεσλ αιιειεπίδξαζεο έρεη ηε κνξθή. 

 

Όπνπ ην κεηξψν Mbb(g) αλαθέξεηαη ζην κνλαδηαίνπ παικνχ 

κεηξψν κάδαο ηνπ αζπλνξηαθνχ εδάθνπο ζην νπνίν έρεη 

αθαηξεζεί ην θνκκάηη εδάθνπο πνπ ζπκκεηέρεη ζην ρσξίν ΑΔΚ 

παξνκνίσο γηα ην ub(g). Όκσο επεηδή ην ub(g) εμαξηάηαη απφ ην 

πψο εκείο θάλακε πξνηηκάηαη λα βάδνπκε ζηε ζέζε ηνπ ηηο 

κεηαθηλήζεηο θαη επηηαρχλζεηο ζηνπο b βαζκνχο ειεπζεξίαο απφ 

ην ειεχζεξν πεδίν θαη ηελ αλάιπζε ζην αξρηθφ βήκα. Σφηε 
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(***) 

ρεκαηηθά ην ειεχζεξν πεδίν. 

 

Με ηελ βνήζεηα ησλ Π θαη ηεο κηγαδηθήο αλάιπζεο ην 

κνλαδηαίνπ παικνχ κεηξψν κάδαο ηνπ εδάθνπο πνπ 

απνθφπηεηαη απφ ην ζχλνιν είλαη  

 

Όπνπ Κe  κεηξψν ζηηβαξφηεηαο εδάθνπο πνπ απνθφπηεηαη Me 

κεηξψν ζηηβαξφηεηαο εδάθνπο πνπ απνθφπηεηαη. Σν σ 

αλαθέξεηαη ζην έδαθνο πνπ απνθφπηεηαη. Καη αλ θάλνπκε 

ζηαηηθή ζπκπχθλσζε ηεο κάδαο ζηνπο b βαζκνχο ειεπζεξίαο  
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Μbb 
e 

Μεηξψν κάδαο κνλαδηαίνπ παικνχ γηα ην έδαθνο πνπ 

απνθφπηεηαη αλαθεξφκελν ζηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο b 

Καη ζηε ζπλέρεηα πξνζηίζεηαη ζην κεηξψν κάδαο κνλαδηαίνπ 

παικνχ γηα ην αζπλνξηαθφ έδαθνο  Mbb(g) ψζηε ην ζπλνιηθφ 

κεηξψν κάδαο κνλαδηαίνπ παικνχ γηα ην ειεχζεξν πεδίν. 

 (****) 

Με βάζε ηηο ζρέζεηο (***) (****) νη δπλάκεηο ιφγσ 

αιιειεπίδξαζεο ζπάλε ζε 2 δηαλχζκαηα ήηνη r1 r2  

 

Σν Mbb(g) ππνινγίδεηαη κε κεηθηή κέζνδν Π- ή θαη κε 

θιαζηθά Π αλ βάινπκε απνζβεζηήξεο ζηα άθξα. 

Αθφκα απνδεηθλχεηαη φηη 

 

Όπνπ ην F
-1 

αλαθέξεηαη ζηνλ αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκφ 

Fourier  

Σέινο κε ππνινγηζκέλν ην r=r1+r2 ππνινγίδνπκε ηελ εμίζσζε 

θίλεζεο κε άγλσζηεο ηηο κεηαθηλήζεηο ζηνπο βαζκνχο s. 

Πξνζεγγηζηηθά ην κεηξψν Mbb(g) νξίδεηαη σο  
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Όπνπ Κ ζηαηηθφ κεηξψν ζηηβαξφηεηαο Ζ ζπλάξηεζε Heaviside 

Μf κεηξψν κάδαο πνπ πξέπεη ζην άπεηξν λα ηείλεη ζην 0 θαη λα 

είλαη γηα κνλαδηαίν παικφ θαη C κεηξψν απφζβεζεο πνπ 

ππνινγίδεηαη γηα ην αζπλνξηαθφ έδαθνο θαη είλαη γηα 

ζπληειεζηέο πνπ είλαη νξηαθέο γηα πνιχ κηθξέο ηηκέο ηνπ σ ζην 

αζπλνξηαθφ έδαθνο (ζεσξεηηθά γηα σ=0) Απηφ ππνινγίδεηαη γηα 

ρξφλν η0 ν νπνίνο έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά. Θεσξείηαη ην 

κεηξψν σο γξακκηθή ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ γηα πνιχ κηθξά 

ρξνληθά θνκκάηηα απφ 0 έσο ην η0 .Απηφ ην η0 επηιέγεηαη απφ ηνλ 

ρξήζηε βάδνληαο ζε ζχγθξηζε ηηο αληηθξνπφκελεο έλλνηεο 

ππνινγηζηηθφ θφζηνο θαη αθξίβεηα. Όζν πην κεγάιν ην η0 ηφζν 

πην κηθξή ε αθξίβεηα θαη φζν πην κηθξφ ηφζν πην κεγάιν ην 

ππνινγηζηηθφ θφζηνο. Σα βήκαηα απφ ην 0-η0 είλαη πεξίπνπ 5-6. 

Ζ αξηζκεηηθή νινθιήξσζε φκσο ηνπ νινθιεξψκαηνο ηεο 

ζπλέιημεο ζα αλαιπζεί ακέζσο κεηά θαη ε θαλνληθή αξηζκεηηθή 

νινθιήξσζε ζε επφκελν θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο. 

 Ζ αξηζκεηηθή νινθιήξσζε ηνπ νινθιεξψκαηνο ηεο ζπλέιημεο 

πξνυπνζέηεη ηα εμήο  

1. Σν κεηξψν κάδαο κνλαδηαίνπ παικνχ είλαη πξνζέγγηζε 5 

βεκάησλ έσο ην ρξφλν η0 θαη ελφο βήκαηνο απφ η0 έσο ην 

άπεηξν 

2. Γξακκηθή πξνζέγγηζε ηεο επηηάρπλζεο ζε θάζε ρξνληθφ 

βήκα 

3. Σν ρξνληθφ βήκα ηεο ζπλέιημεο θαη ηεο ρξνληθήο 

αξηζκεηηθήο νινθιήξσζεο ηαπηίδεηαη. 

Ζ δηαδηθαζία είλαη ε εμήο  

Δάλ ζέισ λα ππνινγίζσ ηηο δπλάκεηο ιφγσ αιιειεπίδξαζεο 

ζηνλ ρξφλν (λ+1)*Γη φπνπ Γη ην ρξνληθφ βήκα νινθιήξσζεο 
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ηφηε ην δηάζηεκα απφ 0 έσο (λ+1)*Γη δηαηξείηαη ζε Μ 

ππνδηαζηήκαηα φπνπ Μ≤(η0/Γη’) φπνπ Γη’ είλαη ην κήθνο 

απηψλ ησλ ππνδηαζηεκάησλ θαη η0 ην ρξνληθφ ζεκείν κεηά απφ 

ην νπνίν ζεσξνχκε έλα επζχγξακκν ηκήκα γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ Mbb(g) θαη ηζρχεη Γη’=Ν*Γη Ν αθέξαηνο θαη Κ 

ππνδηαζηήκαηα φπνπ  

Κ=((λ+1)*Γη-Μ*Γη’)/Γη=λ+1-Μ*Ν κε κήθνο ππνδηαζηεκάησλ 

Γη  

Σφηε ην δηάλπζκα r1 είλαη ίζν κε 

 

Σν πξψην θνκκάηη ηεο εμίζσζεο ηζνχηαη κε 
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Όπνπ  

 

Να ζεκεησζεί φηη φπνπ γξάθεηαη ζην πάλσ κέξνο ησλ 

αζξνηζκάησλ i*N ελλνεί ζηνλ ρξφλν i*N*Γη 

Γηα ην δεχηεξν θνκκάηη ηεο εμίζσζεο δηαθξίλνπκε 2 

πεξηπηψζεηο Αλ ν ρξφλνο πνπ βξηζθφκαζηε είλαη θάησ απφ ην η0 
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Αιιηψο αλ ην μεπεξλάεη ηφηε ζεσξνχκε κηα πξνεθβνιή ησλ 

κεηξψσλ Mbb(g) ζηνπο ρξφλνπο Μ*Ν θαη (Μ-1)*Ν θαη έηζη  

 

Με βάζε απηέο ηηο 3 εμηζψζεηο θηηάρλνπκε 2 ζρήκαηα 

ππνινγηζκνχ έλα γηα θάζε κηα απφ ηηο 2 πεξηπηψζεηο θαη 

ππνινγίδνπκε ην δηάλπζκα r1. Γηα ην δηάλπζκα r2 ε δηαδηθαζία 

είλαη αλάινγε φπνπ απιά φπνπ Γub βάδνπκε ub
f
  

Ζ ζχγθξηζε ησλ 2 κεζφδσλ δίλεη ηηο εμήο παξαηεξήζεηο. Ζ 

κέζνδνο άκεζεο νινθιήξσζεο είλαη καζεκαηηθά έλα ζχζηεκα 

ζπλήζσλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ πνπ είλαη αξθεηά κεγάιν ζε 

κέγεζνο θαη ππνινγηζηηθφ θφπν, ηδηαίηεξα αλ ζέινπκε λα έρνπκε 

θαιή αθξίβεηα, είλαη έλα ζχζηεκα ζθιεξήο δχλακεο (brute 

force) θαηά ηελ ππνινγηζηηθή δηάιεθην δειαδή δελ έρεη 

ζπλήζσο απινπνηεηηθέο παξαδνρέο πνπ κεηψλνπλ ηνλ 

ππνινγηζηηθφ φγθν θαη είλαη κηα κέζνδνο παιαηφηεξε ρξνληθά 

θαη ζεσξείηαη ηδηαίηεξα γηα ηα κεγάια κεγέζνπο ζπζηήκαηα 

πςειήο πξνζέγγηζεο μεπεξαζκέλε. Ζ κέζνδνο ησλ ππνθνξέσλ 

είλαη καζεκαηηθά έλα ζχζηεκα νινθιεξσηηθνδηαθνξηθψλ 

εμηζψζεσλ κε αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκφ Fourier θαη 

νινθιεξψκαηα ζπλέιημεο πνπ απηφ ελ ζρέζεη κε ηε κέζνδν 
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άκεζεο νινθιήξσζεο δίλεη πην γξήγνξα απνηειέζκαηα πςειήο 

αθξίβεηαο είλαη πνιχ αμηφπηζηε κέζνδνο ηφζν γηα γξακκηθή φζν 

θαη γηα κε γξακκηθή αλάιπζε θαη είλαη κηα κέζνδνο πην 

ζχγρξνλε θαη πην επξέσο δηαδνκέλε ζηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα ηφζν γηα πξαθηηθνχο φζν θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. 

Να ζεκεησζεί φηη ε αθξίβεηα επεξεάδεηαη θαη απφ ην είδνο ησλ 

absorbing boundaries (Lysmer,Wang etc) αιιά θαη ε ειάρηζηε 

δπλαηή πιεξνθνξία πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα λα επηιπζεί ην 

πξφβιεκα είλαη ε θίλεζε ειεπζέξνπ πεδίνπ ζην ζχλνξν. 

ην ζεκείν απηφ ζα αλαιπζνχλε ηα απνξξνθεηηθά ζχλνξα 

(absorbing boundaries) θαη ζα δεηρζεί ε πξφηαζε Lysmer- 

Kuhlemeyer  

Θα δείμνπκε ηη ηζρχεη ζε κνλνδηάζηαηε δηάδνζε θπκαηηζκνχ θαη 

ζα γεληθεχζνπκε γηα δηαθξηηνπνηεκέλε 3-D εθδνρή. 

Έζησ ινηπφλ ε θπκαηηθή εμίζσζε 

 

Όπνπ ε Vs= G/𝜌 

Αλ ιάβνπκε ππφςηλ φηη F=t*A=G*A*
∂u

∂x
 

∂u

∂x
=

∂u

∂t
*(1/Vs) 

Σφηε F=ξ*Vs*A*
∂u

∂t
 δειαδή κπνξνχκε λα αληηθαηαζηήζνπκε ην 

κέζν ζε έλα ζεκείν κε έλαλ απνζβεζηήξα ζηαζεξάο ξ*Vs*A. 

Απηή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ φηαλ ζέινπκε λα 

κεηψζνπκε ηνλ ππνινγηζηηθφ ρψξν ρσξίο λα αγλννχκε ηη 

ζπκβαίλεη ζην ζεκείν πνπ θφβνπκε ην ρσξίν θαη απνθεχγνληαο 
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παξαζηηηθά θαηλφκελα φπσο αλάθιαζε θπκαηηζκψλ αλ 

παθηψλακε ηα ζχλνξα θαη δεκηνπξγία πιαζκαηηθψλ ζηάζηκσλ 

θπκάησλ. Ζ ζεσξία απηή έθεξε φηαλ αλαθαιχθηεθε ην 1969 

επαλάζηαζε ζηνλ ηνκέα θαζψο έδσζε ηελ δπλαηφηεηα γηα κηθξά 

ππνινγηζηηθά ρσξία ρσξίο λα ράλεηαη ε αθξίβεηα ηφζν ζε 

γξακκηθή φζν θαη ζε κε γξακκηθή αλάιπζε. ηελ κε γξακκηθή 

ζεσξία ην κφλν πνπ επηθέξεη αιιαγή είλαη ε αιιαγή ηνπ Vs φζν 

αιιάδεη ε δηαηκεηηθή παξακφξθσζε ηνπ εδάθνπο. 

Απνδεηθλχεηαη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εδάθνπο κε ηνπο 

απνζβεζηήξεο δίλεη αθξηβή ζπκπεξηθνξά θπξίσο κε ηε ζεσξία 

Lysmer αλ θαη δηάθνξνη εξεπλεηέο φπσο νη Wang Haddow θα 

πξφηεηλαλ θαη άιιεο ιχζεηο πνπ φκσο είλαη θαηά πεξίπησζε πην 

ρξήζηκεο θαη φρη θαζνιηθά φπσο ε ζεσξία Lysmer. Αλ ζέινπκε 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηή ηε ζεσξία ζε δηαθξηηνπνηεκέλε 

κνξθή ζα πξέπεη ή λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κηα «δηαγψληα» 

(lumped) κέζνδν πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε ην έμηξα κεηξψν 

απφζβεζεο ιφγσ ζπλφξσλ πνπ ζα πξνζηεζεί ζην κεηξψν 

απφζβεζεο Rayleigh ή λα θάλνπκε κηα πην αθξηβή ζεσξεηηθά 

αλάιπζε ψζηε λα πξνθχςεη ε ζπκπαγήο (consistent) κνξθή ηνπ 

κεηξψνπ.  

Ζ δηαγψληα κνξθή ηνπ κεηξψνπ αθνινπζεί ηελ δηαγψληα κνξθή 

ηνπ κεηξψνπ κάδαο. Δπηιέγεηαη κηα θαηαλνκή ηεο απφζβεζεο 

ζηνπο θφκβνπο. Καηαλέκεηαη ην εκβαδφλ ηεο επηθάλεηαο ηνκήο 

θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ην άζξνηζκα ησλ εκβαδψλ λα θάλεη ην 

ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηεο δηαηνκήο.  

Ζ ζπκπαγήο κνξθή ηνπ κεηξψνπ αθνινπζεί ηελ εμήο 

δηαδηθαζία. Απφ ηελ εμίζσζε ησλ δπλαηψλ έξγσλ αλ ππνινγίζσ 

ην έξγν ηεο δχλακεο πνπ πξνθχπηεη ζην ζχλνξν Γ θαη έρεη 

δηαθνξηθέο κεηαθηλήζεηο δu ηφηε  
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Όπνπ Vs ε ηαρχηεηα δηαηκεηηθψλ θπκάησλ Vp ε ηαρχηεηα 

εθειθπζηηθψλ θπκάησλ Nu,Nv,Nw ζπλαξηήζεηο ζρήκαηνο ζηηο 

3 δηεπζχλζεηο. 

Σφηε εάλ ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα πξνθχπηεη ε ζπκπαγήο 

κνξθή ηνπ κεηξψνπ απφζβεζεο ιφγσ ησλ απνζβεζηήξσλ ζηα 

άθξα. 

 

Γεληθά ζηηο επηιχζεηο απφ ηελ εκπεηξία γηα πξαθηηθνχο ζθνπνχο 

ρξεζηκνπνηείηαη ε δηαγψληα κνξθή ηνπ κεηξψνπ θαη δίλεη γηα 

ηελ πξάμε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Γηα 

εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζπκπαγή κεηξψα 

ζε ζχγθξηζε κε ηα δηαγψληα θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

εληνπηζηνχλ νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 2 θαη κεηαμχ ησλ 

παθησκέλσλ ζπλφξσλ. Γεληθά έρεη παξαηεξεζεί κηα κηθξή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηιχζεσλ κε δηαγψληα θαη ζπκπαγή 

κεηξψα αιιά κηα κεγάιε δηαθνξά (ζηα κηθξά ρσξία) ησλ 

επηιχζεσλ κε θαη ρσξίο απνζβεζηήξεο. Γηάθνξνη εξεπλεηέο 
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πξνηείλνπλ ηελ ζπκκεηνρή θαη ειαηεξίσλ ζηα άθξα εθηφο απφ 

απνζβεζηήξεο θαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπο ειέγρεηαη θαη βγαίλνπλ 

ζπλερψο απνηειέζκαηα επί ηνχηνπ. Μεξηθά πξαθηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ αλαιχζεηο είλαη 

1. Όηαλ έρνπκε ειεχζεξα άθξα ηδηαίηεξα ζε κηθξνχ κήθνπο 

ρσξία ηα απνηειέζκαηα είλαη ηειείσο κε απνδεθηά κε 

απνθιίζεηο ηδηαίηεξα κεγάιεο. 

2. Όηαλ εθαξκφδεηαη κηα 2-D αλάιπζε κε απνζβεζηήξεο 

Lysmer νη κεηαθηλήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηεχζπλζε 

δηάδνζεο ηνπ θπκαηηζκνχ είλαη πην αθξηβείο ππνινγηζηηθά 

απφ απηέο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ θάζεηε πξνο απηή 

δηεχζπλζε. 

3. Σα βέιηηζηα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ φηαλ βάδνπκε θαη 

ζηηο 3 δηεπζχλζεηο απνζβεζηήξεο θαη ειαηήξηα ζηα 

ζχλνξα αιιά ε δηαθνξά ρσξίο ειαηήξηα είλαη ζρεηηθά 

κηθξή. Όηαλ βάδνπκε απνζβεζηήξεο πξνζεγγίδεηαη 

απφιπηα ε θηλεκαηηθή ζπλζήθε ηνπ δηαηκεηηθνχ 

πξνβφινπ δειαδή ε κεηαθίλεζε θαηά ηελ δηεχζπλζε ηεο 

θφξηηζεο δελ κεηαβάιιεηαη. 

4. Όηαλ εθαξκφδεηαη κηα 3-D αλάιπζε κε απνζβεζηήξεο 

Lysmer ηφηε ε κέγηζηε ηηκή ηεο επηηάρπλζεο ζε θάζε 

θχθιν ιίγν ππεξβαίλεη θαη ιίγν βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ 

ζεσξεηηθά κέγηζηε ηηκή αιιά ε θχξηα αλσκαιία αλάινγα 

κε ηνλ θπκαηηζκφ ίζσο λα βξίζθεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ηαρχηεηαο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ κέζνπ. 

5. Όηαλ βάδνπκε θαη ζηηο 3 δηεπζχλζεηο απνζβεζηήξεο θαη 

ειαηήξηα ζηα ζχλνξα ε ηαρχηεηα ζε ζεκεία ηνπ κέζνπ 

είλαη πην νκαιή ελ ζρέζεη κε ηελ κέζνδν Lysmer. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη θαη κηα άιιε κέζνδνο 

απνζβεζηήξσλ (Enguist Majda) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αλάιπζε ηεο θπκαηηθήο εμίζσζεο θαη ζα αλαιχζνπκε ην 

πξφβιεκα γηα ηηο 2 δηεπζχλζεηο. 
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Έζησ ινηπφλ ε θπκαηηθή εμίζσζε κε ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο 

Dirichlet θαη Neumann 

 

 

 

Έζησ u  ν κεηαζρεκαηηζκφο Fourier πνπ νξίδεηαη ζην ρ,ε,σ απφ 

ην ρ,ς,η ηφηε αλ L ν δηαθνξηθφο ηειεζηήο 

 

Καη κεηαζρεκαηίδεηαη ζην 

 

Ζ ζπλζήθε Lu =0 είλαη ε απνξξφθεζε ησλ αλαθιψκελσλ 

θπκάησλ ζην Υ=0 αλ θαη δελ ζπλεζίδεηαη ζηελ 

δηαθξηηνπνηεκέλε κνξθή λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπλζήθε απηή 

ιφγσ ππνινγηζηηθνχ θφζηνπο. Αλ ζηνλ ηχπν ηνπ L θαλείο βάιεη 

αλάπηπγκα θαηά Taylor θαη εθαξκφζεη ζηε ζπλζήθε Lu =0 
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κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη δηάθνξεο εμηζψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχλ 

ηελ απνξξφθεζε. Μηα πξφηαζε απφ ηνπο Enguist Majda είλαη 

 

Όπνπ n η αληίζηνηρα ην θάζεην θαη παξάιιειν δηάλπζκα ζηελ 

ζηνηρείψδε επηθάλεηα.Ζ πξψηε εμίζσζε είλαη ε πξφηαζε 

Enguist Majda πξψηεο ηάμεο θαη ε δεχηεξε είλαη ε πξφηαζε 

Enguist Majda δεχηεξεο ηάμεο. Απηή ε ζεψξεζε έρεη ηέιεηα 

απνηειέζκαηα ζε θάζεηε πξφζπησζε θπκαηηζκψλ ελψ γηα ππφ 

γσλία θπκαηηζκνχο ππνινγίδνληαη γηα ηηο 2 πεξηπηψζεηο ηα 

αλεγκέλα πιάηε ησλ αλαθιψκελσλ θπκάησλ Α1 γηα ηελ πξψηε 

ηάμε θαη Α2 γηα ηελ δεχηεξε ηάμε. 

  

 

Δθεί θαίλεηαη φηη ε επηξξνή ηνπ ζ είλαη αξθεηά κεγάιε ηδηαίηεξα 

γηα γσλίεο κεγαιχηεξεο ησλ 10 κνηξψλ. 
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ηε ζπλέρεηα απνδεηθλχνπλ νη 2 απηνί επηζηήκνλεο ηελ 

ηθαλφηεηα λα απηνδηνξζψλεηαη ε κέζνδνο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

εάλ έρνπκε έλα θχκα πνπ πξνζπίπηεη ππφ γσλία ζην ζχλνξν 

ππνινγίδνπκε ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ Fourier γηα θάζε έλα απφ ηα 

ππνζχλνια πνπ έρνπκε ρσξίζεη ην ζχλνξν θαη ππνινγίδνπκε 

ηελ u   γηα θάζε ππνζχλνιν αιιά θαη εθαξκφδνπκε ηελ ζρέζε 

(πρ πξψηεο ηάμεο) γηα θάζε ππνζχλνιν ψζηε λα έρνπκε ηελ 

ηειηθή κνξθή ηεο εμίζσζεο ησλ απνζβεζηήξσλ 

  

Καη κε ηελ εμίζσζε απηή πξνζδηνξίδνπκε θαη ηελ δηεχζπλζε ζi 

θαη θαηά ζπλέπεηα έρνπκε ηελ ηειηθή κνξθή ηεο εμίζσζεο ησλ 

απνζβεζηήξσλ 

 

Σν ζέκα ηεο ππνδηαίξεζεο ηνπ ρσξίνπ αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλε 

αιγνξηζκηθή ινγηθή ψζηε λα επέιζεη φρη κφλν γξήγνξε 

ζχγθιηζε αιιά θαη απηνδηφξζσζε. Ζ πην απιή πξνζέγγηζε είλαη 

ε δηρνηφκεζε επηιέγνληαο έλαλ αθέξαην λ ηφηε δεκηνπξγνχκε 

ζπλνιηθά 2*λ ππνζχλνια θαη ππνινγίδνπκε ηνπο 

κεηαζρεκαηηζκνχο Fourier θαη ηηο γσλίεο ζi ζε θάζε λ κέρξη λα 

επέιζεη ζχγθιηζε ησλ γσληψλ ζην λ-1 θαη λ. Δδψ ινηπφλ 

θαίλεηαη ε ηθαλφηεηα ηεο κεζφδνπ λα απηνδηνξζψλεηαη θαη είλαη 
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κάιηζηα έλα πνιχ ζεηηθφ ζεκείν ηδηαίηεξα αλ αλαινγηζηνχκε φηη 

πξνγξακκαηίδεηαη θαη εχθνια ε δηαίξεζε ησλ ζπλφξσλ. 

ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηε δηαθξηηνπνίεζε ησλ 

ζπλζεθψλ. Με ηελ βνήζεηα ηεο βαζηθήο ζρέζεο ηεο θπκαηηθήο 

θαη ησλ ζπλφξσλ πνπ πξφηεηλαλ νη Enguist Majda πξψηεο ηάμεο 

παίξλνπκε ηελ αζζελή κνξθή ηεο θπκαηηθήο εμίζσζεο πνπ 

πξέπεη λα επηιχζνπκε. 

 

Θεσξψληαο ηελ θιαζηθή εμίζσζε  

 

Γειαδή νη δεηνχκελεο ζπλαξηήζεηο είλαη ην άζξνηζκα ησλ 

γηλνκέλσλ ζπλαξηήζεσλ ζρήκαηνο επί επηθφκβηεο ηηκέο 

παίξλνπκε ηελ δηαθξηηνπνηεκέλε κνξθή ηεο αζζελνχο κνξθήο 

ηεο θπκαηηθήο εμίζσζεο πνπ πξέπεη λα επηιχζνπκε 

 

Όπνπ α1 α2  
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Καη af am είλαη ζπληειεζηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

γεληθεπκέλε κέζνδν a πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. 

ην πξαθηηθφ θνκκάηη ηεο κεζφδνπ ηα ζπκπεξάζκαηα ζε πνιχ 

αδξέο γξακκέο είλαη ηα εμήο  

1. Όηαλ ε γσλία πξφζπησζεο είλαη 0 θαη γηα ηηο 2 ηάμεηο ηα 

απνηειέζκαηα ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά ηαπηίδνληαη 

απφιπηα 

2. Όηαλ ε γσλία πξφζπησζεο απμάλεηαη ε απφθιηζε 

απμάλεηαη πην γξήγνξα κε ηε ζεσξία 1
εο

 ηάμεο θαη 

ιηγφηεξν κε ηελ ζεσξία 2
εο

 ηάμεο θαη παξαηεξείηαη 

κέγηζηε απφθιηζε πεξίπνπ ζηηο 45 κνίξεο 

3. Ζ απφθιηζε θαίλεηαη κε δεκηνπξγία πιαζηψλ 

ηαιαληψζεσλ. ηηο κεγάιεο γσλίεο θαίλνληαη θαη 

θαηλφκελα ζηάζηκσλ θπκαηηζκψλ πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

πιαζηά θχκαηα φρη κφλν ππάξρνπλ αιιά ζπκβάιινπλ 

θηφιαο ιφγσ ηεο δηάξθεηάο ηνπο. 

4. Σα αλεγκέλα ζθάικαηα είλαη ηάμεο κεγέζνπο 1-10%  

Γεληθά ην θηήξην κπνξεί λα πξνζνκνηαζηεί είηε κε ζηνηρεία 

δνθνχ είηε θαη απηφ κε πεπεξαζκέλα ζηνηρεία. Γηα ηελ 

πεξίπησζε πξνζνκνίσζεο κε πεπεξαζκέλα ζηνηρεία γίλεηαη κηα 

κέξηκλα ψζηε λα ζπκβαδίδνπλ ηα ζηνηρεία κε ηα ζηνηρεία 

πξνζνκνίσζεο ηνπ εδάθνπο. Όηαλ απηφ δελ γίλεηαη πξέπεη λα 

γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ζπκβηβαζκνχ ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ 2 

ζηνηρείσλ θαηά ζπλέπεηα πξνθχπηεη ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

κεηξψνπ ζηηβαξφηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ πξηλ απηφ πξνζηεζεί ζην 

θαζνιηθφ κεηξψν ζηηβαξφηεηαο ηνπ θνξέα. Απηφ γίλεηαη 

ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρνπκε γηα 

πξνζνκνίσζε ζηνηρεία δνθνχ. πλήζσο ζπκβηβάδνληαη ζηνηρεία 

δνθνχ ζην ρψξν κε εμαεδξηθά πεπεξαζκέλα ζηνηρεία γηα 

αλάιπζε 3 δηαζηάζεσλ ή κε ηεηξαπιεπξηθά γηα αλάιπζε 2 
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δηαζηάζεσλ. Θα δείμνπκε ζρεκαηηθά ηελ πεξίπησζε ζηνηρείσλ 

δνθνχ ηεηξαπιεπξηθψλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη νη 

παξαδνρέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ίδηεο θαη ζηηο 3 

δηαζηάζεηο. Δπίζεο λα ζεκεησζεί φηη κπνξνχκε λα επηιέμνπκε 

γηα ηηο ζηξνθέο 3 εηδψλ πεξηπηψζεηο. 

1. Πεξίπησζε κε εμάξηεζεο ζηξνθψλ δνθνχ απφ γεηηνληθέο 

κεηαθηλήζεηο εδάθνπο θαη επηθφκβηα ζχλδεζε δνθνχ 

πεπεξαζκέλνπ. 

2. Πεξίπησζε εμάξηεζεο ζηξνθψλ δνθνχ απφ γεηηνληθέο 

κεηαθηλήζεηο εδάθνπο θαη επηθφκβηα ζχλδεζε δνθνχ 

πεπεξαζκέλνπ. 

3. Πεξίπησζε εμάξηεζεο ζηξνθψλ δνθνχ απφ γεηηνληθέο 

κεηαθηλήζεηο εδάθνπο θαη κε επηθφκβηα ζχλδεζε δνθνχ 

πεπεξαζκέλνπ. 

Οη 2 πξψηεο έρνπλ παξφκνηα ζπκπεξηθνξά θαη αληηκεηψπηζε 

πνπ αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα ελψ ε ηξίηε έρεη κηα κηθξή 

δηαθνξνπνίεζε θαη πξέπεη αθνχ ζπλαξηήζνπκε ηηο επηθφκβηεο 

κεηαθηλήζεηο κε ηηο κεηαθηλήζεηο ηεο δνθνχ κέζσ ζπλαξηήζεσλ 

ζρήκαηνο λα βξνχκε έλα κεηξψν κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ 

κεηξψνπ ζηηβαξφηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ δνθνχ θαη κεηά απηφ λα 

πξνζηεζεί ζην κεηξψν ζηηβαξφηεηαο ηνπ θνξέα. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ζηνηρείνπ δνθνχ 2 δηαζηάζεσλ θαη 

ηεηξαπιεπξηθνχ ζηνηρείνπ κε βάζε ηηο 2 παξαδνρέο 

1. Οη κεηαθνξηθνί βαζκνί ειεπζεξίαο ηνπ ζηνηρείνπ δνθνχ 

είλαη γξακκηθή παξεκβνιή ησλ επηθφκβησλ βαζκψλ ηνπ 

ηεηξαπιεπξηθνχ ζηνηρείνπ  

2. Οη ζηξνθηθνί βαζκνί ειεπζεξίαο ηνπ ζηνηρείνπ δνθνχ 

ηαπηίδνληαη κε ηε ζηξνθή ηεο πιεπξάο ζηελ νπνία 

αθνπκπάλε. 
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Σφηε  
ub
vb
θb

 =  
α 0 β 0

0 α 0 β
cos𝛾 sinγ −cosγ −sinγ

 ∗ (

u1
v1
u2
v2

)=T1*(

u1
v1
u2
v2

) 

Όπνπ b ζεκείν δνθνχ 1,2 ζεκεία ηεο πιεπξάο ηνπ 

ηεηξαπιεπξηθνχ ζηνηρείνπ α ην κήθνο 1b β ην κήθνο b2  γ ε 

γσλία πνπ θάλεη ε πιεπξά 1-2 κε ηελ θαηαθφξπθν. 

Σέινο ην κεηαζρεκαηηζκέλν κεηξψν δνθνχ είλαη ίζν κε  

Αλ Σ είλαη ην κεηξψν πνπ  

(

ub1
vb1
θb1
ub2
vb2
θb2

)=(
Τ1 0(3X4)

0(3X3) Ι(3Χ3)
) ∗ (

u1
v1
u2
v2

ub2
vb2
θb2

)=T*(

u1
v1
u2
v2

ub2
vb2
θb2

) 

Κm=T
T
 * K*T   φπνπ Κ ην θαλνληθφ κεηξψν ζηηβαξφηεηαο 

δνθνχ ζηηο 2 δηαζηάζεηο. Ηζρχεη φηη dim(K)=6X6 dim(Km)=7X7 

Γηα ηελ πεξίπησζε 3 δηαζηάζεσλ θαη εμαεδξηθψλ 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ κε δεδνκέλεο ηηο ίδηεο παξαδνρέο θαη 

κε επηθφκβηα ζχλδεζε δνθνχ πεπεξαζκέλνπ ζηνηρείνπ έρνπκε 

ηα εμήο.  

ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί νη θφκβνη έρνπλ αξηζκεζεί φπσο ζην 

ζρήκα θαη ζε θάζε θφκβν i αληηζηνηρνχλ νη βαζκνί ειεπζεξίαο 

3* i-2, 3* i-1, 3* i ζηηο 3 δηεπζχλζεηο. Ζ δηεχζπλζε Υ είλαη 

παξάιιειε κε ηελ δηεχζπλζε 1-2 ε Φ παξάιιειε κε ηελ 1-3 θαη 

ε Ε είλαη ζε δεμηφζηξνθν ζχζηεκα θάζεηε ζηνλ άμνλα ΥΦ. 

ηνλ θφκβν 1 ππνζέηνπκε φηη ζέινπκε λα ηνπνζεηήζνπκε ην 

ζηνηρείν δνθνχ. 
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Με παξαδνρέο ηηο παξαδνρέο πνπ ηζρχνπλ θαη ζηηο 2 δηαζηάζεηο 

έρνπκε ηα εμήο. Εεηάκε ην κεηξψν Σ1 πνπ ζπλδέεη ηα 

δηαλχζκαηα. 

 

 
 

u1
v1
w1
θ1
θ2
θ3 

 
 

= Τ1 ∗ (

δ1
δ2
δ3
δ4
δ5
δ6
δ7
δ8
δ9
δ10
δ11
δ12
δ13
δ14
δ15

) 
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Όπνπ 

u1
v1
w1
θ1
θ2
θ3

 νη βαζκνί ειεπζεξίαο ηεο δνθνχ αλαθεξφκελνη ζην 

θαζνιηθφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ θαη δ1-δ15 νη βαζκνί 

ειεπζεξίαο ηνπ εμαεδξηθνχ πεπεξαζκέλνπ ζηνηρείνπ. Έζησ α ην 

κήθνο 1-5 β ην κήθνο 1-2 γ ην κήθνο 1-4 θαη δ ην κήθνο 1-3 

Ηζρχνπλ νη ζρέζεηο 

u1=δ1 v1=δ2 w1=δ3 ζ1=(δ9-δ12)/(γ+δ) ζ2=(δ15-δ6)/(α+β) 

ζ3=(δ10-δ7)/(γ+δ)+(δ5-δ15)/(α+β) 

Με απηέο ηηο ζρέζεηο ην κεηξψν Σ1 δηακνξθψλεηαη σο εμήο 

 

Δάλ Σ είλαη ην κεηξψν πνπ 
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(

u1
v1
w1
θ1
θ2
θ3
u2
v2
w2
θ4
θ5
θ6

)=(
Τ1 0(6Χ15)

0(6Χ6) Ι(6Χ6)
)*( 

δ1
δ2
δ3
δ4
δ5
δ6
δ7
δ8
δ9
δ10
δ11
δ12
δ13
δ14
δ15
u2
v2
w2
θ4
θ5
θ6

)=Σ*(

δ1
δ2
δ3
δ4
δ5
δ6
δ7
δ8
δ9
δ10
δ11
δ12
δ13
δ14
δ15
u2
v2
w2
θ4
θ5
θ6

) 

Κm=T
T
 * K*T   φπνπ Κ ην θαλνληθφ κεηξψν ζηηβαξφηεηαο 

δνθνχ ζηηο 3 δηαζηάζεηο. Ηζρχεη φηη dim(K)=12X12 

dim(Km)=21X21 
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Κεθάιαην 3,1 Δηζαγωγή δηέγεξζεο ζηα 

αξηζκεηηθά καο κνληέια 

Ζ δηέγεξζε γηα λα κπεη ζην αξηζκεηηθφ καο κνληέιν θαη λα 

επηθέξεη θάπνηεο κεηαθηλήζεηο κπνξεί λα εηζαρζεί κε 2 ηξφπνπο. 

Ο έλαο είλαη ε θιαζηθή δηέγεξζε ησλ ζηεξίμεσλ. Έρνληαο έλα 

ζηεξεφ ππφβαζξν- θχζεη ή ζέζεη βξάρνο- (δηαηκεηηθέο 

ηαρχηεηεο πάλσ ησλ 1000 m/s) εθεί γίλεηαη κηα δφλεζε θαη 

εθαξκφδνπκε γλσζηέο επηηαρχλζεηο (πνπ αξηζκεηηθά 

νινθιεξψλνπκε γηα λα ρνπκε θαη γλσζηέο ηαρχηεηεο θαη 

κεηαθηλήζεηο) θαη κε βάζεη ηελ εμίζσζε θίλεζεο πνπ ζα 

δείμνπκε παξαπάλσ επηιχνπκε ηελ ηαιάλησζε ησλ ζεκείσλ ηνπ 

κέζνπ ππφ ηηο ηζνδχλακεο δξάζεηο ησλ βαζκψλ ειεπζεξίαο ηνπ 

ππνβάζξνπ. Δθεί κπνξεί λα δερηνχκε ζχγρξνλε ή αζχγρξνλε 

θίλεζε ησλ ζηεξίμεσλ. ηε 1
ε
 πεξίπησζε νη εμηζψζεηο 

απινπνηνχληαη ελψ ζηελ 2
ε
 επηιχνπκε ην ζχζηεκα κφλν 

αξηζκεηηθά. Ο δεχηεξνο ηξφπνο έρεη λα θάλεη κε ηελ κέζνδν ηνπ 

ηζνδχλακνπ ζεκείνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ κέζνδν ησλ 

ππνθνξέσλ θαη δηαηππψζεθε απφ ηνπο Jacobo Bielak θαη Paul 

Christiano ην 1999. χκθσλα κε απηήλ ηελ κέζνδν αλ θαλείο 

θάλεη αλάιπζε δηάδνζεο ηνπ θπκαηηζκνχ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζεκείν (ζπλήζσο ην ζχλνξν ηνπ ζπζηήκαηνο ΑΔΚ) θαη 

εθαξκφζεη ηελ θφξηηζε ζην ζεκείν απηφ κε ηελ ηαιάλησζε ηνπ 

κέζνπ ην απνηέιεζκα είλαη ην ίδην κε ην αλ ζα εθάξκνδε ηελ 

δηέγεξζε ζην ππφβαζξν θαη αθξηβέο. Απηφ κπνξεί λα 

ζπξξηθλψζεη αξθεηά ην ππνινγηζηηθφ ρσξίν εθηφο ηεο πεξηνρήο 

πνπ ζεσξνχκε φηη έρεη κε γξακκηθφηεηα ε αιιειεπίδξαζε 

έρνληαο θέξδνο ζην ππνινγηζηηθφ θφζηνο. ηελ ζπλέρεηα ζα 

αλαιπζνχλ θαη νη 2 κέζνδνη θαη θπξίσο ε κέζνδνο ηνπ 

ηζνδχλακνπ ζεκείνπ φπνπ πνιχ ζπλνπηηθά ζα αλαθεξζνχλ ηα 

επξήκαηα ησλ Jacobo Bielak θαη Paul Christiano. 
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Ζ κέζνδνο ηεο δηέγεξζεο ζηεξίμεσλ αλαθέξεηαη ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ θνξέα κε νπνηαδήπνηε δηαθξηηνπνίεζε (Π-

-κεηθηή) θαη έρεη ζαλ ινγηθή ηελ δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο 

εμηζψζεσλ κε γλσζηνχο βαζκνχο ειεπζεξίαο πνπ δεκηνπξγνχλ 

δξάζεηο πνπ πξνθαινχλ θίλεζε ζηνπο ππφινηπνπο βαζκνχο 

ειεπζεξίαο. Μπνξνχκε λα δερηνχκε αζχγρξνλε θίλεζε 

ζηεξίμεσλ ή ζχγρξνλε θίλεζε ζηεξίμεσλ θαη θαηά πεξίπησζε 

εθαξκφδνπκε ηελ ινγηθή πνπ αλαθέξζεθε ζηηο ζειίδεο 19-21. 

Δδψ ζα δείμνπκε ηελ βαζηθή ηδέα θαη ηελ δηακφξθσζε ησλ 

βαζηθψλ εμηζψζεσλ ρσξίο λα πξνβνχκε ζε απινπνηήζεηο γηα 

ηελ πεξίπησζε ζχγρξνλεο θίλεζεο ζηεξίμεσλ.  

Έζησ ε εμίζσζε θίλεζεο πνπ είλαη αλαδηαηαγκέλε σο πξνο ηνπο 

βαζκνχο ειεπζεξίαο έηζη ψζηε πξψηα λα λαη νη άγλσζηνη (f) θαη 

κεηά νη γλσζηνί βαζκνί ειεπζεξίαο (s) ηφηε  

[
Μff Mfs
Msf Mss

] ∗  uf 

us 
 +[

Cff Cfs
Csf Css

] ∗ [
uf
us 

 
]+ [

Kff Kfs
Ksf Kss

] ∗ [
uf
us

] =[
Pf
Ps

] 

Αλ Pf=0=Ps ηα δηαλχζκαηα εμσηεξηθψλ θνξηίζεσλ θαη πάξσ 

ηελ πξψηε κεηξστθή εμίζσζε ηφηε 

Μff*uf  +Cff*uf  +Kff*uf=-(Mfs*us + Cfs ∗ us + Kfs ∗ us) 

 Απηή ε ζρέζε ινηπφλ δειψλεη θπζηθά φηη νη κεηαθηλήζεηο νη 

γλσζηέο νη επηβαιιφκελεο (πρ απφ ζεηζκφ) δεκηνπξγνχλ 

ηζνδχλακεο δξάζεηο νη νπνίεο πξνθαινχλ κεηαθηλήζεηο ζηνπο 

ππφινηπνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο. Μαζεκαηηθά απηή ε ζρέζε 

ζηελ ειαζηηθή αλάιπζε δεκηνπξγνχκε ηηο ηζνδχλακεο δξάζεηο 

θαη θάλνπκε αξηζκεηηθή νινθιήξσζε ηεο εμίζσζεο φπσο 

πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. ηε κε γξακκηθή αλάιπζε ην δεχηεξν 

κέινο πξέπεη λα ππνινγίδεηαη αθνχ πξνέιζεη ε ζχγθιηζε θαηά 

Newton-Raphson ζην ζεκείν ηζνξξνπίαο ζηνλ ρξφλν πνπ 

ππνινγίδνπκε. 
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Ζ κέζνδνο ηνπ ηζνδχλακνπ ζεκείνπ πνπ δηαηππψζεθε επίζεκα 

απφ ηνπο Jacobo Bielak- Paul Christiano ην 1983 είλαη κηα 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή κέζνδνο ζηελ ππνινγηζηηθή κεραληθή. Σν 

βαζηθφ πιενλέθηεκα θαη εχξεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη 

κπνξνχκε λα κεηψζνπκε φζν ζέινπκε ην ππνινγηζηηθφ ρσξίν 

αξθεί λα μέξνπκε ζε έλα ζεκείν ηνπ ρσξίνπ ηελ θίλεζε 

ειεπζέξνπ πεδίνπ πνπ έρεη πξνέιζεη απφ αλάιπζε δηάδνζεο 

θπκαηηζκνχ ζε ειαζηηθφ κέζν. Αθφκα απηή ε κέζνδνο κε ηνλ 

ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί δείρλεη φηη ην ζχλνξν ζην πξφβιεκα 

ρξεζηκεχεη κφλν ζην λα απνξξνθάεη ηα αλαθιψκελα θχκαηα 

θπξίσο κέζσ απνζβεζηήξσλ ηχπνπ Lysmer. Με ηε κέζνδν θαη 

κε παξφκνηεο κεζφδνπο αζρνιήζεθαλ νη Thau Luco Gutierez 

Chopra Lysmer θαη άιινη. ηελ κέζνδν γίλεηαη ε ιαζεκέλε 

αιιά φρη κε παξάινγα απνηειέζκαηα παξαδνρή φηη ν 

θπκαηηζκφο ζην ζχλνξν δελ αιιειεπηδξάεη ιφγσ ηεο χπαξμεο 

ηεο θαηαζθεπήο. Απνδεηθλχεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα 

επεξεάδνπλ ιίγν ηε ιχζε θαη θπξίσο δελ βγάδνπλ πξάγκαηα πνπ 

δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ θνηλή ινγηθή αιιά θαη κε πξνβιήκαηα 

πνπ γλσξίδνπκε ηελ αλαιπηηθή ιχζε. ηε ζπλέρεηα ζα 

αλαπηχμνπκε πξψηα ηελ γεληθή δηαηχπσζε ηεο κεζφδνπ θαη 

ζηελ ζπλέρεηα ζα ηελ παξαιιάμνπκε ψζηε λα ιεηηνπξγεί γηα 

δηαθξηηνχο θνξείο. 

Ζ δηαηχπσζε είλαη ε εμήο 

Έζησ έλαο γξακκηθφο ειαζηηθφο εκίρσξνο πνπ είλαη έλα ρσξίν 

R θαη ∂R ην ζχλνξν ηνπ εκηρψξνπ. Έζησ Rs ππνζχλνιν ηνπ R 

πνπ ζα αληηθαηαζηαζεί απφ κε γξακκηθφ ελ γέλεη ζχζηεκα ΑΔΚ 

θαη Rl=R-Rs. Έζησ αθφκα ∂RΝLην ζχλνξν κεηαμχ Rl θαη Rs 

Σν ζχλνξν ηνπ ρσξίνπ έρεη επηιερζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

πξνβιεθζεί ε πεξηνρή εδάθνπο δίπια ζηελ θαηαζθεπή πνπ 

επεξεάδεηαη κε γξακκηθά θαηά ην ζεηζκηθφ ζπκβάλ. 
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Έζησ ηψξα έλα ρσξίν RN ην νπνίν ραξαθηεξίδεη ην ζχζηεκα 

ΑΔΚ πνπ δελ είλαη γξακκηθφ. Απηφ κπνξεί ζε αδξή πξνζέγγηζε 

λα λαη ελφο κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο αιιά κπνξεί ζε πην 

αλαιπηηθή επίιπζε λα λαη πνιιψλ κέηξσλ ειαζηηθφηεηαο. Δδψ 

ζρεκαηηθά δείρλεηαη απηφ θαη ηνλίδεηαη φηη ην RN κπνξεί λα 

κελ ηαπηίδεηαη ζαλ φγθνο κε ην Rs. Όια ηα ππφινηπα ηκήκαηα 

ηνπ εκηρψξνπ δελ έρνπλ αιιάμεη. 

 

Εεηείηαη λα ππνινγηζηεί ε ζπλνιηθή κεηαθίλεζε u(t) θαη ην ζ(t) 

ζε θάζε ζεκείν ηνπ ρσξίνπ κε γλσζηφ ην u(0)=πεδίν 

κεηαθηλήζεσλ πνπ δεκηνπξγεί ην θχκα ζηελ θαηάζηαζε 

ειεπζέξνπ πεδίνπ. Δάλ δερζνχκε φηη μέξνπκε ηελ θίλεζε ηνπ 

ειεπζέξνπ πεδίνπ ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή ζα ζεσξήζνπκε σο 

u(0) ην άζξνηζκα ησλ νδεπφλησλ θπκάησλ πνπ νξίδνληαη ζε φιν 
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ην ρσξίν R ζπλ ηα αλαθιψκελα θχκαηα ζηελ ειεχζεξε 

επηθάλεηα ηεο θαηαζθεπήο. Ο ρξφλνο 0 είλαη ν ρξφλνο πνπ κφιηο 

θηάλνπλ νη θπκαηηζκνί ζηελ πεξηνρή ηεο θαηαζθεπήο. 

Οη εμηζψζεηο πνπ δηέπνπλ ην πξφβιεκα είλαη νη εμήο 

Div (ζ (t))-ξ*u = 0 (εμίζσζε ηζνξξνπίαο) 

ζ(t)=C*[0.5*grad(u(t))+0.5* (grad(u(t)))
T
] (λφκνο Hooke) 

Αλ ην ζεκείν πνπ αλαθεξφκαζηε είλαη κε γξακκηθφ κε 

πζηεξεηηθή ζπκπεξηθνξά ν λφκνο ηνπ Hooke αιιάδεη κε ηνλ 

γεληθεπκέλν ηχπν. 

ζ(t)=Ζ[u(t)] δειαδή κηα ζπλάξηεζε ηεο κεηαθίλεζεο αιιά 

πηζαλψο θαη ησλ παξαγψγσλ ηεο 

πλνξηαθέο ζπλζήθεο ζην πξφβιεκα  

ζ(t)*n=0 (νη θάζεηεο ηάζεηο είλαη 0 ζην ζχλνξν ∂RF) 

Αξρηθέο ζπλζήθεο 

u(t)[0]=u(0)[0] ζην RL 

Καη αθφκα ζπλζήθεο πνπ εμαζθαιίδνπλ φηη ην  u(t)-u(0) ζε 

θάζε ρξνληθή ζηηγκή ζην άπεηξν ηθαλνπνηείηαη ε απνξξφθεζε 

ησλ θπκαηηζκψλ θαη δελ επαλέξρνληαη κε αλάθιαζε. 

Δπίζεο ηζρχεη ζην ∂RΝL φηη νη ηάζεηο θαη νη κεηαθηλήζεηο 

εθαηέξσζελ είλαη νη ίδηεο (ζπκβηβαζηφ). 

Έζησ ηψξα ε αληηθαηάζηαζε  

U=u(t)-u(0) ζην RL 

U=u(t) ζην RN 

U σο θπζηθή ζεκαζία είλαη ην δηαρεφκελν θχκα ζην RL θαη 

νκνίσο αληηθαζηζηνχκε ην ίδην κε ηηο ηάζεηο. Με βάζε ην 
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γεγνλφο φηη θαη ην u(0) ηθαλνπνηεί ηηο εμηζψζεηο ηζνξξνπίαο θαη 

ηάζεσλ παξακνξθψζεσλ ην πξφβιεκα παίξλεη ηελ κνξθή 

Να επξεζεί ην u θαη ην ζ ζηα ρσξία RL RN ψζηε λα 

απνξξνθάηαη ε ελέξγεηα ζην άπεηξν θαη λα ηζρχνπλ νη εμήο 

ζρέζεηο. 

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα εμεγεζεί ε εμίζσζε πνπ εμεγεί ηη 

ζπκβαίλεη ζην ∂RΝL . Απηή ιέεη θπζηθά φηη νη ζπλέπεηεο ζηηο 

κεηαθηλήζεηο θαη ζηηο ηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ επηθάλεηα 

πνπ ρσξίδεη ηελ ειαζηηθή απφ ηελ αλειαζηηθή πεξηνρή είλαη 

ιφγσ ηεο δηαθνξάο ηνπ ζπλνιηθνχ ειαζηηθνχ εκίρσξνπ απφ ην 

ειαζηηθφ θνκκάηη θαη ην αλειαζηηθφ. Γειαδή ε κεηαθίλεζε ζην 

– φξην (ειαζηηθφ θνκκάηη) είλαη ε κεηαθίλεζε ζην + 

(αλειαζηηθφ) ζπλ ηελ κεηαθίλεζε πνπ ζα ρε ιφγσ ειεπζέξνπ 

πεδίνπ ή ηελ δηεγείξνπζα κεηαθίλεζε (ινγηθή ζηάζηκνπ 

θπκαηηζκνχ). Καηά ζπλέπεηα αλ γλσξίδσ ην u(0) θαη ζ(0) ην 

πξφβιεκα έρεη κνλαδηθή ιχζε. Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη εάλ 

απηφ βνιεχεη λα βξεζεί ε γεληθή ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο λα 

βάινπκε ζην παηρλίδη ησλ γλσζηψλ ηηο u(0) ζ(0) ζην ∂RΝL. 

Σέινο λα ζεκεησζεί φηη ε δηαηχπσζε απηή έιαβε ππφςηλ ηεο φηη 

νη ηάζεηο ζ(0) ζην ειεχζεξν έρνπλ σο θαηαζηαηηθέο εμηζψζεηο 

ηηο εμηζψζεηο Hooke.Αλ θάπνηνο ήζειε θαη εθεί λα επηβάιιεη 

έλαλ κε γξακκηθφ λφκν ζα έπξεπε λα αιιάμεη ηηο θαηαζηαηηθέο 
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εμηζψζεηο θαη λα αιιάμεη ιίγν ηελ κνξθή ηεο εμίζσζεο 

ηζνξξνπίαο. 

Ζ δηαθξηηνπνηεκέλε κνξθή ηεο κεζφδνπ ζπκίδεη ιίγν ηελ ινγηθή 

ηεο κεζφδνπ άκεζεο νινθιήξσζεο πνπ ζην θξίζηκν ζεκείν ησλ 

ηζνδπλάκσλ δξάζεσλ εθαξκφδεηαη κηα παξαιιαγή ηεο κεζφδνπ 

ησλ ππνθνξέσλ. Αλ ζέζσ φπνπ uf ue ηηο ζρεηηθέο κεηαθηλήζεηο 

ζην ∂RΝL θαη ζην RL αληίζηνηρα θαη us ub ηηο απφιπηεο 

κεηαθηλήζεηο ζην RN θαη ∂RΝL αντίστοιχα τότε 

[
Μff Mfs
Msf Mss

] ∗  
us 
ub 

 +[
Cff Cfs
Csf Css

] ∗ [
us
ub 
 
]+ Fint[

us
ub

] =[
0

Rb
] 

 

[
Μff Mfs
Msf Mss

] ∗  uf 

ue 
 +[

Cff Cfs
Csf Css

] ∗ [
uf
ue 

 
]+ [

Kff Kfs
Ksf Kss

] ∗ [
uf
ue

] =[
Rf
0

] 

Όπνπ Rf Rb ηα δηαλχζκαηα ησλ επηθφκβησλ δξάζεσλ 

αιιειεπίδξαζεο θαη Fint ην δηάλπζκα ησλ εζησεξηθψλ 

ηζνδπλάκσλ δξάζεσλ (γεληθεπκέλε δηαηχπσζε γηα κε γξακκηθή 

αλάιπζε) 
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Αλ ζεσξήζσ σο δεδνκέλε ηελ u(0) θαη σο ηελ θίλεζε ηνπ 

ειεπζέξνπ πεδίνπ κε γξακκηθφ εκίρσξν παληνχ ηφηε 

ρξεζηκνπνηψ κηα δηαθξηηνπνηεκέλε κνξθή ηεο εμίζσζεο πνπ 

ηζρχεη ζην ∂RΝL  

ub=uf+uf(0) 

-Rb-Rf=Rf(0) 

Αλ απφ ηηο 2 ζρέζεηο θίλεζεο κε ηε βνήζεηα ησλ εμηζψζεσλ πνπ 

ηζρχνπλ ζην ∂RΝL  θάλσ ηηο αιγεβξηθέο πξάμεηο ιακβάλσ κηα 

πξψηε κνξθή ηνπ ζρήκαηνο νινθιήξσζεο κε άγλσζηεο ηηο us 

ub ue  θαη είλαη ην εμήο . 

 

Αλ φκσο απαιείςνπκε ην ue απφ ηηο εμηζψζεηο ηφηε έρνπκε  

 

Καη ην * εδψ ππνδειψλεη ηελ ζπλέιημε θαη ην νινθιήξσκα ηεο 

ζπλέιημεο. Δπίζεο ην S(t) δειψλεη ην δπλακηθφ κεηξψν 

ζηηβαξφηεηαο ηνπ νπνίνπ ν κεηαζρεκαηηζκφο Fourier 
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ππνινγίδεηαη επθνιφηεξα ιφγσ γξακκηθφηεηαο ηνπ ue θαη είλαη 

ζε κηγαδηθή κνξθή θαη είλαη  

 

 

Καη πάιη εδψ είλαη εκθαλέο φηη κφλν δεηνχκελν γηα λα ιπζεί ε 

εμίζσζε είλαη ε κεηαθίλεζε ειεπζέξνπ πεδίνπ θαη ε εηζαγσγή 

ηεο ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζηελ θαηαζθεπή. Δπίζεο απφ ηελ 

κνξθή ηνπ S(σ) γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε δηαθξηηνπνίεζε ζην 

ζχλνξν ∂RΝL  είλαη αλαγθαίν λα γίλεη κφλν ζε πνιχ θνληηλή 

γεηηνληά ηνπ ζπλφξνπ κηαο θαη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δείθηε ef 

(δειαδή ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ RN RL) ηείλνπλ ζην 

κεδέλ πάξα πνιχ γξήγνξα φζν απμάλεη θαλείο εθεί ηελ 

δηαθξηηνπνίεζε. Πνιχο ιφγνο έρεη γίλεη γηα ην αλ είλαη ζθφπηκν 

θαη ππνινγηζηηθά γξήγνξν λα ππνινγίδεη θαλείο πξψηα ην S(σ) 

θαη κεηά λα αληηζηξέςεη θαη λα θάλεη ην νινθιήξσκα ηεο 

ζπλέιημεο θαη λα ππνινγίζεη ηεο κεηαθηλήζεηο. Σα 2 βαζηθά 

πιενλεθηήκαηα ηεο θάζε επηινγήο παξαηίζεληαη θαη ελαπφθεηηαη 

ζηνλ ρξήζηε λα επηιέμεη ην θαιχηεξν. ηελ πξψηε επηινγή φπνπ 

θαλείο απνθεχγεη λα ππνινγίζεη ην δπλακηθφ κεηξψν 

ζηηβαξφηεηαο γιηηψλεη ην ελδηάκεζν βήκα θαη ηνπο 

ππνινγηζκνχο φκσο πξέπεη λα ππνινγίζεη ην κνλαδηαίν κεηξψν 

Mgg(b) φπσο πεξηγξάθηεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην θαη λα 

ζθεθηεί ην θαηάιιειν ρξνληθφ ζεκείν η0 ελψ ζηελ 2
ε
 επηινγή 

απνθεχγεη θαλείο ην ππνινγηζηηθφ θφζηνο ηνπ Mgg(b) θαη 

ιακβάλεη ην θφζηνο ππνινγηζκνχ ηνπ δπλακηθνχ κεηξψνπ 

ζηηβαξφηεηαο κε ην επηπιένλ πιενλέθηεκα φηη απηφ ην ζρήκα 

ηνπ S(σ) δίλεη ηελ επρέξεηα ζην ρξήζηε λα αιιάμεη εχθνια ηηο 

παξακέηξνπο ηνπ αλ ζέιεη λα αιιάμεη ηελ δηαθξηηνπνίεζε ζην 
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ζχλνξφ ηνπ ή αθφκα πην πνιχ αλ ζέιεη λα αιιάμεη ηειείσο ηα 

δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο. Θα κπνξνχζε θαλείο βέβαηα αλ 

ήζειε λα επηθέξεη ππνινγηζκνχο ζην ∂RΝL  κέζσ κεζφδσλ 

ζπλνξηαθψλ ζηνηρείσλ () θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαλείο 

ζα πξέπεη λα αιιάμεη θαη λα δηαθξηηνπνηήζεη ηηο εμηζψζεηο 

 

ηε ζπλέρεηα θαη πξνο ζπκπιήξσζε ηεο κεζφδνπ γίλεηαη κηα 

κηθξή κλεία ζηηο εζσηεξηθέο δξάζεηο πνπ κπαίλνπλ ζηηο 

εμηζψζεηο. Απηέο αλαθέξνληαη ζηηο νιηθέο κεηαθηλήζεηο αλ θαη 

επεηδή είλαη εζσηεξηθέο δξάζεηο θαλείο ζα κπνξνχζε λα ηηο 

ππνινγίζεη θαη ιακβάλνληαο ππφςηλ κφλν ην θνκκάηη ησλ 

ζρεηηθψλ κεηαθηλήζεσλ-ειαζηηθψλ παξακνξθψζεσλ. Δίλαη 

γλσζηφ φηη  

F= BT ∗
V

σ dV= B(ξ, η, ζ)Τ1

−1
∗ σ ξ, η, ζ ∗ det(J) dξ dη dζ 

Καη απηή ε κνξθή ζεκαίλεη φηη ππνινγίδνπκε ζηα ζεκεία Gauss 

ηηο ηάζεηο θαη ηηο παξακνξθψζεηο θαη ην κεηξψν Β ψζηε λα 

ππνινγηζηνχλ νη ηζνδχλακεο δξάζεηο. Απηφ ζε θάζε επαλάιεςε 

Newton Raphson ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη θαη εδψ κηαο θαη 

αιιάδεη θαη ην κεηξψν ηάζεσλ θαη ην κεηξψν παξακφξθσζεο. 

Απηφ βέβαηα ην F επεξεάδεηαη απφ ην κνληέιν πζηέξεζεο θαη 

θξηηήξην αζηνρίαο πνπ εκείο επηιέγνπκε. ε ζπλεζηζκέλα 

ειαζηνπιαζηηθά κνληέια θαη θξηηήξηα αζηνρίαο έρνπλ 

αλαπηπρζεί κέζνδνη πνπ ππνινγίδνπλ φιε ηελ επαλάιεςε 

(ππνινγηζκφο δξφκνπ ηάζεσλ εληφο ηνπ επαπμεηηθνχ βήκαηνο 

θιπ) πην γξήγνξα θαη κε πάξα πνιχ θαιή αθξίβεηα. Απηφ ζε κε 

γξακκηθά θαηλφκελα κεγάισλ παξακνξθψζεσλ πνπ γηα ηνλ 

ηνκέα ΑΔΚ απηφ ζα κπνξνχζε λα λαη θαηνιηζζήζεηο θαζηδήζεηο 

ιφγσ ξεγκάησλ ε ζεηζκνχ θιπ παίδεη ηδηαίηεξα κεγάιν ξφιν 
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θαζψο ηα κεηξψα παξακφξθσζεο ηφηε είλαη 2 θαη νη 

επαπμεηηθέο ηάζεηο παίδνπλ αθφκα κεγαιχηεξν ξφιν ζηνλ 

αξηζκεηηθφ ππνινγηζκφ. ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ν αξηζκεηηθφο ππνινγηζκφο κε ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ Fourier κηαο θαη έρεη ζηεξηρζεί ζηελ 

ειαζηηθφηεηα ηνπ ue. 

Πξαθηηθά ηα απνηειέζκαηα απφ δηάθνξεο επηιχζεηο έρνπλ 

δψζεη ηηο εμήο παξαηεξήζεηο  

1. Ζ κέζνδνο ηνπ ηζνδχλακνπ ζεκείνπ ηαπηίδεηαη κε 

νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή δηέγεξζεο ζηεξίμεσλ (είλαη 

αλεμάξηεηε ηνπ πνχ ζα βάινπκε ηελ δηέγεξζε) 

2. Ζ ρξεζηκφηεηα ησλ απνζβεζηήξσλ είλαη θαη εμάξηεζε 

ηνπ είδνπο ησλ θπκάησλ θαη ηνπ ζπρλνηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

πνπ ζέινπκε λα απνξξνθήζνπκε. 

3. Ζ πξνζπάζεηα πνπ έγηλε γηα ηελ κέζνδν ηνπ ηζνδχλακνπ 

ζεκείνπ έδσζε θαη λένπο απνζβεζηήξεο πνπ δελ 

απνζβέλνπλ ην ζχλνιν ησλ θπκάησλ αιιά κπνξνχλ λα 

απνζβέζνπλ επηιεθηηθά θπκαηηζκνχο φπσο ε κέζνδνο 

White and al.  

4. Οη επηιεθηηθνί απνζβεζηήξεο δίλνπλ ειαθξά πην 

βειηησκέλα απνηειέζκαηα πνπ ζε πεξηπηψζεηο 

αξηζκεηηθψο αζηαζψλ πξνβιεκάησλ ελδέρεηαη λα είλαη νη 

ελδεηθλπφκελνη απνζβεζηήξεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο 

Κεθάιαην 4,1 Αξηζκεηηθή νινθιήξωζε 

Γξακκηθή ζεωξία 

Γηα θάζε δηαθνξηθή εμίζσζε, ε νπνία ζηελ δπλακηθή αλάιπζε 

ζα ρεη ζπλήζσο ηε κνξθή Μ*𝐔 +C*𝐔 +K*U=Fext , ππάξρνπλ 

δηάθνξεο κέζνδνη επίιπζεο ηνπο κε αξηζκεηηθφ ηξφπν θαη φρη 

αλαιπηηθά. Ζ πην ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπο είλαη σο πξνο 
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ηελ κνξθή ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο κε ηελ νπνία 

ιακβάλνπκε ηηο κεηαθηλήζεηο ζε ρξφλν t+dt . Έηζη ππάξρνπλ νη 

εμηζψζεηο πνπ ιέγνληαη Ρεηέο (Explicit) θαη δεκηνπξγνχληαη 

θαηαζηαηηθέο εμηζψζεηο Κ(t)*U(t+dt)=P(t) δειαδή νη 

κεηαθηλήζεηο ζην t+dt πξνθχπηνπλ απφ ηα ζηνηρεία ηεο 

δπζθακςίαο θαη ηνπ θνξηίνπ ζην ρξφλν t. Κιαζηθφ παξάδεηγκα 

ξεηήο κεζφδνπ είλαη ε κέζνδνο ησλ Κεληξηθψλ Γηαθνξψλ 

(ΜΚΓ) Αθφκα ππάξρνπλ νη εμηζψζεηο πνπ ιέγνληαη Με ξεηέο 

(Implicit) θαη δεκηνπξγνχληαη θαηαζηαηηθέο εμηζψζεηο 

Κ(t+dt)*U(t+dt)=P(t+dt) δειαδή νη κεηαθηλήζεηο ζην t+dt 

πξνθχπηνπλ απφ ηα ζηνηρεία ηεο δπζθακςίαο θαη ηνπ θνξηίνπ 

ζην ρξφλν t+dt. Παξαδείγκαηα κεζφδσλ ηέηνησλ είλαη ε Wilson,   

Newmark, Bathe, Houbolt. 

 Μέζνδνο Κεληξηθώλ Γηαθνξώλ (ΜΚΓ) 

Απηή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα θηλήζεηο (εμηζψζεηο) πνπ ε 

δηαθχκαλζε ηνπο είλαη κεγάιε θαη παξνπζηάδνπλ αξηζκεηηθέο 

αλσκαιίεο. Έλα πξαθηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε θίλεζε κηαο 

ζθαίξαο θαη ε πιαζηηθή ηεο θξνχζε κε ηνίρν θαη γεληθά θάζε 

Dirac θαηλφκελν. ηελ ΜΚΓ νξίδνπκε ηηο αθφινπζεο ζρέζεηο 

πνπ ζπλδένπλ ηελ επηηάρπλζε θαη ηελ ηαρχηεηα κε ηελ 

κεηαθίλεζε ζηνλ ρξφλν t 
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Αλ θάλνπκε αληηθαηάζηαζε θαη πξάμεηο ζηελ εμίζσζε θίλεζεο 

ιακβάλνπκε ηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε Κ(t)*U(t+dt)=P(t) φπνπ 

Κ(t)=  

P(t)=  

ηελ έθθξαζε ηνπ Κ ην κφλν πνπ ζα άιιαδε ζε ζρέζε κε ην 

ρξφλν είλαη ην κεηξψν C. 

Με γλσζηέο ηηο κεηαθηλήζεηο πηα ππνινγίδνπκε θαηά ζεηξά 

επηηαρχλζεηο θαη ηαρχηεηεο ζηνλ ρξφλν t+dt. εκεηψλεηαη φηη 

πξέπεη ην ρξνληθφ βήκα λα ηθαλνπνηεί ηελ ζπλζήθε ζχγθιηζεο 

πνπ ζα αλαπηπρζεί ζε επφκελν θεθάιαην. Απφ απηή πξνθχπηεη 

φηη ην ρξνληθφ βήκα πξέπεη λα λαη ελ γέλεη πάξα πνιχ κηθξφ ζε 

ηάμε κεγέζνπο (εμ’ νπ θαη ε ρξεζηκφηεηά ηεο ζε Dirac 

θαηλφκελα) θαη απηφ ηελ θαζηζηά γηα γεληθή ρξήζε εμαηξεηηθά 

βαξηά ππνινγηζηηθά θαζψο ηα βήκαηα είλαη πάξα πνιιά. Αθφκα 

λα ζεκεησζεί φηη ε κέζνδνο γηα λα δνπιέςεη ζην βήκα λ πξέπεη 

λα έρεη γλσζηά ηα λ-1 θαη λ-2 νπφηε ζηηο αξρηθέο ζπλζήθεο πνπ 

ηηο ζεσξνχκε γλσζηέο πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ θαη κεηαθηλήζεηο 

ζηνλ ρξφλν –dt θαη πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηχπν. 
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Μέζνδνο Houbolt 

Ζ κέζνδνο απηή έρεη ζηελ νπζία ζεσξεηηθή βάζε απφ ηελ ΜΚΓ 

θαη έρεη θηηάμεη ηηο εμηζψζεηο πνπ ζπλδένπλ ηελ επηηάρπλζε θαη 

ηελ ηαρχηεηα κε ηελ κεηαθίλεζε ζηνλ ρξφλν t+dt σο ζπλάξηεζε 

ησλ κεηαθηλήζεσλ ζηα βήκαηα πην πξηλ θαη πην κεηά απφ ην 

εμεηαδφκελν. Οπφηε 

 

 

Αλ θάλνπκε αληηθαηάζηαζε θαη πξάμεηο ζηελ εμίζσζε θίλεζεο 

ιακβάλνπκε ηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε Κ(t+dt)*U(t+dt)=P(t+dt) 

φπνπ 

Κ(t+dt)=  

P(t+dt)=
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ηελ έθθξαζε ηνπ Κ απηφ πνπ ζα άιιαδε ζε ζρέζε κε ην ρξφλν 

είλαη ην κεηξψν C θαη ην κεηξψν Κ. 

Με γλσζηέο ηηο κεηαθηλήζεηο πηα ππνινγίδνπκε θαηά ζεηξά 

επηηαρχλζεηο θαη ηαρχηεηεο ζηνλ ρξφλν t+dt. Καη εδψ γηα ην 

βήκα λ ρξεηαδφκαζηε λα μέξνπκε ηη ζπκβαίλεη ζην βήκα λ-1 θαη 

λ-2 (t-dt, t-2*dt) νπφηε κε γλσζηέο ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο ζην 

ρξφλν 0 ππνινγίδνπκε ηα 2 πξψηα βήκαηα κε θάπνηα κέζνδν 

αξηζκεηηθή πνπ ζπλήζσο είλαη ε ρξήζε ησλ εμηζψζεσλ ηεο 

ΜΚΓ γηα ηα 2 απηά βήκαηα (dt 2*dt). Δδψ ην ρξνληθφ βήκα 

κπνξεί λα λαη κεγαιχηεξν ελ ζρέζεη κε ηελ ΜΚΓ θαη επίζεο αλ 

Μ=C=0 ε κέζνδνο εθθπιίδεηαη ζηελ ηαηηθή εμίζσζε.  

Μέζνδνο ζ-Wilson  

Ζ κέζνδνο απηή πξνζπαζεί λα γεληθεχζεη ην πψο κεηαπεδάκε 

ζηελ επφκελε ρξνληθή ζηηγκή κέζσ ηνπ ζ. Εεηάκε δειαδή απφ 

ην t λα πάκε ζην t+ζ*dt φπνπ ζ>=1. Θα απνδεηρηεί πην θάησ φηη 

ζχγθιηζε ζηελ κέζνδν ζπκβαίλεη φηαλ ζ>=1,37 .  

Έζησ φηη έρνπκε έλαλ ρξφλν η φπνπ απηφο αλήθεη ζην δηάζηεκα 

[0,ζ*dt] ηφηε 

 

Κάλνπκε 2 θνξέο ηελ νινθιήξσζε απφ 0 έσο η θαη ιακβάλνπκε 

 * 
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** 

Αλ φπνπ η=ζ*dt θαη ιχζνπκε ην ζχζηεκα σο πξνο ηηο 

επηηαρχλζεηο θαη ηηο ηαρχηεηεο ζην ρξφλν t+ζ*dt έρνπκε 

 

Καη δερφκελνη γηα ην εμσηεξηθφ θνξηίν γξακκηθή κεηαβνιή 

εληφο ηνπ ζ*dt 

 

Σειηθά κε αληηθαηάζηαζε ζηελ εμίζσζε θίλεζεο πξνθχπηεη ε 

θαηαζηαηηθή εμίζσζε Κ(t+ζ*dt)*U(t+ζ*dt)=P(t+ζ*dt) φπνπ 

 

Αθνχ ππνινγίζνπκε ηηο κεηαθηλήζεηο ζην βήκα  t+ζ*dt 

επηζηξέθνπκε ζην βήκα t+dt κέζσ ησλ ζρέζεσλ  
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Όπνπ ηα αi νξίδνληαη σο 

 

Οη ζρέζεηο πνπ δίλνπλ ηηο κεηαθηλήζεηο ηαρχηεηεο θαη 

επηηαρχλζεηο ζην ρξφλν t+ dt έρνπλ βγεη σο εμήο  

Ζ ζρέζε γηα ηηο κεηαθηλήζεηο πξνέθπςε απφ ηελ ** γηα η=dt, ε 

ζρέζε γηα ηηο ηαρχηεηεο πξνέθπςε απφ ηελ * γηα η=dt ελψ ε 

ζρέζε γηα ηηο επηηαρχλζεηο πξνέθπςε απφ ηελ αξρηθή εμίζσζε 

γηα η=dt εθπεθξαζκέλε ζε φξνπο κεηαθηλήζεσλ ηαρπηήησλ θαη 

επηηαρχλζεσλ ζην βήκα t θαη κεηαθηλήζεσλ ζην βήκα t+ζ*dt 

ηελ κέζνδν απηή πάλησο ρξεηαδφκαζηε ην βήκα λ-1 γηα λα 

πάκε ζην βήκα λ θάηη πνπ ελ γέλεη είλαη πξνηηκεηέν αλ δελ 

ηίζεληαη ζέκαηα αξηζκεηηθψλ αλσκαιηψλ. ηελ ζπλέρεηα ζα 

δεηρζεί θαη κηα κηθξή παξαιιαγή ηεο Wilson (Quasi Wilson) θαη 

ζα αλαιπζνχλ νη δηαθνξέο ηηο κε ηελ θιαζηθή  Wilson  

Μέζνδνο Quasi Wilson 

H κέζνδνο απηή ήηαλ ε αξρηθή ηδέα ηνπ Wilson πνπ φκσο ηελ 

είρε επηλνήζεη φρη γηα λα ιχζεη ηελ εμίζσζε θίλεζεο ζην ρξφλν t 

αιιά λα επηιχζεη ηελ επαπμεηηθή δπλακηθή εμίζσζε. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε ηζνξξνπία ζην ζψκα δελ ζπκβαίλεη νχηε ζην 

ρξνληθφ βήκα t νχηε ζην t+Γt  αιιά ζην ελδηάκεζν δηάζηεκα 
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κεηαμχ ησλ 2 βεκάησλ. Απηφ ζεσξεηηθά ζα ρξεζίκεπε πην πνιχ 

ζε κηα κε γξακκηθή αλάιπζε θαη πξάγκαηη γηα ηελ γξακκηθή 

ζεσξία ζεσξείηαη κε ζσζηή αληηκεηψπηζε. Παξφια απηά εδψ 

ηίζεηαη ε κέζνδνο θαη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη βέβαηα 

γίλεηαη κηα απνηίκεζε ηεο κεζφδνπ. 

Έζησ ινηπφλ ε επαπμεηηθή δπλακηθή εμίζσζε θίλεζεο. 

  

Καη παίξλνπκε ηηο ίδηεο εμηζψζεηο γηα ηα δui φπσο θαη πξηλ ήηνη 

 

Καη νξίδνπκε σο  

 

Σφηε αλ αθαηξέζσ απφ ηελ επαπμεηηθή εμίζσζε θίλεζεο 

αθαηξέζσ ηελ εμίζσζε θίλεζεο ζην i+ζ βήκα έρσ φηη ζπκβαίλεη 

ζην i βήκα κφλν πνπ απηή ε εμίζσζε επεηδή έρεη πξνέιζεη απφ 

ηελ αθαίξεζε κε ηελ επαπμεηηθή εμίζσζε δελ ηζρχεη αθξηβψο ε 

ηζνξξνπία αιιά πξνζεγγηζηηθά. Γειαδή ην ui δελ είλαη ίζν κε 

ηελ u(ti) θαηά ζπλέπεηα ππνινγίδνπκε πξνζεγγηζηηθά ηη 

ζπκβαίλεη ζηα δηάθνξα ρξνληθά βήκαηα θαη ε ηζνξξνπία ηζρχεη 

ζην ελδηάκεζν δηάζηεκα ζε δηαθξηηά ζεκεία. Πνιινί ζηελ 
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δηεζλή βηβιηνγξαθία θαθψο ζεσξνχλ απηή ηε κέζνδν ζαλ ηελ 

πξαγκαηηθή Wilson ζ κέζνδν ε αιήζεηα φκσο είλαη φηη έρεη θαη 

ζεσξεηηθή δηαθνξά αιιά θπξίσο θαη πξαθηηθή δηαθνξά. 

Πξνθχπηνπλ απνθιίζεηο ζηελ αξηζκεηηθή νινθιήξσζε κεηαμχ 

ησλ 2 κεζφδσλ θαη ζε δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο, θάηη πνπ είλαη 

ινγηθφ κηαο θαη ε κηα ηθαλνπνηεί ηελ ηζνξξνπία ζηα ρξνληθά 

βήκαηα θαη ε άιιε φρη θαη ε δηαθνξνπνίεζε είλαη ζπλάξηεζε 

ηνπ είδνπο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηεο δηέγεξζεο. Άιια 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ είλαη ε αξηζκεηηθή απφζβεζε πνπ 

ελψ ζηελ Wilson ζ παξαηεξείηαη ζηελ Quasi-Wilson δελ 

πθίζηαηαη θάηη πνπ απνηειεί έλα ζνβαξφ κεηνλέθηεκα καδί κε 

ηελ αξγή ζχγθιηζε ηεο κεζφδνπ ζηελ αλακελφκελε ηηκή πνπ 

απαηηεί κηθξά βήκαηα αξηζκεηηθήο νινθιήξσζεο. Έλα ζεηηθφ 

ζηνηρείν είλαη ην κηθξφηεξν θαηά 20% ππνινγηζηηθφ θφζηνο ηεο 

κεζφδνπ κηαο θαη ηα πνιπψλπκα πνπ ππνινγίδνπλ αλάινγα κε 

ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο ηηο πξάμεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

νινθιεξσζεί ε επίιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζην πξψην θαη ζε θάζε 

επφκελν ρξνληθφ βήκα είλαη κελ ηνπ ίδηνπ βαζκνχ αιιά κε 

κηθξφηεξνπο ζπληειεζηέο.  

 

Τπνινγηζκφο ησλ πξάμεσλ πνπ ρξεηάδεηαη ε θαλνληθή κέζνδνο 

Wilson ζ ζπλαξηήζεη ησλ βαζκψλ ειεπζεξίαο n 
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Τπνινγηζκφο ησλ πξάμεσλ πνπ ρξεηάδεηαη ε Quasi Wilson ζ 

ζπλαξηήζεη ησλ βαζκψλ ειεπζεξίαο n 

πκπεξαζκαηηθά αιιά θαη απφ ηελ δηεζλή εκπεηξία 

απνδεηθλχεηαη φηη ε Quasi Wilson κέζνδνο δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί κηα πξαθηηθή θαη εθαξκφζηκε κε θαιά απνηειέζκαηα 

κέζνδνο αξηζκεηηθήο νινθιήξσζεο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ε 

αλάγθε ηεο κεζφδνπ ππάξρεη φρη κφλν απφ ζεσξεηηθήο ζθνπηάο 

αιιά θαη γηα λα βιέπεη θαλείο αλ ζέιεη ηελ επηξξνή ηνπ ζ ζηελ 

αξηζκεηηθή νινθιήξσζε θαηά Wilson θαη κε ηηο 2 κεζφδνπο. 

Μέζνδνο Newmark  

H κέζνδνο απηή πξνζπαζεί λα πξνζεγγίζεη ηηο ηηκέο ησλ 

κεηαθηλήζεσλ θαη ησλ ηαρπηήησλ ζηνλ ρξφλν t+dt κέζσ ησλ 

ζρέζεσλ

 

Οη ζπληειεζηέο α θαη δ επηιέγνληαη απφ ηνλ επηζηήκνλα κε 

θξηηήξην ηελ ζχγθιηζε αιιά θαη ην ππνινγηζηηθφ θφζηνο. 

χλεζεο δεχγνο είλαη α=0,25 θαη δ=0,5 (κέζνδνο ηξαπεδίνπ) θαη 

αλ βάινπκε ζηελ Wilson ζ=1 θαη ζηελ Newmark α=1/6 δ=1/2 νη 
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εμηζψζεηο Newmark θαη Wilson ηαπηίδνληαη (κέζνδνο 

γξακκηθήο επηηάρπλζεο). 

Σειηθά κε αληηθαηάζηαζε ζηελ εμίζσζε θίλεζεο πξνθχπηεη ε 

θαηαζηαηηθή εμίζσζε Κ(t+dt)*U(t+dt)=P(t+dt) φπνπ 

 

 

Καη αθνχ ππνινγηζηνχλ νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρξφλν t+dt 

ππνινγίδσ επηηαρχλζεηο θαη ηαρχηεηεο κέζσ ησλ ζρέζεσλ 

 

Όπνπ 

 

Καη εδψ ζέινπκε ην βήκα λ-1 γηα λα πάκε ζην βήκα λ πνπ είλαη 

πξνηηκεηέν.  Ζ κέζνδνο Newmark είλαη ε πην δηαδεδνκέλε γηαηί 

έρεη φπσο ζα δνχκε γηα γξακκηθή αλάιπζε ζχγθιηζε πάληα ελψ 

θαη ζηε κε γξακκηθή κπνξεί λα ζπγθιίλεη θαη λα δψζεη θαιά 

απνηειέζκαηα αλάινγα κε ην α θαη ην δ. Δπίζεο ε αθξίβεηά ηεο 
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είλαη αξθεηά θαιή ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηψζεσλ. 

Μέζνδνο Bathe 

Ζ κέζνδνο απηή πξνηάζεθε ην 2006 θαη απαληάηαη ζηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία κφλν ζε επηζηεκνληθά άξζξα αθφκα. Δλ γέλεη 

βγάδεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε ηελ Newmark εθηφο απφ ηηο 

ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ ε Newmark δελ έρεη αθξίβεηα φζν 

κηθξφ θαη αλ είλαη ην ρξνληθφ βήκα. Ο ιφγνο είλαη ε αξηζκεηηθή 

απφζβεζε πνπ ε κέζνδνο παξνπζηάδεη (ελ αληηζέζεη κε ηελ 

Newmark πνπ δελ έρεη αξηζκεηηθή (πιαζκαηηθή) απφζβεζε) θαη 

θαηά ζπλέπεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο κε απμεκέλν ρξνληθφ βήκα θαη απνηειέζκαηα 

απνδεθηά. Ζ κέζνδνο απηή παληξέπεη ηηο εμηζψζεηο Newmark 

(ηξαπεδίνπ) θαη ηελ κέζνδν Euler πίζσ αληηθαηάζηαζεο πνπ 

βξίζθεη ηελ βέιηηζηε θακπχιε θαη έηζη έρνπκε γηα t+dt/2 , t+dt 

 

Καη κε αληηθαηάζηαζε ζηελ εμίζσζε θίλεζεο έρσ 



67 
 

 

Μεηά ηελ επίιπζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ζηα βήκαηα t+dt/2 , t+dt 

γηα ηα ίδηα βήκαηα ππνινγίδνπκε επηηαρχλζεηο θαη ηαρχηεηεο κε 

βάζε ηηο αξρηθέο ζρέζεηο. Δδψ γηα λα ππνινγίζνπκε ην βήκα λ 

ππνινγίδνπκε ην βήκα λ-1 (πνπ είλαη ζην κέζν ηνπ δηαζηήκαηνο 

t-t+dt) ζηελ ίδηα ζεηξά βεκάησλ. Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία 

ζεσξεί ηελ κέζνδν ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη βνεζεηηθή γηα ηελ 

επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ θαη ζηα επφκελα ρξφληα ζα είλαη ζηα 

πην ζεκαληηθά δηδαθηηθά εγρεηξίδηα δπλακηθήο. 

Κεθάιαην 4,2 Θεωξία ύγθιηζεο θαη εθαξκνγή 

ζηηο κεζόδνπο. 

Έζησ κηα κέζνδνο αξηζκεηηθήο νινθιήξσζεο ε νπνία 

εθθξάδεηαη σο εμήο. 

Χ(λ+1)=Α*Χ(λ)+Λ*Ρ(λ+1) 

 Υ δηάλπζκα δεηνχκελσλ  

Α κεηξψν πνπ εμαξηάηαη απφ γλσζηέο παξακέηξνπο (ζηαζεξέο) 

Λ κεηξψν πνπ εμαξηάηαη απφ γλσζηέο παξακέηξνπο (ζηαζεξέο) 
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Ρ κεηξψν θνξηίνπ 

Σφηε  

Οξίδνπκε σο θαζκαηηθή αθηίλα ηνπ πίλαθα Α ηελ κέγηζηε 

ηδηνηηκή ηνπ πίλαθα Α (εάλ απηή είλαη κηγαδηθή ηδηνηηκή ηφηε 

ππνινγίδνπκε ην κέηξν απηήο) 

χγθιηζε επέξρεηαη ζηελ κέζνδν φηαλ  

1. Έρνπκε δηαθξηηέο φιεο ηηο ηδηνηηκέο θαη ε  θαζκαηηθή 

αθηίλα είλαη κηθξφηεξε ή ίζε ηνπ 1 

2. Έρνπκε πνιιαπιφηεηα ησλ ηδηνηηκψλ θαη ε θαζκαηηθή 

αθηίλα είλαη απζηεξά κηθξφηεξε ηνπ 1 

 

ηελ ζπλέρεηα ζα εμεηδηθεχζνπκε ην ζεψξεκα ζχγθιηζεο γηα 

θάζε κέζνδν δίλνληαο κφλν ηνλ πίλαθα Α γηα θάζε κέζνδν θαη 

ζπλνςίδνληαο ηελ παξακεηξηθή δηεξεχλεζε θάζε κεζφδνπ γηα 

ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ιφγνπ ρξνληθφ βήκα πξνο ηδηνπεξίνδν 

Γη/Σ 

Μέζνδνο Κεληξηθώλ Γηαθνξώλ (ΜΚΓ) 

 

Μέζνδνο Houbolt 
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Μέζνδνο ζ-Wilson  

 

 

 

 

Μέζνδνο Quasi-Wilson 

Γηα ηελ κέζνδν Quasi-Wilson παξαηίζεηαη ην δηάγξακκα ησλ 3 

πξψησλ ηδηνηηκψλ ηνπ κεηξψνπ Α ζπλαξηήζεη ηνπ ιφγνπ Γη/Σ  
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ην ζεκείν απηφ λα ζεκεησζεί φηη ζπγθιίλεη πην αξγά απφ ηελ 

θαλνληθή Wilson ζ ζηελ ζεσξεηηθή ζσζηή ηηκή θαη απαηηεί 

γεληθά κηθξά ρξνληθά βήκαηα θαη ζίγνπξα κηθξφηεξα ζε ζρέζε 

κε ηελ θαλνληθή Wilson ζ.  

Μέζνδνο Newmark  

 

Μέζνδνο Bathe 

 

 

 

Γηα μ=0 έρεη γίλεη ε παξακεηξηθή επίιπζε θαη ηα απνηειέζκαηα 

γηα ηελ θαζκαηηθή αθηίλα είλαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα 
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πλνπηηθά ιέκε φηη 

Ζ Newmark ε Houbolt θαη ε Bathe είλαη πάληα επζηαζείο (γηα 

γξακκηθή αλάιπζε ελψ γηα κε γξακκηθή πξέπεη λα αιιάμνπλ νη 

ζπληειεζηέο ηνπ Newmark α θαη δ) ε ΜΚΓ είλαη θαηά ζπλζήθε 

επζηαζήο (επεξεάδεηαη απφ ην Γη/Σ<1/π) φπσο θαη ε Wilson 

(επεξεάδεηαη απφ ην ζ>=1,4 θαη ε Quasi Wilson απφ ην ζ>=1,5) 

Κεθάιαην 4,3 Θεωξία αθξίβεηαο θαη εθαξκνγή 

ζηηο κεζόδνπο 

Ζ ζεσξία αθξίβεηαο θαηά θχξην ιφγν ζπγθξίλεη ηηο αξηζκεηηθέο 

κεζφδνπο ελ ζρέζεη κε ηηο αλαιπηηθέο κεζφδνπο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί αλ βγάδνπλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα. ηηο πεξηπηψζεηο 

βέβαηα πνπ αλαιπηηθή ιχζε δελ πθίζηαηαη ηφηε γηα λα γίλεη κηα 

θάπνηα πνηνηηθή ζχγθξηζε ρξεζηκνπνηείηαη ην κέζν ελεξγεηαθφ 

ζθάικα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ζρέζε 

Δ= [Δε]Τ*[Γζ] dv 

Όπνπ γηα ηα ζθάικαηα ησλ ηάζεσλ θαη αλεγκέλσλ 

παξακνξθψζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη επηιεγκέλεο εθηηκήηξηεο κε 

ζηφρν ην Δ λα είλαη ειάρηζην. 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή παξνπζηάδνληαη νη 

πξναλαθεξζέληεο κέζνδνη πνπ έρνπλ ζπγθξηζεί κε αλαιπηηθέο 

κεζφδνπο. Δλ γέλεη νη αξηζκεηηθέο κέζνδνη παξνπζηάδνπλ 2 

εηδψλ απνθιίζεηο. Ζ κηα είλαη ζηελ πεξίνδν ησλ θπκαηηζκψλ ε 

νπνία ελ γέλεη παξνπζηάδεηαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αλαιπηηθψο 

ππνινγηζζείζα (Period Elongation) θαη ε άιιε είλαη ζηελ 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ πιάηνπο ελ ζρέζεη κε ην αλαιπηηθψο 

ππνινγηζζέλ θαη ελ γέλεη είλαη κηθξφηεξν ζηελ αξηζκεηηθή 

επίιπζε (Amplitude Decay). Απηά ζηελ κε γξακκηθή επίιπζε 

εκθαλίδνληαη αθφκα πην έληνλα αθνχ επεξεάδνπλ θαη ηελ 

ζχγθιηζε άξα θαη ηελ αθξίβεηα. ηα επφκελα γξαθήκαηα 
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θαίλεηαη ε επηκήθπλζε ηεο πεξηφδνπ θαη ε κείσζε ηνπ πιάηνπο 

γηα δηάθνξεο κεζφδνπο ζε γξακκηθή αλάιπζε αλ θαη ζηε κε 

γξακκηθή δηαθέξνπλ θπξίσο πνζνηηθά νη κέζνδνη θαη φρη ηφζν 

πνηνηηθά. 
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ην δηάγξακκα θαίλεηαη θαη ε κέζνδνο bathe αλ αληί γηα dt/2 

βάινπκε dt*(2- 2)  

 

Δδψ ην δηάγξακκα απηφ δείρλεη θαη ηελ Wilson ζ κέζνδν γηα 

απηφ θαη πξνζηέζεθε γηα πιεξφηεηα. 

Άξα ην γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ βγαίλεη είλαη φηη γηα 

Γη/Σ<=0.05 ε αθξίβεηα θηλείηαη γηα φιεο ηηο κεζφδνπο γχξσ ζην 

3-4% πνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

δηεξεπλνχκε.  Ζ Bathe πάλησο ιφγσ ηεο αξηζκεηηθήο ηεο 

απφζβεζεο δείρλεη κηα θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά ηδηαίηεξα ζε 

πξνβιήκαηα πνπ ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά ζηελ δπζθακςία 

κεηαμχ 2 ζσκάησλ ζε δπλακηθή αλάιπζε είηε γξακκηθή είηε κε 

γξακκηθή.  

Κεθάιαην 4,4 Μεξηθά ζηνηρεία από ηελ εκπεηξία 

γηα ηηο αξηζκεηηθέο νινθιεξώζεηο   

Γηα πξνβιήκαηα δπλακηθήο ησλ θαηαζθεπψλ πξνθχπηνπλ νη 

εμήο γεληθέο νδεγίεο γηα ηελ αξηζκεηηθή νινθιήξσζε 
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1. Με γλσζηή ηελ αλψηεξε  ζεκαληηθή ηδηνκνξθή σα (ε 

νπνία ζα πξνέιζεη απφ αλάιπζε Fourier) θηηάρλνπκε έλαλ 

θάλαβν κε Π πνπ λα ππνινγίδεη ηελ δπλακηθή 

ζπκπεξηθνξά κε αθξίβεηα πεξίπνπ ζην σ=4*σα (κε ρξήζε 

ελφο απινχ εκηηφλνπ) 

2. Δθαξκνγή ηεο αξηζκεηηθήο νινθιήξσζεο κε Γη ην πνιχ 

1/20*Σ  Σ=2*π/σ (ή θαη κηθξφηεξν γηα ηελ ΜΚΓ) 

Πάλησο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε απιά ζηνηρεία δνθψλ γηα λα θάλνπκε 

πξνζνκνίσζε δπλακηθήο ησλ θαηαζθεπψλ (πεξηπηψζεηο απιψλ 

ζπκκεηξηθψλ θηηξίσλ) ηφηε εθαξκφδεηαη ε ηδηνκνξθηθή 

αλάιπζε πνπ γλσξίδνπκε. Δπίζεο είλαη δπλαηφ λα θάλνπκε 

δηαδνρηθέο επαλαιήςεηο ηεο ηδηνκνξθηθήο αλάιπζεο γηα λα 

βειηηψζνπκε ηνλ θάλαβν Π ψζηε λα απνθεπρζεί κηα αλάιπζε 

Fourier. 

Γηα πξνβιήκαηα δηάδνζεο θπκαηηζκψλ πξνθχπηνπλ νη εμήο 

γεληθέο νδεγίεο γηα ηελ αξηζκεηηθή νινθιήξσζε. 

Δπεηδή εδψ νη ηδηνκνξθέο πνπ αγλννχληαη είλαη αξθεηά κεγάιεο 

ζε πιήζνο θαη εμαξηψληαη απφ ηηο ηαρχηεηεο δηαδφζεσο 

πξνθχπηεη ε αλάγθε ηεο επηινγήο ελφο κήθνπο γηα ην 

Πεπεξαζκέλν ηνηρείν πνπ νλνκάδεηαη σο ραξαθηεξηζηηθφ θαη 

νξίδεηαη σο 

Αλ ην θξίζηκν κήθνο θχκαηνο (απηφ ηεο αλψηεξεο ηδηνκνξθήο) 

είλαη δ ηφηε  

  η =δ/c c=ηαρχηεηα δηάδνζεο 

θαη αλ ην ρξνληθφ βήκα είλαη  

Γη=η/λ λ= πιήζνο ππνδηαίξεζεο 

Σφηε ην κήθνο ηνπ Π ζα είλαη ίζν κε c*Γη  
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Δίλαη πξνθαλέο φηη απηφ επεξεάδεηαη απφ ην ηη είδνο 

θπκαηηζκφο ρηππάεη ην κέζνλ καο θαη ηελ ηαρχηεηα δηάδνζεο 

ηνπ θπκαηηζκνχο (ζπρλνηηθφ πεξηερφκελν θχκαηνο θαη Δ,λ). Γηα 

απηφ θαη ν θάλαβνο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο γηα θάζε 

πξφβιεκα είλαη δηαθνξεηηθφο θαη πξέπεη λα είλαη αληηθείκελν 

κειέηεο πξηλ μεθηλήζεη ε αξηζκεηηθή νινθιήξσζε. Σέινο αλ 

πάκε πίζσ θαη κε ηελ ππφζεζε φηη ην κήθνο ηνπ Π είλαη ίζν κε 

c*Γη θαη ρξεζηκνπνηήζσ ηελ ΜΚΓ ηφηε αθνχ έρσ πάεη ζηελ 

αλψηεξε Σ έρσ θηάζεη ζην φξην ηεο επζηάζεηαο γηα ηελ ΜΚΓ 

(Σλ/π) ελψ ε αθξίβεηα είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Γειαδή εηδηθά γηα 

ηελ δηάδνζε θπκάησλ θαη ηελ ΜΚΓ πξέπεη λα εμαληιήζσ ην 

φξην ηεο επζηάζεηαο γηα λα ρσ θαιή αθξίβεηα. Αλ 

ρξεζηκνπνηεζεί θάπνηα άιιε κέζνδνο ηφηε θαη πάιη θάλνπκε 

ηελ ίδηα δηαδηθαζία έρνληαο θαηά λνπ φηη ην φξην Γη/Σ γηα 

επζηάζεηα γεληθά δελ ππάξρεη. 

Κεθάιαην 4,5 Αξηζκεηηθή Οινθιήξωζε Με 

γξακκηθή ζεωξία  

Μέζνδνο Newmark 

Όηαλ έρνπκε κε γξακκηθή ζεψξεζε ε εμίζσζε θίλεζεο 

δηαθνξνπνηείηαη ιίγν. Αξρηθά ε κνξθή ηεο είλαη  

 

Καη γηα λα κπνξέζνπκε λα νινθιεξψζνπκε αξηζκεηηθά ηελ 

εμίζσζε επεηδή ην κεηξψν ζηηβαξφηεηαο θπξίσο αιιάδεη (αλ 

ζέιακε λα είκαζηε εληειψο ηππηθνί αιιάδεη θαη ην κεηξψν 

απφζβεζεο) πξέπεη ζε θάζε ρξνληθφ βήκα λα βξνχκε ην ζεκείν 

ηζνξξνπίαο. εκείν ηζνξξνπίαο νξίδνπκε απηφ γηα ην νπνίν νη 

ηζνδχλακεο εζσηεξηθέο δξάζεηο εμηζνξξνπνχληαη απφ ηηο 
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εμσηεξηθέο δξάζεηο. πλεπψο εληφο ηνπ ρξνληθνχ βήκαηνο 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία θαηά Newton-

Raphson σο φηνπ θηάζνπκε ζην ζεκείν ηζνξξνπίαο. πλεπψο ζε 

θάζε επαλάιεςε ηζρχεη 

 

Καη κεηά ηελ ζχγθιηζε ππνινγίδσ ηηο κεηαθηλήζεηο ζην επφκελν 

ρξνληθφ βήκα κέζσ ηεο ζρέζεο 

 

Δάλ βάινπκε φπνπ m=t+Γt θαη αλαιχζνπκε ηελ δεχηεξε 

εμίζσζε έρνπκε κε δεδνκέλν φηη 

1 

Καη φπνπ γηα ηελ κέζνδν Newmark 

2 
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Αλ θάλνπκε αλάπηπγκα ησλ εμηζψζεσλ 1 θαη 2 θαη κε ην 

γεγνλφο φηη ε ζρέζε 1 ηζρχεη θαη ρσξίο ην θαπέιν (δειαδή 

ηζρχεη θαη γηα ηηο θαλνληθέο εζσηεξηθέο δξάζεηο αιιά θαη γηα ηηο 

ηζνδχλακεο δπλακηθέο) ηφηε ηειηθά έρνπκε (κε άγλσζηεο ηηο 

επαπμεηηθέο κεηαθηλήζεηο ζηελ επαλάιεςε l ζην ρξφλν t+Γt) 

 

Mέζνδνο Bathe 

Γηα ηελ κέζνδν Bathe ηέινο ε ινγηθή πνπ αλαπηχρζεθε είλαη ε 

εμήο. Αξρηθά ζην ππφ – βήκα t+Γt/2 ε εμίζσζε είλαη ε εμήο 

 

Αληίζηνηρε είλαη ε εμίζσζε γηα ην ππφ – βήκα t+Γt.Σν ζρήκα 

Newton Raphson (κε άγλσζηεο ηηο επαπμεηηθέο κεηαθηλήζεηο 

ζηελ επαλάιεςε i ζην ρξφλν t+Γt/2) 
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Καη κφιηο επέιζεη ζχγθιηζε βξίζθνπκε ηαρχηεηεο θαη 

επηηαρχλζεηο κε βάζε ηηο 2 πξψηεο ζρέζεηο  

 

ηε ζπλέρεηα ην ζρήκα Newton Raphson (κε άγλσζηεο ηηο 

επαπμεηηθέο κεηαθηλήζεηο ζηελ επαλάιεςε i ζην ρξφλν t+Γt) 
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Καη κφιηο επέιζεη ζχγθιηζε βξίζθνπκε ηαρχηεηεο θαη 

επηηαρχλζεηο κε βάζε ηηο 2 ηειεπηαίεο ζρέζεηο 

 

Απηή ε κέζνδνο έρεη φπσο θαη ε γξακκηθή αξηζκεηηθή 

απφζβεζε θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ επίιπζε ησλ κε 

γξακκηθψλ εμηζψζεσλ είλαη αξθεηά κεγάιε ήδε. Καη εδψ ε 

αθξίβεηα επηηπγράλεηαη γηα Γη/Σ<0,05 κε απνδεθηά πνζνζηά θαη 

ζε επηκήθπλζε πεξηφδνπ θαη ζε πηψζε πιάηνπο θαη γηα ηηο 2 

κεζφδνπο. 
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Κεθάιαην 4,6 Αξηζκεηηθή νινθιήξωζε 

ζεκάηωλ 

Γηα έλα δεδνκέλν επηηαρπλζηνγξάθεκα πνπ ιάβακε ζε κηα 

ζεηζκηθή δφλεζε πξέπεη λα θάλνπκε ηελ αξηζκεηηθή ηνπ 

νινθιήξσζε (ζπλήζσο θαηά Newmark Trapezoidal Rule) ψζηε 

λα ιάβνπκε ην ηαρπηεηνγξάθεκα θαη ην κεηαθηλεζηνγξάθεκα. 

Πξηλ φκσο πξέπεη λα εμνκαιχλνπκε ην δηάγξακκα θαη αλ 

ζέινπκε θαη λα ηνπ βάινπκε θάπνην θίιηξν. Δδψ πνιχ 

ζπλνπηηθά ζα αλαπηχμνπκε ηελ κέζνδν εμνκάιπλζεο θαη 

θίιηξνπ. 

Μέζνδνο εμνκάιπλζεο  

1. Οξηζκφο ζπλάξηεζεο βάζεο f(t) ζπλήζσο πνιπψλπκα σο 

βαζκνχ 4 θαη έρσ άγλσζηεο αi 

2. Γεκηνπξγία ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ηεηξαγψλσλ (Υ-Υν)
2 

φπνπ Υ ε ηηκή πνπ θαηέγξαςε ν ζεηζκνγξάθνο θαη Υν ε 

ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο ζηνλ ρξφλν πνπ δίλεηαη 

3. Δπηβνιή ησλ ζπλζεθψλ ειαρίζηνπ 
∂S

∂𝛼𝑖
=0  θαη επίιπζε ηνπ 

γξακκηθνχ ζπζηήκαηνο ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα αi 

4. Αθαίξεζε απφ ην επηηαρπλζηνγξάθεκα ηελ ζπλάξηεζε 

βάζεο. Γειαδή λέα ηηκή α(t)= παιηά ηηκή α(t)-f(t) 

Μέζνδνο θίιηξνπ 

Ζ κέζνδνο απηή εμνπδεηεξψλεη ηηο ζπρλφηεηεο πνπ δελ 

επηζπκνχκε κέζσ είηε απηφκαηνπ απφηνκνπ απνθιεηζκνχ ή 

κέζσ εθζεηηθήο κείσζεο (δειαδή νη ζπρλφηεηεο πνπ απέρνπλ 

ιίγν απφ ην φξην ζπκκεηέρνπλ θαη φζν απνκαθξπλφκαζηε ε 

ζπκκεηνρή ηνπο κεηψλεηαη εθζεηηθά) 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θίιηξσλ είλαη κε βάζε ηελ κέζνδν 

απνθνπήο (Butterworth, Chebyshev, Bessel) θαη κε βάζε ηνπ 
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πψο απνθφπηνπκε πέξα απφ ηα φξηα (Lowpass, Highpass, 

Bandpass, Bandstop). 

Κεθάιαην 5,1 Πξαθηηθό κέξνο ηεο 

δηπιωκαηηθήο. Δπίιπζε ειεπζέξνπ πεδίνπ θαη 

κε πιαηζηαθή θαηαζθεπή εδάθνπο κε ηελ κέζνδν 

ηωλ Πεπεξαζκέλωλ ηνηρείωλ. 

ε απηφ ην ζεκείν παξνπζηάδεηαη ην πξαθηηθφ θνκκάηη ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο. Απηφ ζπλίζηαηαη ζηνλ  

πξνγξακκαηηζκφ πξνγξακκάησλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Matlab ηεο γξακκηθήο δπλακηθήο κεζφδνπ  Newmark 

(Trapezoidal Rule) θαη Bathe γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ ειεπζέξνπ 

πεδίνπ πνπ πξνζνκνηψλνληαη κε εμαεδξηθά ηζνπαξακεηξηθά 

πεπεξαζκέλα ζηνηρεία θαη ηνπ πεδίνπ κε θηίξην πνπ 

πξνζνκνηάδεηαη κε ζηνηρεία δνθνχ. Ζ εμίζσζε πνπ επηιχνπκε 

είλαη ε εμήο  

Μff*uf  +Cff*uf  +Kff*uf=-(Mfs*us + Cfs ∗ us + Kfs ∗ us) 

Πνπ ππάξρεη θαη ζηε ζειίδα 44 θαη αλαθέξεηαη ζηελ θιαζηθή 

κέζνδν δηέγεξζεο ζηεξίμεσλ. Καη ζηηο 2 πεξηπηψζεηο ε θφξηηζε 

είλαη ίδηα ζε κηα δηάζηαζε θαη έρεη επηηαρπλζηνγξάθεκα 

δηέγεξζεο ηνλ ζεηζκφ ηεο Αζήλαο ηνπ 1999 απφ ηελ θαηαγξαθή 

πνπ έγηλε ζηνλ ζηαζκφ Μεηξφ Μνλαζηεξάθη. Ζ επίιπζε 

ειεπζέξνπ πεδίνπ έρεη ηα εμήο ζηνηρεία. Πξνζνκνηψλεηαη έλα 

έδαθνο πνπ έρεη Δ=100 Μpa (απηφ ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ζα 

κπνξνχζε λα αληηζηνηρεί ζε κηα αξθεηά θαιή άξγηιν πνπ 

αληηζηνηρεί ζε αζηξάγγηζηε δηαηκεηηθή αληνρή πεξίπνπ Su=200 

Kpa) κε 3 δηαθνξεηηθέο δηαθξηηνπνηήζεηο θαη κε 3 δηαθνξεηηθά 

είδε ζπλφξσλ. Σα ζχλνξα είλαη θαηά πεξίπησζε ειεχζεξα, κε 

παθηψζεηο, κε απνζβεζηήξεο κε δηαγψλην κεηξψν. Ζ κφξθσζε 

ηνπ Κ θαη M αθνινπζνχλ ηελ θιαζηθή κέζνδν ησλ Π γηα 

δεκηνπξγία ζπκπαγνχο κεηξψνπ κάδαο. Σν κεηξψν απφζβεζεο 
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Rayleigh επηιέρηεθε κε βάζε ηηο 2 πξψηεο ηδηνζπρλφηεηεο ηνπ 

ζεσξεηηθφο απείξνπ εκηρψξνπ πνπ ππφθεηηαη ζε θπκαηηζκφ κηαο 

δηεχζπλζεο θπκάησλ S ήηνη f1=Vs/(4*H) f2=3*f1 φπνπ Vs ε 

δηαηκεηηθή ηαρχηεηα ησλ θπκάησλ Ζ ην πάρνο ηεο ζηξψζεο.  Οη 

δηαθξηηνπνηήζεηο θαίλνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα ελψ ηα Π 

είλαη θχβνη αθκήο 10 κέηξσλ. 

50-10-10  100-10-10 200-10-10 

50-10-20  100-10-20 200-10-20 

50-10-50  100-10-20 200-10-50 

Δηαθξηηνπνηήζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο γηα ειεύζεξν πεδίν 

Ζ επίιπζε κε θηίξην έρεη ηα εμήο ζηνηρεία. Πξνζηίζεηαη ζην ίδην 

έδαθνο έλα ρσξηθφ πιαίζην πνπ πξνζνκνηψλεη κηα 

γεξαλνγέθπξα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Απηφ απνηειείηαη 

απφ 8 ζηνηρεία ρσξηθνχ πιαηζίνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο Δ=30 

Gpa κήθνπο 10 κέηξσλ ην θαζέλα θαη ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο 

0,70*0,70 κέηξσλ. Σν κεηξψν απφζβεζεο Rayleigh επηιέρηεθε  

σο άζξνηζκα ησλ κεηξψσλ πνπ πξνέθπςαλ γηα ην έδαθνο κφλν 

θαη γηα ηελ θαηαζθεπή κφλνλ απνθεχγνληαο λα θάλνπκε 

ηδηνκνξθηθή αλάιπζε ηνπ ζπλφινπ κηαο θαη ν ζθνπφο ηεο 

δηπισκαηηθήο δελ είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο απφζβεζεο. Οη 

επηιχζεηο εδψ έγηλαλ ρσξίο δεζκεχζεηο ησλ ζηξνθψλ κε ηηο 

γεηηνληθέο κεηαθηλήζεηο. Οη δηαθξηηνπνηήζεηο θαίλνληαη ζηνλ 

θάησζη πίλαθα ελψ ηα Π είλαη θχβνη αθκήο 10 κέηξσλ. 

50-30-10  110-30-10 210-30-10 

50-30-20  110-30-20 210-30-20 

50-30-50  110-30-20 210-30-50 

Δηαθξηηνπνηήζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο γηα πεδίν κε θηίξην 

Ο ιφγνο πνπ ππάξρεη κηθξή δηαθνξνπνίεζε ζηελ δηεχζπλζε Υ 

είλαη γηα λα ππάξρεη ζπκκεηξία ζην πξφβιεκα. Σέινο γηα ην 

ζήκα ηεο Αζήλαο λα ζεκεησζεί φηη ελ ζρέζεη κε ηελ αξρηθή 

θαηαγξαθή έγηλε εμνκάιπλζε ηνπ επηηαρπλζηνγξαθκήκαηνο θαη 
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θίιηξν Butterworth 4
εο

 ηάμεο bandpass (f=0,39 HZ) φπσο 

αλαθέξεηαη ζηηο ζειίδεο 77-78. Γηα ηελ πιεξφηεηα λα 

αλαθέξνπκε φηη ζεσξνχκε φηη φιε ε βάζε έρεη ίδην 

επηηαρπλζηνγξάθεκα ζην έδαθνο (ζχγρξνλε θίλεζε ζηεξίμεσλ) 

θαη θάλακε ηελ παξαδνρή φηη απηφ είλαη επηηαρπλζηνγξάθεκα 

θχζεη ή ζέζε βξάρνπ θάηη πνπ δελ ηζρχεη θαζψο ην ζεκείν 

εθείλν είλαη εδαθηθφ (Αζελατθφο ρηζηφιηζνο) γεγνλφο πνπ ζα 

έπξεπε λα καο νδεγήζεη ζε αληίζηξνθε αλάιπζε Fourier ψζηε 

λα ιάβνπκε ην ζήκα ζε θχζεη ε ζέζεη βξάρν. 

 

Σα απνηειέζκαηα πνπ παξαζέηνπκε είλαη ηα εμήο : Γηα ην 

ειεχζεξν πεδίν ζε θάζε ρσξίν-δηαθξηηνπνίεζε παξαζέηνπκε ηελ 

ρξνλντζηνξία ηεο νιηθήο κεηαθίλεζεο γηα ηνπο 3 ηχπνπο 

ζπλφξσλ. Διεχζεξα άθξα-Free Boundaries  Άθξα κε 

απνζβεζηήξεο-Boundaries Παθησκέλα άθξα-Fixed Boundaries 

θαη έλαλ πίλαθα πνπ δειψλεη ηνλ ζπληειεζηή-θαζαξφ αξηζκφ 

πνπ είλαη ν ιφγνο ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηεο κεηαθίλεζεο ζηελ 

επίιπζε Παθησκέλα άθξα πξνο ηελ κέγηζηε ηηκή ηεο 

κεηαθίλεζεο ζηελ επίιπζε Άθξα κε απνζβεζηήξεο. Απηφο ν 

ζπληειεζηήο ζα ιέγεηαη ζπληειεζηήο ελίζρπζεο ηνπ θπκαηηζκνχ 
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ιφγσ πάθησζεο. Αθφκα γηα ηηο επηιχζεηο κε ην κέγηζην κήθνο 

άξα θαη ζεσξεηηθά πιεζηέζηεξεο πξνο ηελ αθξηβή ιχζε 

παξαζέηνπκε ηνλ ζπληειεζηή εδαθηθήο ελίζρπζεο δειαδή ηνλ 

ιφγν ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηεο κεηαθίλεζεο ζηελ βάζε πξνο ηελ 

κέγηζηε ηηκή ηεο κεηαθίλεζεο ζηελ θνξπθή. 

Γηα ηελ επίιπζε κε θηίξην παξαζέηνπκε αθξηβψο φ, ηη θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο επίιπζεο ρσξίο θηίξην καδί κε ζηνηρεία γηα ηελ 

κεηαθίλεζε ηεο θνξπθήο. πγθεθξηκέλα παξαζέηνπκε ηελ 

κεηαθίλεζε ηεο θνξπθήο ηνπ θηηξίνπ κε παθησκέλα άθξα 

(ρσξίο ΑΔΚ) θαη κε ην ζχλνιν έδαθνο+ θαηαζθεπή (κε ΑΔΚ) 

γηα ηηο επηιχζεηο κε ην κέγηζην κήθνο. Σέινο παξαηίζεληαη 

επίζεο γηα ηηο επηιχζεηο κε ην κέγηζην κήθνο κηα ζχγθξηζε ησλ 

κεηαθηλήζεσλ ηνπ κέζνπ κε θηίξην θαη ρσξίο θηίξην. 

Πξψηα φκσο θαη πξηλ απφ απηά ζα παξαζέζνπκε γηα ζχγθξηζε 

ησλ κεζφδσλ Newmark Bathe ηελ ίδηα επίιπζε κε ηηο 2 

κεζφδνπο. Δδψ επηιέρηεθε ε επίιπζε ηνπ πξνβφινπ κε απιφ 

εκίηνλν κέζσ ηεο εμίζσζεο Μ*𝐔 +C*𝐔 +K*U=-Μ*𝐗𝐠  θαη 

απνδεηθλχεηαη γηα φιεο ηηο επηιχζεηο ε ηαπηνινγία ησλ 2 

κεζφδσλ θάηη πνπ ήηαλ αλακελφκελν.  
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Γξάθεκα κεηαθίλεζεο θνξπθήο πξνβόινπ γηα ζύγθξηζε κεηαμύ 

κεζόδνπ Newmark κεζόδνπ Bathe  

Σψξα γηα ην πξφβιεκά καο αξρηθά παξαζέηνπκε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειεπζέξνπ πεδίνπ γηα ην κέζν ηνπ ρσξίνπ 

ζην Ε=Ζ 

 

Γξάθεκα κεηαθίλεζεο κέζνπ εδάθνπο γηα ηελ επίιπζε 50-10-10 

κε ηηο 3 επηινγέο ζπλόξσλ. 
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Γξάθεκα κεηαθίλεζεο κέζνπ εδάθνπο γηα ηελ επίιπζε 100-10-10 

κε ηηο 3 επηινγέο ζπλόξσλ. 

 

Γξάθεκα κεηαθίλεζεο κέζνπ εδάθνπο γηα ηελ επίιπζε 200-10-10 

κε ηηο 3 επηινγέο ζπλόξσλ. 
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Γξάθεκα κεηαθίλεζεο κέζνπ εδάθνπο γηα ηελ επίιπζε 50-10-20 

κε ηηο 3 επηινγέο ζπλόξσλ. 

 

Γξάθεκα κεηαθίλεζεο κέζνπ εδάθνπο γηα ηελ επίιπζε 100-10-20 

κε ηηο 3 επηινγέο ζπλόξσλ. 
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Γξάθεκα κεηαθίλεζεο κέζνπ εδάθνπο γηα ηελ επίιπζε 200-10-20 

κε ηηο 3 επηινγέο ζπλόξσλ. 

 

Γξάθεκα κεηαθίλεζεο κέζνπ εδάθνπο γηα ηελ επίιπζε 50-10-50 

κε ηηο 3 επηινγέο ζπλόξσλ. 
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Γξάθεκα κεηαθίλεζεο κέζνπ εδάθνπο γηα ηελ επίιπζε 100-10-50 

κε ηηο 3 επηινγέο ζπλόξσλ. 
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Γξάθεκα κεηαθίλεζεο κέζνπ εδάθνπο γηα ηελ επίιπζε 200-10-50 

κε ηηο 3 επηινγέο ζπλόξσλ. 

50-10-10 0,89 

100-10-10 1,04 

200-10-10 1 

50-10-20 0,62 

100-10-20 1,26 

200-10-20 1,14 

50-10-50 0,23 

100-10-50 0,78 

200-10-50 1,17 

Σπληειεζηήο ελίζρπζεο ιόγσ παθησκέλσλ ζπλόξσλ 

200-10-10 1,60 

200-10-20 4,6 

200-10-50 2,39 

Σπληειεζηήο εδαθηθήο ελίζρπζεο  

Σψξα παξαζέηνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεδίνπ κε θηίξην γηα 

ην κέζν ηνπ ρσξίνπ ζην Ε=Ζ 
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Γξάθεκα κεηαθίλεζεο κέζνπ εδάθνπο γηα ηελ επίιπζε 50-30-10 

κε ηηο 3 επηινγέο ζπλόξσλ. 

 

Γξάθεκα κεηαθίλεζεο κέζνπ εδάθνπο γηα ηελ επίιπζε 110-30-10 

κε ηηο 3 επηινγέο ζπλόξσλ. 
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Γξάθεκα κεηαθίλεζεο κέζνπ εδάθνπο γηα ηελ επίιπζε 210-30-10 

κε ηηο 3 επηινγέο ζπλόξσλ. 

 

Γξάθεκα κεηαθίλεζεο κέζνπ εδάθνπο γηα ηελ επίιπζε 50-30-20 

κε ηηο 3 επηινγέο ζπλόξσλ. 
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Γξάθεκα κεηαθίλεζεο κέζνπ εδάθνπο γηα ηελ επίιπζε 110-30-20 

κε ηηο 3 επηινγέο ζπλόξσλ. 

 

Γξάθεκα κεηαθίλεζεο κέζνπ εδάθνπο γηα ηελ επίιπζε 210-30-20 

κε ηηο 3 επηινγέο ζπλόξσλ. 

 

Γξάθεκα κεηαθίλεζεο κέζνπ εδάθνπο γηα ηελ επίιπζε 50-30-50 

κε ηηο 3 επηινγέο ζπλόξσλ. 
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Γξάθεκα κεηαθίλεζεο κέζνπ εδάθνπο γηα ηελ επίιπζε 110-30-50 

κε ηηο 3 επηινγέο ζπλόξσλ. 

 

Γξάθεκα κεηαθίλεζεο κέζνπ εδάθνπο γηα ηελ επίιπζε 210-30-50 

κε ηηο 3 επηινγέο ζπλόξσλ. 
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50-30-10 0,896 

110-30-10 1,04 

210-30-10 1 

50-30-20 0,691 

110-30-20 1,25 

210-30-20 1,12 

50-30-50 0,953 

110-30-50 1,007 

210-30-50 1,23 

Σπληειεζηήο ελίζρπζεο ιόγσ παθησκέλσλ ζπλόξσλ 

210-30-10 1,57 

210-30-20 4,6 

210-30-50 2,51 

Σπληειεζηήο εδαθηθήο ελίζρπζεο 

ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο θνξπθήο.  

 

Γξάθεκα κεηαθίλεζεο θνξπθήο θηηξίνπ κε θαη ρσξίο 

αιιειεπίδξαζε γηα 210-30-10 

Μέγηζηεο ηηκέο γξαθεκάησλ 
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Γξάθεκα κεηαθίλεζεο θνξπθήο θηηξίνπ κε θαη ρσξίο 

αιιειεπίδξαζε γηα 210-30-20 

Μέγηζηεο ηηκέο κεηαθηλήζεσλ 

 

Γξάθεκα κεηαθίλεζεο θνξπθήο θηηξίνπ κε θαη ρσξίο 

αιιειεπίδξαζε γηα 210-30-50 
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 Μέγηζηεο ηηκέο κεηαθηλήζεσλ 

 

Γξάθεκα επηηαρύλζεσλ θνξπθήο ηνπ θηηξίνπ κε θαη ρσξίο 

αιιειεπίδξαζε γηα 210-30-10 

Μέγηζηεο ηηκέο επηηαρύλζεσλ 
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Γξάθεκα επηηαρύλζεσλ θνξπθήο ηνπ θηηξίνπ κε θαη ρσξίο 

αιιειεπίδξαζε γηα 210-30-20 

 Μέγηζηεο ηηκέο επηηαρύλζεσλ 

 

Γξάθεκα επηηαρύλζεσλ θνξπθήο ηνπ θηηξίνπ κε θαη ρσξίο 

αιιειεπίδξαζε γηα 210-30-50 

 Μέγηζηεο ηηκέο επηηαρύλζεσλ.  

Σέινο παξαηίζεληαη θαη νη ζχγθξηζε κεηαθίλεζεο ηνπ κέζνπ κε 

θαη ρσξίο θηίξην γηα ηα κεγάινπ κήθνπο ρσξία ψζηε λα ππάξρεη 

πιεξφηεηα ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ. Έγηλε θαη 

αλάιπζε ηνπ ζπκπεξηθνξάο ηνπ άθξνπ ζηελ θαηάζηαζε 

ειεπζέξνπ πεδίνπ φκσο δελ παξνπζηάδεηαη ράξηλ ζπληνκίαο. 
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Γξάθεκα κεηαθίλεζεο κέζνπ ζύγθξηζεο κε θαη ρσξίο θηίξην γηα 

πάρνο 10  

 Μέγηζηεο ηηκέο  

 

Γξάθεκα κεηαθίλεζεο κέζνπ ζύγθξηζεο κε θαη ρσξίο θηίξην γηα 

πάρνο 20  
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 Μέγηζηεο ηηκέο  

 

Γξάθεκα κεηαθίλεζεο κέζνπ ζύγθξηζεο κε θαη ρσξίο θηίξην γηα 

πάρνο 50 

 Μέγηζηεο ηηκέο 

Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο αλαιχζεηο θαη ηα γξαθήκαηα 

ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα ζεκεία. 

1. ηα 10 κέηξα θαη ζηα 3 είδε ζπλφξσλ θαη ζηηο 2 

θαηαζηάζεηο ηνπ εδάθνπο νη επηιχζεηο είλαη αξθεηά θνληά 

απφ πνιχ λσξίο θαη ε αλακελφκελε ζχγθιηζε ησλ 3 

επηιχζεσλ επηηπγράλεηαη. 

2. ηα 20 θαη 50 κέηξα θαη ζηα 3 είδε ζπλφξσλ θαη ζηηο 2 

θαηαζηάζεηο ηνπ εδάθνπο θαίλεηαη λα είλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθή ε επίιπζε κε ειεχζεξα άθξα θαη ελψ ζηα 20 

κέηξα ε ζχγθιηζε ζρεδφλ έρεη επηηεπρζεί ζηα 50 κέηξα ε 

ζχγθιηζε αξγεί αθφκα θαη κε δνθηκαζηηθή επίιπζε πνπ 

έγηλε ζηα 300 κέηξα βιέπνπκε λα ζπλερίδεηαη ε ζχγθιηζε.  
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3. Ζ ζχγθιηζε έξρεηαη ζε θάζε πεξίπησζε φηαλ ν ιφγνο 

κήθνο πξνο πάρνο πνηνηηθά μεπεξλάεη ην 10. 

4. Ο ζπληειεζηήο ελίζρπζεο παξνπζηάδεη κηα κε 

αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά. Δλψ θαλείο ζα πεξίκελε κηα 

κείσζε φζν απμάλεηαη ην κήθνο ιφγσ ιηγφηεξσλ 

θπκαηηζκψλ ιφγσ αλάθιαζεο ζηα παθησκέλα ζχλνξα ελ 

ηνχηνηο θαη ζην ειεχζεξν πεδίν θαη ζην πεδίν κε θηίξην ε 

ζπκπεξηθνξά είλαη ιίγν δηαθνξεηηθή. Καη ζηηο 2 

πεξηπηψζεηο πάλησο ζπκπεξηθέξεηαη ην ίδην ν ζπληειεζηήο 

θαη ην φξην ζχγθιηζεο είλαη ε κνλάδα γηα κεγάια κήθε. 

Απηφ εμεγείηαη ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ ζήκαηνο πνπ 

ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγεί ζηάζηκα θχκαηα ιφγσ ησλ 

αλαθιάζεσλ θαη λα αιιεινεμνπδεηεξψλνληαη. Απηφ ην 

θαηλφκελν ζίγνπξα δηαθέξεη ζε έληαζε αλάινγα βέβαηα κε 

ην κήθνο θάηη πνπ θαίλεηαη θαη ζηνλ ζπληειεζηή. 

5. Ζ δηαγψληα κνξθή ηνπ κεηξψνπ απφζβεζεο γηα ηνπο 

απνζβεζηήξεο είλαη εμφρσο ηθαλνπνηεηηθή γηα ηελ δνπιεηά 

πνπ ρξεηάδεηαη θαζψο ζηα κηθξνχ κήθνπο ρσξία 

απνξξνθάεη ηνπο θπκαηηζκνχο θαη απνθεχγεηαη ε 

ζπκβνιή. 

6. Γηα ηα 10-20 κέηξα ε κεηαθίλεζε ηνπ κέζνπ φηαλ είλαη 

ειεχζεξν ην πεδίν είλαη ιίγν πην κεγάιε απφ φηαλ είλαη κε 

θηίξην θάηη πνπ ζηα 50 κέηξα δελ ζπκβαίλεη πνπ φκσο 

απηφ ελδέρεηαη λα ζπλέβαηλε αλ δνθηκάδακε κεγαιχηεξν 

κήθνο θαη ζπλέθιηλαλ νη 3 επηιχζεηο άθξσλ.  

7. Οη κεηαθηλήζεηο θνξπθήο θηηξίνπ ζε θάζε πεξίπησζε είλαη 

κεγαιχηεξεο κε ηελ αιιειεπίδξαζε ππφςηλ θάηη πνπ ην 

αλακέλακε σο πην εχθακπην ζπλνιηθά ζχζηεκα. Φαίλεηαη 

δειαδή ε ζεκειηψδεο ηδηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο 

εδάθνπο θαηαζθεπήο φηη ε θαηαζθεπή είλαη πην εχθακπηε 

κε ηελ ΑΔΚ ππφςηλ. 

8. Οη επηηαρχλζεηο θνξπθήο θηηξίνπ ζηα 10 θαη ζηα 50 κέηξα 

είλαη κηθξφηεξεο ιακβαλνκέλεο ππφςηλ ηελ 
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αιιειεπίδξαζε. Καη απηφ είλαη ε ζπδπγήο ζεκειηψδεο 

ηδηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο.  

9. Παξφηη αξρηθά θαίλεηαη λα καο μελίδεη ε κε επαιήζεπζε 

απηήο θαη ζηα 20 κέηξα ελ ηνχηνηο απνδεηθλχεηαη φηη είλαη 

ινγηθφ. Με βάζε ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο εδαθνδπλακηθήο 

θαη κε βνεζεηηθφ ζηνηρείν ηνλ ζπληειεζηή εδαθηθήο 

ελίζρπζεο θαηαιήγνπκε λα πνχκε φηη ζηα 20 κέηξα πάρνο 

ζπληνλίδεηαη ην έδαθνο. Πξάγκαηη αλ ιάβνπκε πνηνηηθά ην 

ζεηζκφ ζαλ 1 θχθιν εκηηφλνπ ν κέγηζηνο ζπληειεζηήο 

ελίζρπζεο πνπ πξνθχπηεη απφ δηαγξάκκαηα γηα ην απιφ 

κνλνβάζκην (ρνλδξνεηδήο πξνζέγγηζε ηνπ ζπζηήκαηνο σο 

κνλνβάζκην ιφγσ ηεο εληαίαο θίλεζεο) ηφηε ην Α βγαίλεη 

πεξίπνπ ίζν κε 3 (γηα μ=0,05) θαη κε κέγηζηε επηηάρπλζε 

1,3 βγάδεη κηα κέγηζηε επηηάρπλζε 3,9 ελψ έρνπκε 

ππνινγίζεη 4,25 πνπ κε βάζε ηηο παξαδνρέο πνπ έρνπκε 

θάλεη ζεσξνχκε πνιχ θαιφ απνηέιεζκα θαη απνδεηθλχεηαη 

έηζη φηη ην έδαθνο εληζρχεηαη εθεί θαη απηφ απνδεηθλχεηαη 

θαη απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ζπληειεζηψλ εδαθηθήο 

ελίζρπζεο θαη κε θηίξην θαη ρσξίο απηφ. 

10. Οη κέγηζηεο ηηκέο ησλ δηαηκεηηθψλ παξακνξθψζεσλ 

θηλνχληαη ζην 10
-4 

– 10
-3 

 πνπ είλαη ηηκή πνπ δελ ηζρχεη ε 

θαζαξή ειαζηηθφηεηα γηα ηα εδάθε ζχκθσλα θαη κε ηα 

δηαγξάκκαηα ηνπ δηαηκεηηθνχ πξνβφινπ Gηέκλνλ-γ δ-γ θαη 

είλαη κέζα ζηα φξηα ηεο κηθξήο κε γξακκηθφηεηαο πνπ 

επηηξέπεη γηα ππνινγηζκνχο κηα ηζνδχλακε ειαζηηθή 

κέζνδν κε ηα Gηέκλνλ δ πνπ δίλνπλ ηα δηαγξάκκαηα. 

11. Οη ιφγνη δ θνξπθήο /Ζ θηηξίνπ  θηλνχληαη ζε απνδεθηά πιαίζηα 

γηα γξακκηθή ειαζηηθή αλάιπζε θαη είλαη ηάμεο κεγέζνπο 

10
-3 

 

12. Με ην πνπ ηειεηψζεη ε ζεηζκηθή δηέγεξζε ζηελ 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζεηζκψλ ε επαλαθνξά ζηελ 

εξεκία είλαη ζρεδφλ άκεζε θάηη πνπ ίζσο λα καο δείρλεη 
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φηη ε απφζβεζε πνπ βάιακε κπνξεί λα λαη θαη ιίγν 

κεγάιε. 

πκπεξαζκαηηθά θαηαιήγνπκε ζην φηη κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηνχκε γηα γξακκηθή ειαζηηθή αλάιπζε ηνπο 

απνζβεζηήξεο Lysmer κε δηαγψληα κνξθή θαη λα παίξλνπκε έλα 

αξθεηά αμηφπηζην απνηέιεζκα. Δλψ θαη κε ηε κέζνδν Bathe 

κπνξνχκε λα κεγαιψζνπκε ην ρξνληθφ βήκα αλ απηφ καο είλαη 

επηζπκεηφ. Σέινο απνδείμακε ηελ ζεκειηψδε ηδηφηεηα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο εδάθνπο θαηαζθεπήο άξα θαη ηε ρξεζηκφηεηά 

ηεο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαηαζθεπψλ αιιά θαη ζηελ επηζηήκε ηφζν 

απφ γεσηερληθήο φζν θαη απφ δνκνζηαηηθήο-ππνινγηζηηθήο 

άπνςεο. 

Δπραξηζηίεο (ή αιιηώο Σηκώληαο ηνλ Γάζθαιν) 

Όκλπκη εγήζαζζαη ηνλ δηδάμαληά κε ηελ ηέρλελ ηαύηελ ίζα 

γελέηεζνηλ νκνίζηλ  

Οξθίδνκαη λα ζπκπεξηθέξνκαη ζηνλ άλζξωπν πνπ κε δίδαμε 

ηελ ηέρλε απηή ίζα θαη όκνηα κε ηνπο γνλείο κνπ. 

Από ηνλ όξθν ηνπ Ιππνθξάηε 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζην ζεκείν απηφ  

1.  Σνλ θαζεγεηή θ Μ. Παπαδξαθάθε ν νπνίνο πξψηα απφ 

φια σο ηψξα απνηειεί γηα κέλα έλαο ζεβαζηφο θαη άμηνο 

Γάζθαινο πνπ κε δίδαμε ηελ κέζνδν ησλ Πεπεξαζκέλσλ 

ηνηρείσλ κε έλαλ ηξφπν πνπ απνδεηθλχεη φρη κφλν ηηο 

γλψζεηο ηνπ πέξα απφ ην αληηθείκελν αιιά θαη ην ήζνο 

πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο ζσζηφο Γάζθαινο (ππνκνλή, 

κεζνδηθφηεηα θαη θπξίσο έκθαζε ζηελ επηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο). ηε ζπλέρεηα θαη ζην πιαίζην απηήο ηεο 

εξγαζίαο (θαη επρφκελνο απηφ λα ζπλερηζηεί ζην κέιινλ 

κε κέλα) ήηαλ ν νξηζκφο ηνπ ηέιεηνπ ζπλεξγάηε (ην 
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γεγνλφο φηη πάληνηε ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή κπνξνχζα λα 

ιχζσ κηα απνξία ελ ηε γελέζεη ηεο είλαη γηα κέλα φ, ηη 

θαιχηεξν κπνξεί λα έρεη θάπνηνο λένο απφ ηνλ Γάζθαιν 

αιιά θαη επηζηεκνληθφ ζπλεξγάηε ηνπ). Σέινο ζα ήζεια 

λα ηνλ επραξηζηήζσ θαη γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ έδσζε ψζηε 

λα ζπκκεηάζρσ σο ζχλεδξνο θαη κέινο ηεο νξγάλσζεο 

ζην ζπλέδξην COMPDYN 2013 ζηελ Κσ φπνπ έκαζα 

πνιιά πξάγκαηα ζηελ επηζηήκε ηεο ππνινγηζηηθήο 

κεραληθήο αιιά θαη απέθηεζα ζεκαληηθέο εκπεηξίεο γηα ην 

κέιινλ. 

2. Όινπο ηνπο θαζεγεηέο κνπ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ ζπλεηζθνξά ηνπο ζε απηφ πνπ ιέγεηαη 

δηακφξθσζε πξνζσπηθφηεηαο, εθπαίδεπζε αιιά θαη 

παηδεία, κφξθσζε.  

3. Σνπο γνλείο κνπ θαη ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ακέξηζηε 

ζπκπαξάζηαζε θαη γηα ηελ βνήζεηα ηνπο θάζε ζηηγκή 

φπνηε θαη αλ απηφ ρξεηάζηεθε.  
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