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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην σημερινή εποχή, η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των αριθμητικών 

μεθόδων έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση του σχεδιασμού και της ανάλυσης των 

μονόστρωτων δικτυωτών κελυφών. Ο σχεδιασμός αυτός βασίζεται σε συγκεκριμένα βήματα 

που πρέπει να ακολουθήσει ο μελετητής ώστε τα αποτελέσματα των αναλύσεων να είναι 

αξιόπιστα. Ορισμένοι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει τα λαμβάνονται υπόψη στην φάση του 

σχεδιασμού είναι η επιλογή της κατάλληλης γεωμετρίας, οι συνοριακές συνθήκες, η κατανομή 

των φορτίων, η δυσκαμψία των συνδέσεων και οι γεωμετρικές ατέλειες ώστε η μοντελοποιήση 

και οι αναλύσεις να είναι ορθές.  

Στο αρχικό κομμάτι της διπλωματικής εργασίας μελετάται η απόκριση ενός μονόστρωτου 

δικτυωτού θόλου υπό κατακόρυφη ομοιόμορφη φόρτιση. Το μοντέλο του θόλου 

προσομοιώνεται με ελαστικές συνοριακές συνθήκες, ενώ οι συνδέσεις στους κόμβους του 

φορέα γίνονται με ελατήρια ώστε να ληφθεί υπόψη στην ανάλυση και η καμπτική δυσκαμψία 

των συνδέσεων. Στην συνέχεια αναπτύσσονται αλγόριθμοι τόσο για το γεωμετρικό σχεδιασμό 

των μονόστρωτων δικτυωτών κελυφών όσο και για την μετατροπή τους σε μοντέλα 

πεπερασμένων στοιχείων.  

Στις παραμετρικές αναλύσεις της παρούσας διπλωματικής εργασίας μελετάται η επιρροή των 

φορτίων ανέμου σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1, η επίδραση της λυγηρότητας των μελών 

καθώς και ο λόγος ύψους προς άνοιγμα στην απόκριση των μονόστρωτων δικτυωτών θόλων. 

Επιπλέον, εξετάζεται παραμετρικά η επιρροή της καμπτικής δυσκαμψίας των συνδέσεων στο 

φορτίο αντοχής των σφαιρικών θόλων. Οι τιμές των στροφικών δυσκαμψιών κυμαίνονται από 

μικρές τιμές για αρθρώσεις έως πολύ μεγάλες όπου πρακτικά οι συνδέσεις θεωρούνται 

άκαμπτες. 

Στην τελευταία ενότητα της διπλωματικής εργασίας σχεδιάζονται και αναλύονται δυο μοντέλα 

μονόστρωτων δικτυωτών κελυφών με ελεύθερη μορφή. Η φόρτιση των μοντέλων είναι 

ομοιόμορφη και στις αναλύσεις έχει ληφθεί υπόψη η μη γραμμικότητα γεωμετρίας, η μη 

γραμμικότητα υλικού καθώς και οι γεωμετρικές ατέλειες. 
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ABSTRACT 

Nowadays, due to the development of computers and numerical methods the design and 

analysis of single layer reticulated shell structures has been progressed a lot. More specifically, 

the design process of a reticulated shell is based on concrete actions that must be followed by 

engineers so that the analysis results are reliable. For instance, during the design process many 

important parameters must be taken into account, such as the geometry of the structure, the 

boundary conditions, the load distribution, the bending stiffness of the connections and the 

geometrical imperfections in order to model the structure properly, and so that the analysis will 

properly describe the response of the shell. 

The first part of this thesis examines the response of a reticulated dome under uniform load. 

The dome model is simulated with elastic boundary conditions while the connections between 

struts are designed with springs in order to study how the bending stiffness at the nodes affects 

the critical buckling load. Additionally, in the next part of the thesis two algorithms are 

presented, which have been developed to design the geometry of reticulated shell structures 

and to convert them into finite element models. Therefore, the combination of the above 

algorithms has as a result the considerable reduction of the time and effort needed for the 

model design of reticulated shell structures, thus many parametric investigations can be made. 

Through parametric analyses, it is observed how the wind load which is based on Eurocode 1 

standards affects the response of a single layer reticulated dome. Also, this part of the thesis 

examines how the members’ slenderness and height to span ratio affect the critical buckling 

load of reticulated shell structures. Furthermore, it is kNown that the bending stiffness of 

connections affects the critical buckling load and the collapse mechanism of shell structures, 

therefore the loading resistance of a single layer reticulated spherical dome is investigated for 

a wide range of bending stiffness values at nodes. 

In the last part of this thesis the design and analysis process of two free form reticulated shell 

models is presented. The loading on the models is uniform and the analyses have taken into 

account the material and geometric nonlinearity as well as the geometrical imperfections. 
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 Ανάλυση και σχεδιασμός μονόστρωτων δικτυωτών μεταλλικών κελυφών  

 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΩΤΑ ΚΕΛΥΦΗ 

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

Πριν από περίπου 50 χρόνια, στα μέσα του 20ου αιώνα όταν οι θεωρίες και η κατανόηση της 

συμπεριφοράς των κελυφών άρχισαν να γίνονται ευρέως γνωστά, αλλά πριν την ανάπτυξη των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί άρχισαν να εξετάζουν πιο διεξοδικά πως 

υλικά, εκτός από το σκυρόδεμα, μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή έργων με μεγάλα 

ανοίγματα. Παράλληλα με τα κελύφη από σκυρόδεμα, κελύφη με μέταλλα, με βασικό υλικό το χάλυβα 

αλλά μερικές φορές και με αλουμίνιο άρχισαν να εφαρμόζονται ώστε να επιτευχθούν μεγαλύτερα 

ανοίγματα φορέων με τη χρήση λιγότερων κατασκευαστικών υλικών. Η διαδεδομένη χρήση των 

μετάλλων σε κατασκευές κελυφών προήλθε το 1970 όπου η συστηματική βιομηχανική παραγωγή των 

μετάλλων συνέπεσαι με τη βελτίωση της υπολογιστικής ισχύς και της μνήμης των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Λαμβάνοντας υπόψιν στο υπόβαθρο την ανάπτυξη της αριθμητικής ανάλυσης για τα 

διαρθρωτικά διακριτά συστήματα, η δυνατότητα σχεδιασμού και κατασκευής κελυφών με μεγάλα 

ανοίγματα έχει εξελιχθεί και βελτιστοποιηθεί και η γνώση αυτή χρησιμοποιείται στα σύγχρονα έργα. 

Επιπροσθέτως, πολλές δυνατότητες για διάφορούς τύπους κατασκευαστικών κελυφών έχουν αναπτυχθεί 

βασιζόμενα στη ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.  

Στις αρχές του 1960, οι γεωμετρικές μορφές των μονοστρωτων δικτυωτών κελυφών ήταν 

περιορισμένες, για παράδειγμα είχαν σφαιρικές και κυλινδρικές επιφάνειες. Παράλληλα με την ανάπτυξη 

της βιομηχανικής παραγωγής μετάλλων και την βελτιστοποίηση των συνδέσεων, ανακαλυφθήκαν και οι 

αναλύσεις με πεπερασμένα στοιχεία. Το γεγονός αυτό, συντέλεσε στο να αναπτυχθούν και άλλοι τύποι 

μονοστρωτων δικτυωτών κελυφών. Με την χρήση πεπερασμένων στοιχείων, οι μηχανικοί μπορούν 

πλέον να εκτιμήσουν το οριακό φορτίο λυγισμού και το οριακό φορτίο αντοχής. Επιπλέον, πολλές 

μελέτες και έρευνες έχουν γίνει πάνω στα λεπτότοιχα στοιχεία συνεχών επιφανειών, οι οποίες μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν και στα μονόστρωτα δικτυωτά κελύφη, καθώς τα δικτυωτά μονόστρωτα κελύφη 

παρουσιάζουν πολλά όμοια χαρακτηριστικά με τα κελύφη με συνεχείς λεπτότοιχες επιφάνειες.  

Κατά τη φάση σχεδιασμού μονόστρωτων δικτυωτών κελυφών πολλοί παράμετροι πρέπει να ληφθούν 

υπόψιν. Οι παράμετροι είναι σημαντικοί για την ασφάλεια της κατασκευής και αναφέρονται σε εξωτερικά 

φορτία όπως είναι το ίδιο βάρος, κινητά φορτία, φορτία χιονιού, φορτία ανέμου, σεισμικά φορτία, 

θερμοκρασιακά φορτία, φορτία κατασκευής και γενικώς όλα τα φορτία εκείνα που συνδέονται με το 

εκάστοτε έργο. Η εκτίμηση του πόσο ασφαλές είναι ένα έργο απαιτεί αρχικά την εκτίμηση των τάσεων 

και της αντοχής των μελών και των συνδέσεων. Συγχρόνως, για να θεωρηθεί ασφαλές ένα έργο 

δικτυωτού κελύφους η εκτίμηση του οριακού φορτίου λαμβάνοντας υπόψιν το λυγισμο είναι 

απαραίτητη. Άλλοι σημαντικοί συντελεστές που δεν πρέπει να παραλείπονται αφορούν το πλαστικό όριο 
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αντοχής των υλικών, την γεωμετρική ατέλεια, την ακαμψία των συνδέσεων καθώς και τα σφάλματα 

κατασκευής στο εργοστάσιο.  

1.2 ΕΙΔΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ 

 

Τα είδη των δικτυωτών κελυφών μπορούν να καταταχθούν σε δυο κατηγορίες: πρώτων στα 

μονόστρωτα δικτυωτά κελύφη και δευτέρων στα δίστρωτα ή πολυστρωματικά δικτυωτά κελύφη. Βασικό 

χαρακτηριστικό των μονόστρωτων δικτυωτών κελυφών είναι το λεπτό πάχος σε σύγκριση με τις 

διαστάσεις του ανοίγματος. Για αυτό το λόγο, χρησιμοποιούνται λεπτά διαφανή τζάμια είτε μεμβράνες, 

ώστε να επιτρέπουν στο φως του ήλιου να περνά προς το εσωτερικό και στο τεχνικό φως το βράδυ να 

περνά στο εξωτερικό του κελύφους. Λόγω του λεπτού πάχους οι επιφάνειες αυτές είναι έντονα επιρρεπής 

σε λυγισμο (καθολικό η τοπικό).Κατά το λυγισμο οι επιφάνειες κυματίζουν και δίνουν μεγάλες 

παραμορφώσεις στο κέλυφος, για αυτό και πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα κατά της αστάθειας. 

Οι συνδέσεις των μελών είναι άκαμπτές είτε ημιάκαμπτες, οπότε εκτός από αξονικές δυνάμεις 

παραλαμβάνουν και ροπές. Οι διατομές των μελών προκαθορίζονται από το μελετητή και εξαρτούνται 

από την γεωμετρία και τα φορτία, ενώ τα μέλη είναι γραμμικά κατά συνέπεια τα μονόστρωτα κελύφη 

δεν είναι τόσο λεπτά ώστε να προσομοιωθούν ως συνεχή λεπτότοιχες επιφάνειες.  

 

Εικόνα 1-1: Μονόστρωτο δικτυωτό κέλυφος ,Zacatecas Mexico, Geometrica [49] 

 

Αντίθετα, τα δίστρωτα δικτυωτά κελύφη, παρέχουν επαρκές χώρο για να γίνει η συναρμολόγηση των 

μελών μεταξύ των δυο στρώσεων. Συνήθως τα μέλη της κάτω και της άνω επιφάνειας συνδέονται με 

μέλη ιστού. Η συνδυασμένη δράση του κάτω με τη πάνω επιφάνεια έχει ως αποτέλεσμα η ικανότητα 

καθολικού λυγισμού να είναι αρκετά μεγαλύτερη από τα μονόστρωτα κελύφη, ενώ το οριακό φορτίο 

αντοχής είναι επίσης μεγαλύτερο από τα αντίστοιχα μονόστρωτα κελύφη. Συνήθως, τα δίστρωτα κελύφη 

εμφανίζουν λυγισμό μέλους τύπου Euler, ενώ οι μετατοπίσεις είναι σχεδόν μηδενικές. Ωστόσο τα 

δίστρωτα δικτυωτά κελύφη παρουσιάζουν μεγάλες στροφές στους κόμβους, που οφείλονται στη χαμηλή 

αντοχή έναντι κάμψης των συνδετικών στοιχείων των κόμβων με τα μέλη. Με αλλά λόγια ο καμπτικός 

λυγισμός των στοιχείων αυτών εμφανίζεται για μικρότερο φορτίο από ότι ο καθολικός λυγισμός του 

κελύφους.  
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Εικόνα 1-2: Δίστρωτο δικτυωτό κέλυφος, Beijing International Airport, Xinhua News Agency [50] 

 

Διαφορές μεταξύ των μονόστρωτων και δίστρωτων δικτυωτών κελυφών μπορούν να εντοπιστούν στο 

τρόπο σύνδεσης των μελών. Πιο συγκεκριμένα, οι άκαμπτες και οι ημιάκαμπτες συνδέσεις 

χρησιμοποιούνται στα μονόστρωτα δικτυωτά κελύφη, ενώ οι αρθρωτές συνδέσεις χρησιμοποιούνται για 

αναλύσεις στα δίστρωτα κελύφη, παρά το γεγονός ότι οι συνδέσεις αυτές στην πραγματικότητα είναι 

ημιάκαμπτές. Επιπροσθέτως οι αριθμητικές μέθοδοι μελέτης δικτυωτών κελυφών σε μεγάλο βαθμό 

έχουν αναπτυχθεί αρχικά αποκλειστικά για τα μονόστρωτα κελύφη. 

  

(α) (β) 
Εικόνα 1-3: Συνδέσεις για μονόστρωτο κέλυφος [1] (α) Άκαμπτη σύνδεση (β) Ημιάκαμπτη σύνδεση 

 

Στις συνδέσεις των κόμβων που είναι αρθρωτές, δεν μεταβιβάζεται ροπή κάμψης, αλλά μόνο αξονική 

δύναμη μεταξύ των μελών. Επιπλέον, οι αρθρωτές συνδέσεις έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της 

δυσκαμψίας των κελυφών. Πιο συγκεκριμένα, τα κελύφη είναι πιο εύκαμπτα, οπότε είναι πιθανότερο να 

παρουσιάσουν καθολικό λυγισμο, από ότι λυγισμο μέλους. Γενικά, η χρήση αρθρωτών συνδέσεων έχει 

ως αποτέλεσμα την αισθητή μείωση της αντοχής και του οριακού φορτιού των κελυφών. 
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1.3 ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ 

 

Τα περισσότερα δικτυωτά κελύφη κατασκευάζονται με βασικό υλικό τον χάλυβα, ωστόσο το αλουμίνιο 

είναι επίσης διαδεδομένο, ενώ το σκυρόδεμα και το ξύλο έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετά. Σε πιο εξωτικά 

μέρη, γίνεται και χρήση μπαμπού, ενώ το γυαλί χρησιμοποιείται κυρίως για διακοσμητικούς σκοπούς. 

 
 

Εικόνα 1-4 : Κέλυφος με βασικό υλικό χάλυβα, Glass roof ,Capital Land Suzhou [51] 

 

Χάλυβας υψηλής αντοχής για τα μέλη, θέρμης η ψυχρής έλασης χρησιμοποιείται στη κατασκευή 

δικτυωτών κελυφών. Οι χάλυβες αυτοί, είναι συνήθως γαλβανισμένοι είτε επαλειμμένοι με ειδική 

αντισκωριακή βαφή. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει χρήση του αλουμινίου, παρόλο που η πυκνότητα του 

είναι (2700 kg/m3) περίπου το ένα τρίτο της πυκνότητα του χάλυβα (7865 kg/m3) και έχει μικρότερο 

μέτρο ελαστικότητας ((Ε αλουμινίου = 70000 N/mm2 ενώ E χάλυβα = 205000 N/mm2). Το μέτρο 

ελαστικότητας του υλικού είναι σημαντικός παράγοντας γιατί επηρεάζει τις παραμορφώσεις στο κέλυφος. 

Ως εκ τούτου, αν γίνει εκτεταμένη χρήση αλουμίνιού στη κατασκευή τα ίδια βάρη, θα είναι αρκετά 

μικρότερα και τα οφέλη περισσότερα εκτός και αν είναι κρίσιμες οι παραμορφώσεις. Στην περίπτωση 

αυτή θα απαιτούνταν περισσότερο υλικό για το περιορισμό των μετακινήσεων. Επειδή το κόστος του 

αλουμίνιού είναι υψηλότερο από το κόστος του χάλυβα, η επιλογή του υλικού βασίζεται σε πολλούς 

παράγοντες. Επιπροσθέτως, η συγκόλληση του αλουμίνιού είναι πιο απαιτητική από τη συγκόλληση 

χάλυβα, και επειδή τα δικτυωτά κελύφη απαιτούν αρκετές συγκολλήσεις οι μηχανικοί καταφεύγουν στην 

επιλογή του χάλυβα ως βασικό υλικό.  
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Εικόνα 1-5 : Θόλος με βασικό υλικό το αλουμίνιο, Spruce Goose dome, Long Beach, USA [52] 

Το ξύλο είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται στα δικτυωτά κελύφη σε διαφορές μορφές. Όπως και σε 

όλες τις άλλες περιπτώσεις κατασκευών με ξύλο, βασικό είναι η μεταφορά δυνάμεων μεταξύ των μελών 

στους κόμβους. Εξαιτίας των υψηλών αξονικών τάσεων στις δικτυωτές κατασκευές, τα μέλη έχουν 

συνήθως εφαρμοσμένες πλάκες χάλυβα στις άκρες, ώστε να μεταφέρουν καλύτερα κατά μήκος των 

μελών και στους κόμβους τα φορτία.  

 

Εικόνα 1-6 Κατασκευή μονόστρωτου δικτυωτού θόλου με βασικό υλικό το ξύλο [53] 

Μερικές δικτυωτές κατασκευές για ερευνητικούς σκοπούς έχουν κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας 

ενισχυμένο γυαλί, με το ποιο γνωστό το γυαλί με ενισχυμένη πολυστερίνη (GRP). Ωστόσο η χρήση 

τέτοιων υλικών βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Το υλικό αυτό, έχει ευνοϊκότερη αναλογία δύναμης προς 

βάρος από πολλά παραδοσιακά υλικά, μεγαλύτερη αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές, μεγαλύτερο 

μέτρο ελαστικότητας, λιγότερη φθορά στο υπεριώδες φως και στον ερπυσμό λόγω της ιξωδοελαστικής 

φύσης των πολυμερών.  





 Ανάλυση και σχεδιασμός μονόστρωτων δικτυωτών μεταλλικών κελυφών  

 

 

2 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ 

 

2.1  ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΩΤΑ ΚΕΛΥΥΦΗ 

 

Αρκετοί τρόποι θεμελιώδους λυγισμού μπορεί να εμφανιστούν στα δικτυωτά κελύφη. Οι τρόποι αυτοί 

ταξινομούνται σε (α) τοπικό λυγισμό, (β) καθολικό λυγισμό, (γ) λυγισμό μέλους και (δ) περιστροφικό 

λυγισμό κόμβων. Σε αυτή την εργασία ο όρος ‘λυγισμός’ θα χρησιμοποιείται για να περιγράφει το 

φαινόμενο που αναπτίζονται ραγδαία μεγάλες μετακινήσεις στην επιφάνεια του δικτυωτού κελύφους 

όταν τα μέλη του υπόκεινται σε θλιπτικές τάσεις. 

 
Εικόνα 2-1: Είδη λυγισμού σε δικτυωτά κελύφη [1] 
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Η συμπεριφορά έναντι λυγισμού των δικτυωτών κελυφών εξαρτάται από το αν είναι μονόστρωτα ή 

δίστρωτα. Στα μονόστρωτα δικτυωτά κελύφη ο καθολικός λυγισμός είναι πιο κρίσιμος, καθώς 

εμφανίζεται σε μεγάλες περιοχές όπου αρκετοί κόμβοι παραμορφώνονται μετακινούμενοι πάνω ή κάτω 

από την επιφάνεια του κελύφους. Στις περισσότερες περιπτώσεις το φορτίο αντοχής αντιστοιχεί σε 

ασταθές σημείο διακλάδωσης ,χωρίς την παρουσία ατελειών. Αν οι ατέλειες ληφθούν υπόψιν, τότε 

εμφανίζεται το οριακό φορτίο και σαν αποτέλεσμα το κέλυφος παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία για 

μεγάλα μεγέθη ατέλειών. Η σχέση φορτίου- μετακίνησης, για ένα σημείου που συμβαίνει λυγισμός 

παρουσιάζεται με το διάγραμμα P-δ ,στο οποίο η περίπτωση του οριακού λυγισμού χωρίς ατέλειες 

φαίνεται με συμπαγής συνεχή μαύρη γραμμή, 

 
Εικόνα 2-2 : Σχέση μεταξύ του φορτίου p και της μετακίνησης δ [1] 

 

 
Εικόνα 2-3 : Λυγισμός μέλους δικτυωτού κελύφους [1] 

 

ενώ το ατελές σύστημα φαίνεται με λεπτή συνεχή μαύρη γραμμή. Το μέγιστο φορτίο στη ελαστική 

εξίσωση λυγισμού είναι το φορτίο Pcr
el. Το ελαστικό φορτίο λυγισμού Pcr

el
(perfect), για το τέλειο σύστημα 

φαίνεται με το κόκκινο βελάκι στην Εικόνα 2-2. Το ελαστικό φορτίο σχεδιασμού καθώς και το μέγεθος 

των ατελειών διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο οριακό φορτίο αντοχής των κελυφών για αυτό και 

πρέπει να μελετώνται με πολύ προσεκτικό τρόπο. 

Στην περίπτωση των δίστρωτων δικτυωτών κελυφών, σε αντίθεση με τα μονόστρωτα κελύφη, ο 

κρίσιμός λυγισμός είναι ο λυγισμός μέλους. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψιν, ότι στα δίστρωτα 

κελύφη όπου η πάνω με την κάτω επιφάνεια δεν απέχουν πολύ, μπορεί να εμφανιστεί καθολικός 

λυγισμός. Κατά, τη φάση σχεδιασμού δίστρωτων κελυφών, μπορεί απλοποιητικά να θεωρηθεί ότι οι 

κόμβοι είναι αρθρώσεις, οπότε δεν μεταφέρουν ροπές κάμψης. Η παραδοχή αυτή, μπορεί να δώσει 

ακριβείς τιμές αξονικών φορτιών για τα κύρια μέλη του κελύφους. Ωστόσο συνήθως τα μέλη συνδέονται 

στους κόμβους με πλάκες ενίσχυσης είτε με συνδέσεις με μερική δυσκαμψία έναντι ροπών κάμψης 

Εικόνα 2-4. Οπότε, το οριακό φορτίο λυγισμού θα είναι μεγαλύτερο από ότι αν οι συνδέσεις ήταν 
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καθαρές αρθρώσεις, αν βέβαια δεν υπάρχει εκκεντρότητα ή κάποια ανωμαλία στις συνδέσεις αυτές. Στη 

περίπτωση που απαιτούνται πολύ συγκεκριμένες τιμές των φορτίων λυγισμού, πρέπει να γίνουν 

ολοκληρωμένες αναλύσεις λαμβάνοντας υπόψιν τα μέλη και το είδος των συνδέσεων. Οι αναλύσεις αυτές 

μπορούν να γίνουν με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων σχεδιάζοντας στο υπό εξέταση μοντέλο 

εκτός από τα μέλη και τις συνδέσεις. 

 

Εικόνα 2-4: Στροφικός λυγισμός κόμβου περί επιφάνειας κελύφους [1] 

 

2.2  ΦΟΡΤΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

Κατασκευαστικοί κανονισμοί πρέπει να εφαρμόζονται στην εκάστοτε χώρα κατά την φάση κατασκευή 

δικτυωτών κελυφών. Επειδή η αστοχία έναντι λυγισμού των κελυφών, οδηγεί σε κατάρρευση του έργου 

και πιθανών στην απώλεια ανθρωπίνων ζωών, το μέγεθος των φορτίων σχεδιασμού πρέπει να επιλέγεται 

συντηρητικά, λαμβάνοντας υπόψιν πολλούς συντελεστές καθώς και τη διάρκεια λειτουργίας του έργου. 

Με άλλα λόγια, πρέπει να προβλέπονται φορτία χιονιού, ανέμου και σεισμών. Τα μόνιμα φορτία και τα 

φορτία χιονιού είναι τα δυο πιο σημαντικά που προκαλούν αστοχία έναντι λυγισμού. Σε χώρες όπου είναι 

πιθανόν να παρατηρηθούν μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασιών, ανέμων και είναι έντονα σεισμογενής, 

πρέπει να γίνει προσεκτική εκτίμηση των φορτιών αυτών. Οι οριακές καταστάσεις λειτουργίας που πρέπει 

να πληρούνται από την κατασκευή είναι δυο: πρώτον η οριακή κατάσταση λειτουργικότητας και 

δεύτερών η οριακή κατάσταση αστοχίας. Εκτιμώντας ότι πιο κρίσιμη είναι η κατάσταση οριακής 

αστοχίας, τα φορτία πρέπει να επιλέγονται με κατάλληλους συντελεστές για τη περίπτωση αυτήν. 

Επιπλέον και στην περίπτωση συνδυασμού μόνιμων φορτιών με φορτία χιονιού, πρέπει να επιλέγονται 

συντηρητικοί συντελεστές ασφαλείας. Στην Ευρώπη οι κανονισμοί που είναι σε ισχύ και αναφέρονται 

στους συντελεστές ασφαλείας των φορτιών είναι οι εθνικές διατάξεις και οι Ευρωκώδικες. 
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Εικόνα 2-5: Φορτία ανέμου και χιονιού πάνω σε οροφή κατασκευής 

2.3  ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

Στις συνηθισμένες περιπτώσεις μεταλλικών μονόστρωτων δικτυωτών κελυφών, τα μέλη είναι γραμμικά 

στοιχεία, υποβαλλόμενα σε αξονικά και καμπτικά φορτία. Oι συνδέσεις στους κόμβους και τα μέλη 

σχεδιάζονται ώστε να αντιστέκονται στα αξονικά φορτία. Η διαδικασία σχεδιασμού γίνεται σύμφωνα με 

τις διατάξεις και τους κανονισμούς της κάθε χώρας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και πιο εξειδικευμένοι κανονισμοί. 

 

Εικόνα 2-6: Φορτία σε μέλη και σε συνδέσεις κόμβων [1] 

Τα μέλη πρέπει να επιλέγονται ώστε να διατηρούν την αντοχή τους, μέχρι το λυγισμό του κελύφους. 

Πολλές περιπτώσεις εξετάζονται ειδικά σε μονόστρωτα δικτυωτά κελύφη, επειδή η αναδιαναμονή των 

τάσεων στα γειτονικά μέλη μετά την πλαστικοποίηση είναι σπάνια. Επιπλέον όταν η στροφική 

δυσκαμψίας των συνδέσεων είναι μικρή, η αντοχή έναντι λυγισμού είναι συνήθως πολύ χαμηλότερη από 

ότι στην περίπτωση των άκαμπτων συνδέσεων, κατά συνέπεια η αντοχή και η δυσκαμψία πρέπει να 

παραμείνουν υψηλά ώστε η απόκριση ναι είναι ελαστική πριν εμφανιστεί ο καθολικός λυγισμός. 
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2.4  ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 

Ο τρόπος σύνδεσης μελών στα δικτυωτά κελύφη, είναι καθοριστικός καθώς επηρεάζει το οριακό φορτίο 

αντοχής και τη συμπεριφορά του κελύφους. Οι διαθέσιμοι τύποι των συνδέσεων είναι αρκετοί και 

εναποθέτεται στον μελετητής να επιλέξει την κατάλληλη για το έργο που μελετά. Στον Πίνακας 2-1 

φαίνονται μερικές συνηθισμένες συνδέσεις μελών. Στα μονόστρωτα δικτυωτά κελύφη όπου οι συνδέσεις 

είναι άκαμπτες θα ήταν προτιμότερο η σύνδεση (α) ωστόσο λόγω της δυσκολίας συγκολλήσεων 

συνήθως επιλέγονται κοχλιωτές συνδέσεις. 

Πίνακας 2-1 Τύποι συνδέσεων [1] 

 

 

Εντωμεταξύ, για να προσομοιωθούν οι συνδέσεις στα μοντέλα ανάλυσης των δικτυωτών κελυφών, στις 

δύο άκρες των μελών πρέπει να σχεδιαστούν ελατήρια που θα προσμοιάζουν τη δυσκαμψία των 

πραγματικών συνδέσεων. Όπως φαίνεται για τις άκαμπτες συνδέσεις στην Εικόνα 2-7(α) αυτές 

προσομοιάζονται στα άκρα του μέλους ενωμένα με τους κόμβους χωρίς ενδιάμεσα ελατήρια ενώ 

αντίστοιχα η μόρφωσή των ημιάκαμπτων συνδέσεων παρουσιάζεται στην Εικόνα 2-7(β) και (γ). 

 

Πίνακας 2-7: Μοντελοποιήση συνδέσεων και μελών 
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(α)Κοίλες κυκλικές διατομές με ημιάκαμπτη 

σύνδεση 

(β)Κοίλες τετραγωνικές διατομές με ημιάκαμπτη 

σύνδεση 

  
(γ)Σύνθετα μέλη με συγκολλήσεις στους κόμβους (δ) διατομές τύπου Η με ημιάκαμπτη σύνδεση 

  

(ε)Κοίλες διατομές ορθογωνικής μορφής με 
ημιάκαμπτη σύνδεση 

(ζ)Κοίλες κυκλικές διατομές αλουμίνιού με 
σύνδεση άρθρωσης  

          

Εικόνα 2-8: Μέλη και συνδέσεις διάφορων τύπων[1] 

Στην παραπάνω εικόνα παρουσιάζονται τα μέλη και οι αντίστοιχες συνδέσεις τους για διάφορα 

μονόστρωτα δικτυωτά κελύφη. Η επιλογή της σωστής διατομής και σύνδεσης των μελών πρέπει να 

επιλέγεται μετά από διεξοδικές αναλύσεις του μελετητή ώστε ο φορέας να διαθέτει τα βέλτιστα 

χαρακτηριστικά για το φορτία σχεδιασμού για να επιτευχθεί το ελάχιστο δυνατό κόστος κατασκευής.  
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2.5  ΠΡΟΕΝΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

 

Σε ειδικές περιπτώσεις, εισάγονται αρχικές προεντάσεις μελών για να σταθεροποιήσουν ή για να 

αυξήσουν την αντοχή των δικτυωτών κελυφών. Οι προεντάσεις αυτές πρέπει να μελετηθούν για 

υπολογιστεί η αύξηση του οριακού φορτιού λυγισμού. Θεωρώντας για παράδειγμα την περίπτωση 

δικτυωτού κελύφους με διαγώνια χιαστί δυσκαμψίας, όπου στα διαγώνια αυτά μέλη έχουν προστεθεί 

αρχικές εφελκυστικές τάσεις, είναι απαραίτητος ο υπολογισμός της αύξησής των εξωτερικών φορτιών 

για να διαπιστωθεί αν οι τάσεις αυτές επαρκούν να παραλάβουν τις αντιδράσεις των φορτιών χωρίς να 

εμφανιστούν θλιπτικές τάσεις στα μέλη. Στη περίπτωση, του δικτυωτού κελύφους της Εικόνας 2.9, τα 

διαγώνια μέλη θα υπόκεινται σε θλιπτικές τάσεις μόλις εφαρμοστούν τα μόνιμα φορτία. Αν τα μέλη δεν 

έχουν αρχικές εφελκύστηκες τάσεις δεν θα λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθώς θα λυγίσουν. 

Ωστόσο, αν διαθέτουν αρχικές εφελκυστικές τάσεις τότε θα λειτουργήσουν καλύτερα και θα παρέχουν 

μεγαλύτερη διατμητική δυσκαμψία στο κέλυφος. 

 

 

(α) (β) 
Εικόνα 2-9: Επιρροή της προέντασης σε μέλη [1] 

 

Άλλο ένα ενδιαφέρον παράδειγμα που φαίνεται στην Εικόνα 2-9 (β) είναι ο μηχανισμός όπου κάθε 

υποστήριγμα μεταξύ του πάνω και του κάτω μέλους με αρχικές εφελκύστηκες τάσεις, συμπιέζεται. Οι 

θλιπτικές τάσεις στο υποστήριγμα μετακινούν το εφελκυσμένο μέλος εσωτερικά και μειώνουν τις 

εφελκύστηκες τάσεις αυξάνοντας αρκετά το φορτίο λυγισμού του κελύφους. 

 

2.6  ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ 

 

Στην περίπτωση των μονόστρωτων δικτυωτών κελυφών, οι γεωμετρικές ατέλειες πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψιν για στον υπολογισμό της αντοχής του κελύφους, ενώ το μέγεθος των ατέλειών στην 

πραγματικότητα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο. Οι γεωμετρικές ατέλειες μπορούν να 

διαχωριστούν σε δυο κατηγορίες, πρώτον στις καθολικές γεωμετρικές ατέλειες και δεύτερον στις ατέλειες 

καμπυλότητας των μελών. Η αρχική χαλάρωση στις συνδέσεις των μελών, η εκκεντρότητα των μελών 

καθώς και η ασυνέχεια των κεντρικών γραμμών βαρύτητας μεταξύ των μελών είναι άλλοι τύποι 

γεωμετρικών ατελειών. Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, κύριο χαρακτηριστικό των μονόστρωτων 

δικτυωτών κελυφών είναι η αντίσταση στα εξωτερικά φορτία μέσω παραλαβής αξονικών δυνάμεων από 

τα μέλη, για αυτό τυχόν ατέλειες στα μέλη και στις συνδέσεις επηρεάζουν αρκετά τη απόκριση του 

φορέα.  
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Στα μονόστρωτα δικτυωτά κελύφη είναι πιθανόν να εμφανιστούν ροπές κάμψης αν υπάρχουν 

γεωμετρικές ατέλειες. Οι γεωμετρικές ατέλειες είναι καθοριστικές καθώς επηρεάζουν την εκκεντρότητα 

και ενισχύουν τις ροπές κάμψης λόγω αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατελειών και των αξονικών δυνάμεων 

των μελών. Αυτή η αλληλεπίδραση αναπόφευκτα προκαλεί γεωμετρική μη γραμμικότητα στις δομές πριν 

από το λυγισμό και συχνά, μειώνει όχι μόνο το ελαστικό φορτίο λυγισμού αλλά και την οριακή αντοχή 

του κελύφους. Πάντως, οι καθολικές γεωμετρικές ατέλειες είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει 

την δύναμη λυγισμού του κελύφους.  

 

Εικόνα 2-10: Τέλειος και ατελής φορέας σφαιρικού κελύφους 

Επιπλέον, η καμπυλότητα των μελών επηρεάζει το οριακό φορτίο λυγισμού, ειδικά σε κελύφη όπου τα 

μέλη έχουν λεπτά τοιχώματα. Η επιρροή της καμπυλότητας των μελών στο κέλυφος είναι συνηθισμένη 

όταν οι κατασκευές έχουν μεγάλο λόγο ύψους προς άνοιγμα. Ο μεμονωμένος λυγισμός μελών τύπου 

Euler, είναι πολύ πιθανόν όταν οι λυγηρότητες των μελών είναι μεγαλύτερες από 100. Τέλος, πρέπει να 

γίνεται κατανοητό ότι το μέγεθος της γεωμετρικής ατέλειας που επιλέγεται κατά την φάση σχεδιασμού 

επηρεάζει καθοριστικά την αντοχή του δικτυωτού κελύφους.  

2.7   ΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

 

Οι συνοριακές συνθήκες έχουν σημαντική επίδραση στο οριακό φορτίο αντοχής των δικτυωτών 

κελυφών. Οι συνοριακές συνθήκες μπορεί να είναι αρθρώσεις, κυλίσεις, ελαστικές στηρίξεις και στηρίξεις 

με δυσκαμψίες σύμφωνα το σχέδιο της κάθε βάσης. 

Κυκλική βάση: Στη περίπτωση ενός θόλου με κυκλική βάση, συνήθως δυο συνοριακές συνθήκες 

χρησιμοποιούνται. Πρώτα, είναι η περίπτωση της στήριξης με δακτύλιο προέντασης στην περιφέρεια 

του θόλου ,ό οποίος έχει συνήθως μια μεγάλη διατομή. Στην περίπτωση αυτή δεν αναπτύσσονται 

οριζόντιες δυνάμεις στις στηρίξεις λόγω των κατακόρυφων φορτιών. Ένας άλλος τρόπος στήριξης είναι 

ο θόλος να είναι αρθρωμένος και να στηρίζεται απευθείας στο κτίριο, ώστε να μεταφέρει τις οριζόντιες 

δυνάμεις στη υπόλοιπη κατασκευή. Στη περίπτωση αυτή η βάση που συνδέει το θόλο με το υπόλοιπο 

κτίριο πρέπει να είναι κατασκευασμένη με οπλισμένο σκυρόδεμα μεγάλης αντοχής, για να μπορεί να 

μεταφέρει αποτελεσματικά τα φορτία. Επιπλέον τα τελευταία χρόνια ένα καινούριο σύστημα, έχει 

αναπτυχθεί που ονομάζεται Suspen-dome. Στην περίπτωση αυτή, ένα σύστημα από καλώδια, στην 

περιφέρεια του θόλου, που εισάγει αρχικές τάσεις στο δακτύλιο της βάσης, έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο 

την μείωση των εφελκυστικών τάσεων στο δακτύλιο, αλλά και στην αύξηση του φορτίου αντοχής, 

καθώς μειώνει την επίδραση της μη γραμμικότητας γεωμετρίας κοντά στη βάση, πριν ο θόλος φτάσει 

το φορτίο λυγισμού. 
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                (α)                                           (β) 

Εικόνα 2-11: Κυκλικές βάσεις α) δακτύλιο προέντασης β)Στήριξη με αντηρίδες [1] 

 

Εικόνα 2-12: Suspen-dome από Hikarigaoka, Τόκυο, Ιαπωνία [1] (α) Στατικό σύστημα κελύφους (β) Σύστημα 
καλωδίων 

Τετραγωνική βάση: Για την υλοποίηση της βάσης αυτής, χρησιμοποιούνται τρία συστήματα όπως 

φαίνεται και από την Εικόνα 2.13. Το πρώτο σύστημα (Α) περιλαμβάνει αρθρώσεις και στις τέσσερις 

περιμέτρους της βάσης. Οι μετακινήσεις είναι δεσμευμένες σε όλες τις διευθύνσεις, ενώ αντίστοιχα οι 

στροφές είναι ελεύθερες. Για να επιτευχθεί η κατασκευή αυτή απαιτείται ένας πολύ άκαμπτος φορέας 

στη βάση ώστε να παραλάβει τις δυνάμεις που θα μεταβιβάζει το κέλυφος. Στο (Β) σύστημα, η βάση 

αποτελείται από αρθρώσεις στις τέσσερις γωνίες, ενώ οι άλλες στηρίξεις επιτρέπουν την περιστροφή και 

τη μετακίνηση στη μία κατεύθυνση (κάθετη στη διαμήκη διεύθυνση του κυλίνδρου).Και σε αυτή τη 

περίπτωση, εμφανίζονται αντιδράσεις στη περιφέρεια της βάσης, οπότε απαιτείται επιπλέον στήριξή 

ώστε να μπορούν να παραληφθούν οι δυνάμεις αυτές. Για τη αποφυγή των θερμικών καταπονήσεων 

στο κέλυφος μπορούν στις τέσσερις γωνίες να επιλεγούν στηρίξεις που να επιτρέπουν ελευθερία 

μετακινήσεων σε δυο διευθύνσεις με δέσμευση της κάθετης μετακινήσεις και με ελευθερία περιστροφών 

και στις τρεις διευθύνσεις (Γ). 
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Εικόνα 2-13: Συνδέσεις για τετραγωνικά κελύφη 

Τριγωνική βάση: ‘Άλλη μια μορφή στήριξης είναι περίπτωση στη οποία, και οι τρεις πλευρές του 

κελύφους αποτελούνται από μέλη με μεγάλη δυσκαμψία και με μεγάλες διατομές, τα οποία καταλήγουν 

σε πακτώσεις στην βάση. Στην περίπτωση αυτή μεγάλες οριζόντιες δυνάμεις καταλήγουν στα θεμέλια, 

τα οποία πρέπει να είναι στιβαρά για να μπορούν να παραλάβουν τις δυνάμεις αυτές. 

 

Εικόνα 2-14: Δικτυωτό κέλυφος με τριγωνική βάση Gumna Insect Museum, Ιαπωνία [54] 

Ελεύθερής μορφής βάση: Στην περίπτωση των δικτυωτών κελυφών ελεύθερης μορφής, η βάση 

μπορεί να έχει οποιαδήποτε σχήμα. Και σε αυτήν την κατηγορία, οι περιμετρικές δοκοί πρέπει να έχουν 

μεγάλες διατομές και μεγάλη δυσκαμψία για να μπορούν να παραλάβουν τις δυνάμεις. Πολύ σημαντικός 

παράγοντας κατά των σχεδιασμό κελυφών τέτοιου είδους είναι η εξέταση για λυγισμό των περιμετρικών 

δοκών. Οι περιμετρικές δοκοί, πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζουν το κέλυφος στην περιφέρεια, 

ωστόσο αν η δυσκαμψία των μελών αυτών δεν είναι μεγάλη είναι πιθανόν να λυγίσουν και να 

καταρρεύσουν πριν το καθολικό λυγισμο του κελύφους. Για αυτό το λόγο, κατά τη φάση σχεδιασμού οι 

παράμετροι αυτές πρέπει να παίρνονται σοβαρά υπόψιν από τους μελετητές ώστε να αποφευχθεί τυχόν 

αστοχία. 
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Εικόνα 2-15: Δικτυωτό κέλυφος ελεύθερης μορφής, Hotel Yas Vicoy ,Abu Dhabi [55] 

Επιρροή θερμοκρασίας στις συνοριακές συνθήκες: Στην περίπτωση που οι συνοριακές συνθήκες 

είναι τελείως άκαμπτες, είναι πιθανόν στο κέλυφος να αναπτυχθούν μεγάλες τάσεις λόγω 

θερμοκρασιακών μεταβολών. Για αυτό το λόγο, σχεδόν πάντα επιβάλλεται κάποια χαλάρωση στις 

στηρίξεις για να αποφεύγονται οι τάσεις αυτές. Ωστόσο, για να μεταφέρονται αποτελεσματικά τα φορτία 

από το κέλυφος στην βάση, πρέπει οι στηρίξεις να είναι αρκετά δύσκαμπτες. Στις περιπτώσεις αυτές, 

συνδέσεις ελαστικές η ημιελαστικές μπορούν να εφαρμοστούν. Εκτός από τάσεις, οι θερμοκρασιακές 

μεταβολές μπορούν να προκαλέσουν και μεγάλες μετακινήσεις, για παράδειγμα στην περίπτωση που το 

κέλυφος είναι εκτεθειμένο σε υψηλές θερμοκρασίες στην μια πλευρά, και στην άλλη σε ψυχρές, 

αναμένεται να προκύψουν μεγάλες παραμορφώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα φορέα με ελαστικές 

συνοριακές συνθήκες αποτελεί το μονόστρωτο δικτυωτό κέλυφος στο Βοτανικό Πάρκο της Σαγκάης 

Εικόνα 2-16 και Εικόνα 2-17 . 

 

Εικόνα 2-16: Μονόστρωτο δικτυωτό κέλυφος, υποβαλλόμενο σε υψηλές θερμοκρασίες, Shanghai Botanical 

Garden [54] 
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Εικόνα 2-17: Μονόστρωτο δικτυωτό κέλυφος, υποβαλλόμενο σε ψυχρές θερμοκρασίες, Shanghai Botanical 
Garden [54] 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ανάλυση και σχεδιασμός μονόστρωτων δικτυωτών μεταλλικών κελυφών  

 

3  ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΤΑ ΚΕΛΥΦΗ 

 

3.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι θόλοι είναι αρκετά διαδεδομένοι και κατασκευάζονται από αρχαιοτάτων χρόνων. Η φήμη αυτή οφείλεται στο 

σχήμα τους καθώς σε σχέση με άλλες ακανόνιστες μορφές η εγκατάσταση και κατασκευή τους είναι ευκολότερη. 

Επίσης η διάδοση των δικτυωτών θολωτών κατασκευών τις τελευταίες δεκαετίες οφείλεται στην ανάπτυξη των 

υλικών και ιδιαίτερα του χάλυβα με αποτέλεσμα να σχεδιάζονται φορείς με μεγαλύτερα ανοίγματα και καλύτερες 

μηχανικές ιδιότητες.  

 Οι μονόστρωτες δικτυωτές σφαιρικές κατασκευές χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα στο σύγχρονο 

κατασκευαστικό τομέα. Για παράδειγμα η χρήση τους μπορεί να γίνει για εμπορικά και εκθεσιακά κέντρα, τράπεζες, 

στάδια, κολυμβητήρια, θερμοκήπια ακόμα και για κοινοβούλια (Γερμανικό Κοινοβούλιο). Επιπλέον, ορισμένα από τα 

πλεονεκτήματα των σφαιρικών θόλων με βασικό υλικό το χάλυβα είναι ότι μπορούν να συναρμολογηθούν από 

προκατασκευασμένα τεμάχια, πράγμα που εξασφαλίζει ακρίβεια αλλά και ταχύτητα ανέγερσης, έχουν μεγάλη 

ακαμψία κατά συνέπεια μικρή παραμορφωσιμότητα και παρέχουν θαυμάσια αρχιτεκτονικά και αισθητικά 

αποτελέσματα. 

3.2  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΚΕΛΥΦΗ 

Όλα τα μονόστρωτα δικτυωτά κελύφη έχουν ως χαρακτηριστικά το μήκος L, όπου είναι η διάμετρος της 

κυκλικής κάτοψης (άνοιγμα κελύφους), και το ύψος H που είναι το συνολικό ύψος του κελύφους από 

τη βάση μέχρι την κορυφή. Πιο συγκεκριμένα, ο λόγος του ύψους προς άνοιγμα είναι αρκετά σημαντικός 

παράγοντας καθώς η απόκριση ενός ρηχού σφαιρικού θόλου διαφέρει αρκετά σε σύγκριση με ένα πιο 

ψηλό και δύσκαμπτο θόλο.  

Ο υπολογισμός του φορτιού λυγισμού των δικτυωτών κελυφών και ειδικότερα των μονόστρωτων 

επηρεάζεται αρκετά και από την δυσκαμψία των συνδέσεων. Επιπροσθέτως, κατά τον υπολογισμό του 

φορτιού λυγισμού η λυγηρότητα λ0 και η γωνία των μελών θ0 πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν, καθώς 

έχει βρεθεί ότι οι παράμετροι αυτοί έχουν σημαντική επίδραση στο οριακό φορτίο λυγισμού. Ακόμη, και 

για μονόστρωτα δικτυωτά κελύφη, με ίδιο σχήμα, το φορτίο λυγισμού μεταβάλλεται εξαρτώμενο της 

λυγηρότητας λ0 και της γωνιάς θ0 των μελών. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3-1 για μέλη που τα άκρα 

είναι αρθρώσεις, η λυγηρότητα προσδιορίζεται ως ο λόγος του μήκους του μέλους 𝑙0 διαιρούμενο με την 

ακτίνα περιστροφής 𝑟𝑔. Ενώ η γωνία θ0 μεταξύ των μελών φαίνεται στην Εικόνα 3-2. Σύμφωνα με την 

βιβλιογραφία αν η λυγηρότητα του μέλους έχει τιμή μεγαλύτερη από 100, είναι πιθανόν να εμφανιστεί 

λυγισμός μέλους στα μονόστρωτα δικτυωτά κελύφη ακόμα και στις περιπτώσεις φορέων με άκαμπτες 

συνδέσεις.  
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Εικόνα 3-1 Λυγηρότητα μέλους με αρθρωτές συνδέσεις στα άκρα [1] 

 

                                   (α)                                (β) 
 

Εικόνα 3-2: Παράμετροι μονόστρωτων δικτυωτών κελυφών: α)διάταξη μελών β)γωνία θο [1] 

Στις περιπτώσεις που η λυγηρότητα των μελών έχει μικρές τιμές, το φορτίο λυγισμού είναι πιθανόν να 

εξαρτάται από το όριο διαρροής του υλικού των μελών. Επιπροσθέτως, όταν σχεδιάζονται μονόστρωτα 

δικτυωτά κελύφη με μικρή καμπτική δυσκαμψία στις συνδέσεις, η συμπεριφορά σε λυγισμό αναμένεται 

να διαφέρει με την περίπτωση των άκαμπτων συνδέσεων. Οπότε, απαιτείται μεγάλη προσοχή κατά την 

επιλογή της τιμής της γωνία θ0, με το να εξασφαλιστεί ότι έχει τιμές μεγαλύτερες από 4 ή 5 μοίρες, 

καθώς τυχών, μικρή τιμή της θα επηρέαζε το φορτίο λυγισμού λόγω την επίδρασης των γεωμετρικών 

ατελειών. Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν είναι και η εκκεντρότητα 

των συνδέσεων, καθώς προκαλεί μεγάλη συσσώρευση καμπτικών δυνάμεων στο κόμβο. Η εκκεντρότητα 

των συνδέσεων πρέπει να περιορίζεται, ωστόσο σε περίπλοκες συνδέσεις με πολλά μέλη η αποφυγή της 

είναι σχεδόν αδύνατη.  

 

Εικόνα 3-3: Ημιάκαμπτη σύνδεση: α) με εκκεντρότητα β) χωρίς εκκεντρότητα [1] 
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3.3 ΗΜΙΑΚΑΜΠΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  

 
Τα μονόστρωτα δικτυωτά κελύφη μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο τύπους από την άποψη της 

ημιακαμψίας στις συνδέσεις των κόμβων. Η μια είναι ημιάκαμπτη σύνδεση σχετικά μεγάλης καμπτικής 

δυσκαμψίας, η οποία μπορεί πρακτικά να θεωρείται άκαμπτη σύνδεση και η άλλη είναι ημιάκαμπτη 

σύνδεση με πολύ ασθενή καμπτική δυσκαμψία. Επισημαίνεται, ότι είναι δύσκολο να διαχωριστούν οι δυο 

αυτές κατηγορίες με ένα σαφές όριο που βασίζεται στο μέγεθος της ακαμψίας.  

Εντούτοις έχει βρεθεί ότι, πρώτον η ελαστική συμπεριφορά των μονόστρωτων δικτυωτών κελυφών 

κάτω από κατακόρυφα φορτία αποκλίνει από το λυγισμό του συνεχούς λεπτότοιχου κελύφους και 

αλλάζει σε μεγάλο βαθμό πέρα από ένα όριο γύρω από κ = 2 μεταξύ ημιάκαμπτης σύνδεσης και σύνδεσης 

με μικρή καμπτική δυσκαμψία, δεύτερον μόλις ο περιστροφικός λυγισμός λάβει χώρα σε μονόστρωτα 

δικτυωτά κελύφη, αυτά παρουσιάζουν καθαρή τάση να χάσουν την φέρουσα ικανότητα τους οπότε και 

μέτρα πρέπει να λαμβάνονται για την αποφυγή της αστοχίας [8]. Συντηρητικά μπορεί να υιοθετηθεί η 

Εξ. (3.1) για να θεωρηθούν οι συνδέσεις των μελών στους κόμβους ως άκαμπτες. 

𝑘 =
𝐾𝐵𝑍

(
𝐸𝑠𝐼𝑟𝑑

𝑙0
)

≥ 2.0 
 

(3.1) 

                                                                  

 Όπου:  

𝐾𝐵𝑍= καμπτική δυσκαμψία συνδέσεων (σε kΝm) 

𝐸𝑠= Μέτρο ελαστικότητας του υλικού των μελών (Kpa) 

𝐼𝑟𝑑= Ροπή αδράνειας στο επίπεδο της διατομής των μελών (σε m4) 

𝑙0= μήκος των μελών των μονόστρωτων δικτυωτών κελυφών (σε m) 

Ως εκ τούτου μπορούμε να κρίνουμε ότι όταν ικανοποιείται η Εξ. (3.1) ο τύπος λυγισμού μέλους 

εμφανίζεται νωρίτερα από τον λυγισμό περιστροφής του κόμβου και ότι η πιθανότητα πολύ μεγάλης 

ευαισθησίας σε ατέλειες στους κόμβους του φορέα μειώνεται. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με 

την καμπτική δυσκαμψία των συνδέσεων στα μονόστρωτα δικτυωτά κελύφη ο αναγνώστης μπορεί να 

βρει στις εργασίες [9,10,11,12,13,14,15,16]. 

 

Εικόνα 3-4: Λεπτομέρεια τυπικής ημιάκαμπτής σύνδεσης 
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3.4  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ 

 

Για την εκτίμηση της αντοχής λυγισμού των μονόστρωτων δικτυωτών θόλων, οι αναλύσεις μη 

γραμμικότητας γεωμετρίας και υλικού είναι δυνατές μόλις εισαχθούν τα δεδομένα σε υπολογιστές. 

Ωστόσο για να είναι σωστές οι αναλύσεις πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή αξιόπιστα δεδομένα όπως 

είναι (1) η σωστή μοντελοποιήση του φορέα, (2) συνοριακές συνθήκες, (3) κατανομή φορτίων, (4) 

δομικά χαρακτηριστικά μελών, (5) δυσκαμψίες και εκκεντρότητες συνδέσεων, (6) γεωμετρικές ατέλειες, 

(7) άλλα απαραίτητα στοιχεία. Επίσης ο μελετητής πρέπει να είναι σε θέση να κρίνει αν τα αποτελέσματα 

του υπολογιστή είναι εύλογα ή όχι, τι τύπος λυγισμού κυριαρχεί και που, δεδομένου ότι οι μονόστρωτοι 

δικτυωτοί θόλοι έχουν κοινά χαρακτηριστικά τόσα με λεπτοτοίχα κελύφη όσο και με κατασκευές δοκού-

κολώνας. Στο στάδιο σχεδιασμού επειδή είναι δύσκολο να βρεθούν όλα τα κατάλληλα δεδομένα μια 

προσέγγιση των παραμέτρων μαζί με την χρήση γνώσεων μηχανικής και εμπειρίας μπορεί να 

λειτουργήσει χρήσιμα και αποτελεσματικά για τον σωστό σχεδιασμό των μονόστρωτων δικτυωτών 

κελυφών. 

Τα φορτία λυγισμού ταξινομούνται καταρχήν σε τρία είδη βάση της ανάλυσης που πραγματοποιείται. 

Αρχικά το γραμμικό φορτίο λυγισμού (Pcr
lin) ορίζεται ως το κρίσιμο φορτίο που αντιστοιχεί σε απώλεια 

σταθερότητας, το οποίο θεωρείται ως ένα πρόβλημα ιδιόμορφών λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις 

των αξονικών ή των επιπέδων τάσεων, αλλά παραμελώντας τις επιδράσεις μετατοπίσεων και κάμψης 

πριν ο φορέας χάσει την σταθερότητα του. Δεύτερον, το ελαστικό φορτίο λυγισμού (Pcr
el) ορίζεται ως 

το κρίσιμο φορτίο που βασίζεται σε μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας με ελαστικό υλικό. Τέλος το 

ελαστοπλαστικό φορτίο λυγισμού (Pcr
el-pl) ορίζεται ως το κρίσιμο φορτίο αντοχής του κελύφους 

λαμβάνοντας υπόψιν τόσο τη μη γραμμικότητα της γεωμετρία όσο και την μη γραμμικότητα του υλικού. 

Το Σχήμα 3-1 παρουσιάζει τον τρόπο που ένα σφαιρικό κέλυφος αποκρίνεται σε μία φόρτιση με τα 

αντίστοιχα φορτία λυγισμού. 

 

Σχήμα 3-1: Δρόμοι ισορροπίας για σφαιρικό κέλυφος [1] 

Παρακάτω παρουσιάζεται η διαδικασία με την οποία γίνονται οι αναλύσεις λυγισμού για έναν 

μονόστρωτο δικτυωτό θόλο. Τα φορτία του θόλου θεωρείται ότι είναι συγκεντρωμένα στους κόμβους 

του και υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψιν την επιφάνεια επιρροής των κόμβων αυτών. Οπότε για 

κατανεμημένο μπορεί γίνει τροποποίηση ώστε τα φορτία να ασκούνται σημειακά στους κόμβους, Εικόνα 

3-5 [5,7,18]. 
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Εικόνα 3-5: Εμβαδόν επιφάνειας που αντιστοιχεί για κάθε κόμβο [1] 

Αναλυτικά, οι παράμετροι που επηρεάζουν το φορτίο λυγισμού του μονόστρωτου δικτυωτού σφαιρικού 

κελύφους, βρίσκονται στην Εξ. (3.2). Οι παράμετροι ή τα χαρακτηριστικά του κελύφους είναι η 

λυγηρότητα λ0, η ήμισυ γωνία θ0 και το εμβαδόν επιρροής του κάθε κόμβο Anode. 

 

𝜆0 =
𝑙𝑜

𝑟𝑔0

 
 

𝜃0 =
𝑙0

2𝑅
 

(3.2) 

𝐴𝑛𝑜𝑑𝑒 =
√3𝑙0

2

2
 

 

 

O υπολογισμός του γραμμικού φορτιού λυγισμού (𝑃cr
lin) γίνεται σύμφωνα με την Εξ. (3.3) [2,3,4,5,6,7], 

όπου λαμβάνει υπόψιν αν οι συνδέσεις είναι άκαμπτες ή ημιάκαμπτες .Ο συντελεστής κ ορίζει τη 

δυσκαμψία του κόμβου, έτσι σε τελείως άκαμπτες συνδέσεις ο παρονομαστής είναι μονάδα. Όταν η 

δυσκαμψία των ημιάκαμπτών συνδέσεων μειωθεί τότε μειώνεται και το φορτίο γραμμικού λυγισμού. 

Επιπλέον, η λυγηρότητα έχει σημαντική επιρροή, καθώς μεγάλη λυγηρότητα μέλους οδηγεί στη μείωση 

του φορτίου αντοχής. Αντιθέτως, η γωνία θ0 όσο αυξάνει έχει ως αποτέλεσμα το φορτίο να μεγαλώνει 

αρκετά. Τέλος, όταν ο θόλος αποτελείται από αρθρωτές συνδέσεις, ο υπολογισμός του γραμμικού 

φορτίου υπολογίζεται από την Εξ. (3.4) [19,20]. 

                                                

𝑃𝑐𝑟
𝑙𝑖𝑛 = 𝐸𝑆  𝐴𝑆𝜃0

3𝜉0/√1 + 2/𝜅  

𝜉0 =
12√2

𝜆0𝜃0

 
                         (3.3) 

 

𝑃𝑐𝑟(𝛼𝜌𝜃𝜌ώ𝜎𝜀𝜄𝜍)
𝑙𝑖𝑛 = 𝐶𝑝𝑖𝑛𝐸𝑆𝐴𝑆𝜃0

3  

𝐶𝑝𝑖𝑛 = 3.76 (3.4) 

 

Η επίδραση της δυσκαμψίας των συνδέσεων των κόμβων του θόλου στο γραμμικό φορτίο λυγισμού 

δίνεται από την τιμή 1/√1 + 2/𝜅. Για παράδειγμα για ανοιγμένη στροφική δυσκαμψία των συνδέσεων 

κ= 4 και 10 η μείωση του γραμμικού φορτιού λυγισμού είναι 0.82 και 0.91. Όσο αφορά το συντελεστή 

Cpin απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, αν η τιμή του πρέπει να είναι 3.76 για αρθρωτές συνδέσεις καθώς 

σύμφωνα με μελέτες για πολύ ρηχούς θόλους, για θ0=1.5 έως 4, ο συντελεστής αυτός προτείνεται 1.00 

που είναι αρκετά λιγότερο από 3.72 [21]. Επιπροσθέτως η εργασία του Loopez et al [21] προτύνει μια 

εξίσωση με το περιορισμό του ξ0 ≤ 3.46 για να αξιολογήσει την επίδραση της ημιακαμψίας των 

συνδέσεων με μια τιμή Cpin=1.85 για τον ελαστικό λυγισμο των μονόστρωτων δικτυωτών θόλων με 
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τέλειες αρθρωτές συνδέσεις. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι για θόλους με ημιάκαμπτές συνδέσεις έχει 

αποδειχθεί ότι η απόκριση τους είναι καλύτερη και οδηγεί σε μεγαλύτερα φορτία αντοχής σε αντίθεση 

με τις αρθρωτές συνδέσεις [21,22,23,24,25]. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι ο τρόπος αστοχίας σε ένα μονόστρωτο δικτυωτό 
κέλυφος επηρεάζεται ανάλογα με τα χαρακτηρίστηκα του. Για παράδειγμα, όταν η λυγηρότητα των 

μελών λ0 είναι μεγαλύτερη από 100, υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί λυγισμός τύπου Euler σε κάποιο 
μεμονωμένο μέλος, αντί για καθολικός λυγισμός ολοκλήρου του φορέα ,ακόμα και στις περιπτώσεις όπου 

οι συνδέσεις των μελών στους κόμβους είναι άκαμπτες [26,27,28,29,30]. Ο υπολογισμός του κρίσιμου 

φορτιού λυγισμού στην περίπτωση αυτή γίνεται σύμφωνα με την Εξ. (3.5).Αντίστοιχα, στην περίπτωση 
που το κέλυφος αποτελείται από αρθρωτές συνδέσεις το φορτίο λυγισμού υπολογίζεται από την Εξ. 

(3.6) [26,28,29]. Ο συντελεστής γm εισήχθη για να εξεταστεί η επίδραση της μη ομοιόμορφης κατανομής 
των αξονικών δυνάμεων στα μέλη, ενώ η τιμή του κυμαίνεται από 0.7 έως 1 σύμφωνα με τις μελέτες 

[21,29,30,31]. 
 

𝑃𝑐𝑟(𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟)
𝑙𝑖𝑛 =

71𝐸𝑆𝐼𝑟𝑑

𝑙0
2 𝜃0𝛾𝑚 

 
(3.5) 

𝛾𝑚 = 0.7 έ𝜔𝜍 1.0 𝛾𝜄𝛼 𝜂𝜇𝜄ά𝜅𝛼𝜇𝜋𝜏휀𝜍 𝜎𝜐𝜈𝛿έ𝜎휀𝜄𝜍  
 

𝑃𝑐𝑟(𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟)
𝑙𝑖𝑛 =

6𝜋2𝐸𝑠𝐼𝑟𝑑

𝑙0
2 𝜃0𝛾𝑚 

 
                                  (3.6) 

𝛾𝑚 = 0.7 έ𝜔𝜍 1.0 𝛾𝜄𝛼 𝛼𝜌𝜃𝜌𝜔𝜏έ𝜍 𝜎𝜐𝜈𝛿έ𝜎휀𝜄𝜍  
 

Για παράδειγμα στην περίπτωση που ένα μονόστρωτο δικτυωτό κέλυφος έχει λυγηρότητα μελών 

λ0=150, οι συνδέσεις είναι άκαμπτες και η γωνία θ0=4 μοίρες τότε η τιμή ξ0 γίνεται πολύ μικρή (ξ0=1.62) 

οπότε αναμένεται να εμφανιστεί λυγισμός τύπου Euler σε μέλος του φορέα. Από την άλλη μεριά, αν ο 

θόλος έχει πολύ δύσκαμπτά μέλη με μικρές λυγηρότητες για παράδειγμα λ0=40 και γωνία θ0=2.5 μοίρες 

η τιμή του ξ0 γίνεται αρκετά μεγάλη (ξ0=9.8). Σε αυτή την περίπτωση το φορτίο λυγισμού θα καθοριστεί 

από το καθολικό λυγισμό του μονόστρωτου δικτυωτού θόλου.  

Όπως έχει προαναφερθεί, τα κελύφη είναι ευαίσθητα στις ατέλειες, που σημαίνει ότι το ελαστικό φορτίο 
λυγισμού μειώνεται αρκετά λόγω της ύπαρξης τους. Η ατέλεια συνεπάγεται γεωμετρική μεταβολή των 

σχημάτων πριν από τη φόρτωση, απόκλιση των ιδιοτήτων των υλικών, διακύμανση των φορτίων και 
μεταβολή των οριακών συνθήκων. Όπως αναμένεται βάσει των συστάσεων της IASS [33], οι 

μονόστρωτοι δικτυωτοί θόλοι είναι ευαίσθητοι στις ατέλειες, καθώς μοιάζουν πολύ σε σχήμα με το 

λεπτοτοίχα κελύφη. Κατά συνέπεια, η ευαισθησία αυτή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση 
των φορτίων λυγισμού. Ο συντελεστής ασφαλείας α0 λαμβάνεται από το Σχήμα 3-2. Επιπλέον, η 

καμπύλη ΙΙΙ του Σχήμα 3-2 αντιστοιχεί σε μονόστρωτούς δικτυωτούς θόλους, ωστόσο χρειάζεται 
ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή του συντελεστή α0 για τους θόλους που παρουσιάζουν καθολικό 

λυγισμό [33]. Ο υπολογισμός λοιπόν, του γραμμικού φορτιού λυγισμού γίνεται σύμφωνα με τη Εξ. (3.7) 

[34,35,36,37] για άκαμπτες ή ημιάκαμπτες συνδέσεις. Σε κελύφη με ημιάκαμπτες συνδέσεις εμφανίζεται 
ξανά ο όρος β(κ), ο οποίος μειώνει εκ νέου το φορτίο λυγισμού [22,38,39,40]. 
 

𝑃𝑐𝑟
𝑒𝑙 = 𝑎0𝑃𝑐𝑟

𝑙𝑖𝑛  𝛾𝜄𝛼 𝛼𝜅𝛼𝜇𝜋𝜏έ𝜍 𝜎𝜐𝜈𝛿έ𝜎휀𝜄𝜍    

 
𝑃𝑐𝑟

𝑒𝑙 = 𝛽(𝜅)𝑎0𝑃𝑐𝑟
𝑙𝑖𝑛 𝛾𝜄𝛼 𝜂𝜇𝜄ά𝜅𝛼𝜇𝜋𝜏έ𝜍 𝜎𝜐𝜈𝛿έ𝜎휀𝜄𝜍    

(3.7) 

𝛽(𝜅) =
1

√1 + 2/𝜅
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Σχήμα 3-2: Ο συντελεστής α0 [22] 

Επιπλέον για το σχεδιασμό των μονόστρωτων δικτυωτών θόλων ο συντελεστής α0 χρησιμοποιώντας ως 

παράμετρούς το ισοδύναμο πάχος του κελύφους και το μέγεθος της αρχικής ατέλειας δίνεται από την 

Εξ. (3.8). Στην περίπτωση όπου το πηλίκο wi0/teq είναι μεγαλύτερο από 0.75, τότε η τιμή του α0 είναι 

0.20. Η παρακάτω εξίσωση δίνει σχεδόν παρόμοια αποτελέσματα με το Σχήμα 3-2. 

𝛼0 = {
0.65exp (−1.57𝑤𝑖𝑜/𝑡𝑒𝑞 , 𝑤𝑖𝑜/𝑡𝑒𝑞 < 0.75

0.20, 𝑤𝑖𝑜/𝑡𝑒𝑞 ≥ 0.75
 

        

(3.8) 
 

 

Η επιρροή του συντελεστή ξ0 στη απόκριση των μονόστρωτων δικτυωτών θόλων έχει διερευνηθεί στις 

μελέτες [31,32]. Αρκετοί θόλοι με σφαιρική και εξαγωνική βάση έχουν εξεταστεί χωρίς τη χρήση 

ατελειών για να διερευνηθεί πως επηρεάζεται ο συντελεστής α0 για διάφορες τιμές του ξ0. 

𝛼0 = {

1.0    , 𝜉0 < 2.4
0.65 + 0.35(4.2 − 𝜉0)/1.8 2.4 ≤ 𝜉0 ≤ 4.2

0.65          𝜉0  ≥ 4.2
 

 

(3.9) 

 

Η Εξ. (3.9) δείχνει ότι η ευαισθησία σε ατέλειες χάνεται για τιμές του ξ0 μικρότερες του 2.4.Ουσιαστικά 

στις περιοχές που κυριαρχεί ξ0 ≤ 2.4 κυριαρχεί ο λυγισμός μέλους τύπου Euler και τα φορτία ελαστικού 

λυγισμού είναι σχεδόν ίδια με τα φορτία γραμμικού λυγισμού [56,57]. Με βάση αυτή τη κρίση, για ξ0 

≤ 2.4 για την εκτίμηση του οριακού φορτιού αντοχής του θόλου υπολογίζεται αρχικά το φορτίο λυγισμού 

μέλους και έπειτα το φορτίο λυγισμού του φορέα και από τα δυο επιλέγεται το μικρότερο.  

Επιπροσθέτως η κυρτότητα των μελών έχει σημαντική επίδραση στο οριακό φορτίο αντοχής των 

μονόστρωτων δικτυωτών κελυφών [58,59,60]. Στην μελέτη [58], η ατέλεια της κυρτότητας των μελών 

εξετάσθηκε ως ένα είδος τυχαίας διαδικασίας ενώ για τις αναλύσεις υιοθετήθηκαν μοντέλα μονόστρωτων 

δικτυωτών θόλων τύπου Kiiewitt-8. Η μέγιστη καμπυλότητα του μέλους εξετάστηκε για δύο περιπτώσεις 

(α) l0/1000 και (β) l0/500, όπου l0 το μήκος των μελών. Για την προσομοίωση της ατέλειας κάθε μέλος 

είναι χωρισμένο σε τρία στοιχεία γραμμής για περισσότερη ακρίβεια. Με βάση τα αποτελέσματα της 

μελέτης αυτής, επιβεβαιώνεται ότι σε περίπτωση ατελειών l0/1000 η μείωση φορτίου λυγισμού είναι της 

τάξης του 5%, ενώ στην περίπτωση των l0/ 500 ατελειών η μείωση είναι το πολύ 10%. Από αυτή την 

παρατήρηση, αναμένεται ότι η μείωση του φορτίου λυγισμού θα είναι το πολύ 10% και αυτή η τιμή θα 

πρέπει αντικατοπτρίζεται στην αξιολόγηση του τελικού φορτίου αντοχής.  
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Μέχρι στιγμής συζητήθηκε το γραμμικό φορτίο λυγισμού και το ελαστικό φορτίο λυγισμού των 

μονόστρωτων δικτυωτών θόλων. Ωστόσο για τον υπολογισμό του πραγματικού φορτίου αντοχής πρέπει 

να ληφθεί υπόψιν και η επιρροή του υλικού. Για την αντοχή του κελύφους μέχρι αυτό το σημείο, στις 

εξισώσεις που δόθηκαν δεν έχει ληφθεί υπόψη η απόδοση του υλικού. Ο μηχανισμός αστοχίας για τα 

κελύφη στις περισσότερες περιπτώσεις συμβαίνει για αλληλεπίδραση ενός λυγισμού με τη διαρροή του 

υλικού. Αυτό γίνεται πιο έντονο όταν η λυγηρότητα λ0 είναι μικρή και η γωνία θ0 είναι μεγάλη. Τότε, ο 

μηχανισμός αστοχίας θα καθοριστεί από τις αξονικές δυνάμεις, και καθώς τα μέλη δεν θα μπορούν να 

αστοχήσουν λόγο Euler, θα υπάρξει διαρροή του υλικού. Σε αυτή την περίπτωση, το φορτίο λυγισμού ( 

squash load) υπολογίζεται από την Εξ. (3.10) [6,30,41]. Όπου Ncr(col) η μέγιστη αξονική δύναμη που 

μπορεί να παραλάβει ένα μέλος στο οριακό σημείο πριν να υπάρξει διαρροή. Συνήθως επιλέγονται μέλη 

σε κόμβους που είναι τα πιο αδύνατα από τα υπόλοιπα. 

   

𝑃𝑆𝑄 = 6𝑁𝑐𝑟(𝑐𝑜𝑙)𝜃0𝛾𝑚 (3.10) 

 

 Μετά τον υπολογισμό του φορτίου διαρροής του κελύφους, ακολουθεί η εύρεση της παράμετρου ΛS 

Εξ. (3.11) [4,6] για να υπολογιστεί το φορτίο αστοχίας. Το φορτίο αντοχής βρίσκεται μέσα από την Εξ. 

(3.12) [42]. Με αυτήν την διαδικασία γίνεται η αλληλεπίδρασητης διαρροής του υλικού με τους 

προηγούμενους λυγισμούς με ελαστικό υλικό. Η χρήση του συντελεστή kSB εφαρμόζεται για να 

χαρακτηρίσει την επιδείνωση μετά την αστοχία που συμβαίνει στον ελαστικό λυγισμό για μεταλλικές 

κατασκευές.Ο συντελεστής αυτός προσδιοριζεται ως ο λόγος των παραγόντων FB προς FM(συντελεστές 

ασφαλείας) που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για μεταλλικά δικτυώματα, με συνιστώμενες τιμές 2.50 και 

1.75 αντίστοιχα. Στην περίπτωση του FM, η τιμή αυτή ήταν ο συντελεστής ασφαλείας για την πλαστική 

δύναμη. Πιο συκγκεκριμένα το kSB λαμβάνει τιμές από 1.14 έως 1.44 [42].  

 

𝛬𝑠 = √
𝑃𝑆𝑄

𝑃𝑐𝑟
𝑒𝑙

 

 

(3.11) 

 

𝑃𝑐𝑟
𝑒𝑙−𝑝𝑙

𝑃𝑆𝑄

=
2

√𝑘𝑆𝐵
2 𝛬𝑠

2 + 4 +𝑘𝑆𝐵𝛬𝑆
2
 

 

(3.12) 
 

 

Παραπάνω παρουσιάστηκε η διαδικασία υπολογισμού του φορτιού αντοχής των μονόστρωτων 

δικτυωτών θόλων. Στην διαδικασία αυτή υπάρχουν αρκετοί συντελεστές που πρέπει να ληφθούν υπόψιν 

για το σωστό υπολογισμό της αντοχής. Ωστόσο υπάρχουν και πολλοί παράμετροι που δεν λήφθηκαν 

υπόψιν και η επίδραση τους στην χαρακτηριστική αντοχή του κελύφους είναι σημαντική. Η διαδικασία 

αυτή είναι αρκετά περιπλοκή και απαιτεί σε ορισμένα σημεία επαναλήψεις αυξάνοντας το χρόνο για τον 

ορθό υπολογισμό του φορτίου αντοχής. Για αυτό στα επόμενα κεφάλαια η εύρεση του φορτιού αντοχής 

των μονόστρωτων δικτυωτών κελυφών θα γίνει αποκλειστικά με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
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4  ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

 

4.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Αρχικά για το μοντέλο που θα εξεταστεί στο παρόν κεφάλαιο, επιλέγονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

του, δηλαδή η ακτίνα του σφαιρικού κελύφους, το άνοιγμα, το ύψος, η γωνία φ καθώς και η γωνία θο. 

Στην συνέχεια επιλέγονται και οι κατάλληλες διατομές για τα μέλη του μονόστρωτου δικτυωτού 

κελύφους. 

  

 
 

(α) (β) 

 

Εικόνα 4-1: Χαρακτηριστικά κελύφους: (α) ύψος, άνοιγμα, ακτίνα και γωνία φ (β)γωνία θο 

Επίσης, το μοντέλου του σφαιρικό δικτυωτού κελύφους αποτελείται από ελατήρια στις συνδέσεις των 

μελών με κατάλληλη δυσκαμψίες και στους 6 βαθμούς ελευθερία ώστε προσομοιωθούν οι συνδέσεις 

όπως σε μια πραγματική κατασκευή. Στην πραγματικότητα οι συνδέσεις των μελών δεν είναι ούτε 

αρθρωτές ούτε άκαμπτες αλλά αντιθέτως βρίσκονται σε κάποια ενδιάμεση κατάσταση. Για την 

προσομοίωση των άκαμπτων συνδέσεων οι στροφικές δυσκαμψίες των ελατηρίων παίρνουν πολύ 

μεγάλες τιμές ενώ αντίστοιχα για την προσομοίωση αρθρωτών συνδέσεων οι στροφικές δυσκαμψίες 

είναι μηδενικές.  



30                                                                                                                                            Κεφάλαιο 4 
 

 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΖΕΛΟ ΜΠΑΛΗ                                                                                                         Ε.Μ.Π. 2018 

 

Επιπλέον, οι θόλοι στην πραγματικότητα στις σύνηθες περιπτώσεις στηρίζονται σε κολώνες από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. Για να προσδιοριστούν κατάλληλα λοιπόν οι συνοριακές συνθήκες, σχεδιάστηκαν 

ελατήρια στις στηρίξεις του μοντέλου. Με αυτόν το τρόπο καθίστανται δυνατή η προσομοίωση των 

συνοριακών συνθήκων με ελαστικές στηρίξεις. 

4.2  ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΟΛΟΥ 

 

Το μοντέλο του μονόστρωτου δικτυωτού θόλου αποτελείται από 8 όμοιους τομείς. Για αυτό το λόγο το 

συγκεκριμένο μοντέλο στη βιβλιογραφία αναφέρεται με το όνομα Kiewitt 8. Επιπλέον ο φορέας 

αποτελείται από 8 δακτυλίους και το συνολικό άθροισμα των μελών του δικτυώματος ανέρχεται σε 800 

τμήματα. 

 

Εικόνα 4-2: Τα 8 όμοια τμήματα του μοντέλου 

To πλήθος n των αξονικών μελών που βρίσκονται ενδιάμεσα του εξωτερικού δακτυλίου και την κορυφής 

του θόλου, όπου στην Εικόνα 4-2 απεικονίζονται με κόκκινο χρώμα, είναι n=16. Ο αριθμός των μελών 

αυτών ενδέχεται να επηρεάζει τη απόκριση του φορέα αλλά η επιρροή του δεν θεωρείται αρκετά μεγάλη. 

Άλλο ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του θόλου είναι η γωνία θ0 μεταξύ των αξονικών μελών, καθώς 

μικρή μεταβολή της επηρεάζει αισθητά τόσο την γεωμετρία όσο και τη απόκριση του θόλου. Στο παρόν 

μοντέλο η γωνία θ0 είναι ίση με 3ο. 
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Εικόνα 4-3 : Γωνία θ0 του θόλου 

Επιπλέον άλλη μια σημαντική παράμετρος στον σφαιρικό θόλο είναι και η γεωμετρική ακτίνα της 

επιφάνειας, καθώς έχει βαρύνουσα σημασία στη απόκριση του φορέα. Στο μοντέλο αυτό η ακτίνα του 

θόλου είναι ίση με R=40m.  

 

Εικόνα 4-4 : Γεωμετρικά χαρακτηριστικά του θόλου 

Όπως φαίνονται και στην Εικόνα 4-4 τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του μοντέλου που μελετάται στο 

κεφάλαιο αυτό υπολογίστηκαν και παρουσιάζονται στον Πίνακα 4-1 αναλυτικά: 

Πίνακας 4-1 : Γεωμετρικά χαρακτηριστικά θόλου 

θ0 φ0 l(m) L(m) H(m) R(m) H/L Anode 

3 48 4.187 59.452 13.235 40 0.22 15.18 

 

Οι διατομές των μελών που επιλέγονται για τα μοντέλα των σφαιρικών κελυφών προκύπτουν από την 

παρακάτω σχέση: 

d0=√2
𝑙0

𝜆
                                                         (4.1) 
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Όπου d0 είναι η διάμετρος, λ0 η αντίστοιχη λυγηρότητα και l0 το μήκος του κάθε μέλους.H λυγηρότητα 

των μελών αποφασίστηκε να είναι ίση με 40, ενώ το μήκος των μελών του σφαιρικού κελύφους είναι 

418cm. Σύμφωνα λοιπόν με τη Σχέση 4-1 η διάμετρος των μελών του δικτυώματος προκύπτει d0=296 

mm. Το πάχος των διατομών επιλέχθηκε αντίστοιχα ίσο με 10 mm. H διατομή του εξωτερικού δακτυλίου 

πρέπει να είναι τουλάχιστον η διπλάσια από τις διατομές των υπόλοιπων μελών του θόλου [26]. Άρα για 

την διατομή του περιφερειακού δακτυλίου επιλέχθηκε d0=590 mm με πάχος t=20 mm. 

 

4.3  ΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΟΛΟΥ 

 

Οι συνοριακές συνθήκες του θόλου έχουν μεγάλη σημασία καθώς μπορεί να επηρεάσουν αισθητά την 

απόκριση του φορέα. Σωστή επιλογή των συνοριακών συνθήκων πρέπει να γίνεται κατά τη φάση της 

μελέτης ώστε τα αποτελέσματα των αναλύσεων να είναι συμβατά με την πραγματική απόκριση του 

φορέα. 

Το μοντέλο που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο αυτό θεωρείται ότι στηρίζεται σε κολώνες οπλισμένου 

σκυροδέματος. Οπότε η προσομοίωση των συνοριακών συνθήκων με απλές αρθρώσεις δεν θα 

ανταποκρινόταν στην πραγματικότητά. Για αυτό το λόγο, οι στηρίξεις έχουν προσομοιωθεί με ελατήρια 

τα οποία έχουν 6 βαθμούς ελευθερίας. Στους 3 στροφικούς βαθμούς ελευθερίας η δυσκαμψία των 

ελατήριών είναι μηδενική. 

Θεωρείται ότι οι κολώνες στις οποίες στηρίζεται ο θόλος έχουν διατομή 0,50𝑚 ∗ 0,50𝑚 και ύψος 5m 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω η αξονική δυσκαμψία της κάθε κολώνας είναι: 

𝐾𝑧 =  𝐸𝐴/𝐿 = 30000000 ∗ 0.5 ∗ 0.5/5 =  1500000 𝐾𝑁/𝑚 

Αντίστοιχα οι δυσκαμψίες Κx και Κy προκύπτουν: 

         𝐾𝑥 = 𝐾𝑦 = 3𝐸𝐼/ℎ3 = 3 ∗ 30000000 ∗ 0.005208/53 = 46500 𝐾𝑁/𝑚 

 

Εικόνα 4-5: Προσομοίωση συνοριακών συνθήκων με ελατήρια 
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4.4 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ 

 

Οι συνδέσεις των μελών του σφαιρικού μονόστρωτου δικτυωτού κελύφους προσομοιώνονται με 

ελατήρια. Η προσομοίωση γίνεται για τον λόγο ότι η δυσκαμψία των συνδέσεων των μελών επηρεάζει 

αρκετά τη απόκριση του θόλου. Πιο συγκεκριμένα σε κάθε μέλος του δικτυώματος στις άκρες του 

σχεδιάστηκαν ελατήρια με 6 βαθμούς ελευθέριάς. 

Η δυσκολία της κατασκευή των ελατήριων στις άκρες των μελών του θόλου είναι στο γεγονός, ότι κάθε 

μέλος στην σφαιρική μονόστρωτη επιφάνεια έχει διαφορετικές συντεταγμένες ,έτσι είναι αναγκαία η 

μόρφωση ενός τοπικού συστήματος σε κάθε μέλος ξεχωριστά για να προσδιοριστούν σωστά οι 

δυσκαμψίες των ελατήριών. Για τα συνολικά 1600 ελατήρια του θολού προσδιορίζονται οι τοπικοί άξονες 

x-y-z. Ο τοπικός άξονας x είναι προσανατολισμένος από το kp1 προς το kp2, όπως φαίνεται και στην 

Εικόνα 4.5. Ενώ η επιφάνεια x-y προσδιορίζεται από τα σημεία kp1, kp2 και το κέντρο του θόλου. Τέλος 

ο τοπικός άξονας z είναι κάθετος στο επίπεδο x-y.  

 

Εικόνα 4-6 : Τυπικό μέλος θόλου με τοπικούς άξονες για τα ελατήρια 

Τα ελατήρια στις συνδέσεις των μελών των θόλων προσομοιάζουν πραγματικές συνδέσεις, οπότε για 

την επιλογή των δυσκαμψιών στους 6 βαθμούς ελευθερία ,αρκεί να βρεθούν οι δυσκαμψίες για μέλη με 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε τυπικές συνδέσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω τα 

ελατήρια αποφασίστηκε να προσομοιωθούν για δυσκαμψίες σύμφωνα με τον Πίνακα 4-2 

Πίνακας 4-2 : Χαρακτηριστικά ελατήριών στις συνδέσεις των μελών 

D1 D2 E Iz=Iy L Kz=Κy Kx 

0.295 0.285 210000000 4.79019E-
05 

0.2 15089106.33 4783075 

 

 ‘Οπου: 

D1 = εξωτερική διάμετρος μέλους (σε m)                             
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D2 = εσωτερική διάμετρος μέλους (σε m)                                                                                              

Ε= μέτρο ελαστικότητας (σε kΝ/m2)                                                                                       

Ιz=Iy= ροπή αδράνειας μέλους (σε m4)                                                                                              

A= εμβαδόν διατομής (σε m2)                                                                                                       

L= μήκος μέλους ( σε m)                                                                                                        

Kz=Ky= Δυσκαμψία ελατήριού περί z και y άξονα (σε kΝ/m)                                                                             

Κx= Δυσκαμψία ελατήριού περί το x άξονα (σε kΝ/m)                                                                                                   

Αντίστοιχα και οι τρεις στροφικές δυσκαμψίες των ελατήριών αποφασίστηκε να είναι : 

𝐾𝜃 = 4
𝛦𝛪

𝐿
= 201188.08 𝑘𝑁𝑚/𝑟𝑎𝑑 

 

Εικόνα 4-6 : Προσομοίωση κόμβων θόλου 

Στην Εικόνα 4-6 παρουσιάζεται ένας τυπικός κόμβος του μονόστρωτου δικτυωτού κελύφους. Ελατήρια 

συνδέουν τις άκρες των μελών που έχουν προσομοιωθεί με beam elements, με το κόμβο. Κάθε ελατήριο 

έχει στους τοπικούς του άξονες τις τιμές δυσκαμψιών που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

 

4.5  ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΥΓΙΣΜΟΥ 

 

Η ανάλυση γραμμικής ανάλυσης λυγισμού είναι στατική 2ας τάξης ,στην οποία οι παραμορφώσεις του 

φορέα δεν είναι πολύ μεγάλες ενώ οι εξισώσεις ισορροπίας του φορέα λαμβάνονται στη παραμορφωμένη 

θέση του. Με την εκτέλεση των αναλύσεών λυγισμού λαμβάνονται οι ιδιόμορφές λυγισμού του φορέα 

που χρησιμεύουν για την δημιουργία του σχήματος των αρχικών ατελειών. Επιπροσθέτως, οι γραμμικές 

αναλύσεις λυγισμού αποτελούν μια πρώιμη εκτίμηση για τις περιοχές του θόλου που αναμένεται να 

αναπτυχθούν μεγάλες παραμορφώσεις και ο φορέας να αστοχήσει.  

Για την εκτέλεση των αναλύσεων λυγισμού χρησιμοποιείται το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων 

Adina. Αρχικά, μετά τη μόρφωση του φορέα, επιλέγονται στο πρόγραμμα μεγάλες μετακινήσεις. Στην 
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συνέχεια με την χρήση της ανάλυσης Linearized Buckling, το πρόγραμμα εξάγει όσες ιδιόμορφές 

λυγισμού έχουν επιλεχθεί από τον χρήστη. Ο αλγόριθμος αυξάνει τα φορτία αναφοράς που ασκούνται 

σε κάθε κόμβο του κελύφους χρησιμοποιώντας έναν πολλαπλασιαστή φόρτισης, μέχρι ο θόλος να 

αστοχήσει. Το μικρότερο φορτίο εξάγεται στην πρώτη ιδιόμορφή, ενώ αντίστοιχα στις επόμενες 

ιδιόμορφές το φορτίο αστοχίας του φορέα αυξάνεται. 

 

 

 

 
Εικόνα 4-7: 1η ιδιομορφή λυγισμού 

 

  
(α) (β) 

Εικόνα 4-8: Ιδιόμορφές λυγισμού του θόλου (α) 4η ιδιομορφή (β) 10η ιδιομορφή 

Στις παραπάνω εικόνες παρουσιάζονται ορισμένες χαρακτηριστικές ιδιόμορφές λυγισμού του σφαιρικού 

κελύφους. Η πρώτη ιδιομορφή του φορέα είναι η πιο σημαντική καθώς υποδουλώνει τον πιθανότερο 

μηχανισμό αστοχίας του φορέα. Η τιμή της πρώτης ιδιόμορφής λυγισμού σύμφωνα με το Adina, 

προκύπτει ίση με 2361 KN. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-7, ο τρόπος αστοχίας του θόλου είναι 
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καθολικός, καθώς παρουσιάζει σε διάφορα σημεία της επιφάνειας μετατοπίσεις προς τα άνω ενώ σε αλλά 

βαθουλώματα.  

Στην Εικόνα 4-8 που απεικονίζει την 4η και 10η ιδιόμορφή του θόλου, τα φορτία λυγισμού είναι 2445 KN 

και 2513 kΝ αντίστοιχα, που είναι αρκετά πάνω από την πρώτη ιδιομορφή. Επιπλέον, και στην 4η και 

στην 10η ιδιομορφή ο φορέας παρουσιάζει καθολικό λυγισμο αλλά διαφορετικό σε σχέση με την 1η 

ιδιομορφή. Επίσης σε καμία από τις παραπάνω ιδιόμορφές λυγισμού δεν παρατηρήθηκε λυγισμός μέλους 

τύπου Euler. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η λυγηρότητα των μελών του φορέα είναι περίπου 40,άρα 

αρκετά μικρή, ώστε κάποιο μέλος να λυγίσει σε τόσο ρηχό θόλο.  

Άλλη μια σημαντική παρατήρηση είναι ότι η δυσκαμψία των συνοριακών συνθηκών δεν επηρεάζει τις 

ιδιόμορφές λυγισμού. Οι στηρίξεις όπως προαναφέρθηκε και παραπάνω, προσομοιώνουν την δυσκαμψία 

κολώνων οπλισμένου σκυροδέματος διαστάσεων 0,50mX0.50m. Άρα με αυτήν την θεώρηση, οι 

στηρίξεις του μοντέλου είναι αρκετά δύσκαμπτές οπότε και ο θόλος λυγίζει στα άνω τμήματα της 

επιφάνειας του. 

Μετά την εκτέλεση της γραμμικής ανάλυσης λυγισμού, έπεται η μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας με 

ατέλειες, όπου ερευνάται πιο ρεαλιστικά ο τρόπος που συμπεριφέρεται ο φορέας λαμβάνοντας υπόψιν 

αρχική ατέλεια σύμφωνα με την 1η ιδιομορφή. 

 

4.6  ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ  

 

Στην ανάλυση μη γραμμικότητας γεωμετρίας με ατέλειες οι εξισώσεις ισορροπίας του φορέα θεωρούνται 

στη παραμορφωμένη κατάσταση του. Η μόνη διαφορά με τη γραμμική ανάλυση είναι ότι ο φορέας 

διαφέρει έντονα από την απαραμόρφωτη κατάσταση, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται στους υπολογισμούς 

να λαμβάνονται υπόψη περιορισμοί στο μέγεθος των μετατοπίσεων. 

Για την εκτέλεση των αναλύσεων μη γραμμικότητας γεωμετρίας με ατέλειες στο Adina, επιλέγεται ο 

αλγόριθμος collapse. Αρχικά, για να λειτουργήσει ο αλγόριθμός σε ένα χαρακτηριστικό σημείο του θόλου 

δίνεται μια αρχική διέγερση. Επίσης, επιλέγεται και μια μέγιστη επιτρεπτή μετακίνηση .Το φορτίο που 

ασκείται στους κόμβους του θόλους αυξάνεται σύμφωνα με ένα πολλαπλασιαστή σε κάθε βήμα και η 

κατάσταση παραμόρφωσης στο τέλος ενός βήματος χρησιμοποιείται ως γεωμετρία αναφοράς για το 

επόμενο βήμα. Τέλος ο αλγόριθμός σταματά όταν ολοκληρωθούν τα βήματα ή όταν ξεπεραστεί η 

μετακίνηση που έχει δοθεί στις παραμέτρους.  

Στο μοντέλο αυτό του σφαιρικού κελύφους η αρχική διέγερση δίνεται σε ένα κοντινό κόμβο με το κόμβο 

στο οποίον ορίστηκε η ατέλεια σύμφωνα με την πρώτη ιδιομορφή. Η επιλογή του σημείου για την 

εφαρμογή της ατέλειας, προκύπτει μετά την ανάλυση της πρώτης ιδιομορφης λυγισμού. Πιο 

συγκεκριμένα το Adina τυπώνει τον κόμβο στον οποίο υπάρχει η μεγίστη μετακίνηση στο σχήμα της 

πρώτης ιδιόμορφής. Επιλέγοντας την επιλογή Initial Condition- Ιmperfection στο Adina γίνεται η 

εισαγωγή των αρχικών ατελειών. Το πρόγραμμα κάνοντας γραμμική παρεμβολή ορίζει αντίστοιχες 

μετατοπίσεις στην γεωμετρία του φορέα σύμφωνα με την πρώτη ιδιομορφή. Η ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε έγινε για μέγεθος ατέλειας 30mm.  
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Σχήμα 4-1 : Δρόμοι ισορροπίας GNIA και LBA του σφαιρικού κελύφους 

Στο Σχήμα 4-1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τους δρόμους ισορροπίας του μοντέλου για 

αναλύσεις ιδιόμορφών λυγισμού και μη γραμμικότητα γεωμετρίας με ατέλειες. Στο συγκεκριμένο φορέα 

με αρχική ατέλεια 30mm, μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης GNIA ο δρόμος ισορροπίας που 

απεικονίζει τη συμπεριφορά του κελύφους λαμβάνεται για ένα χαρακτηριστικό κόμβο από τις περιοχές 

που ο φορέας αστοχεί. Επιπλέον, το ελαστικό φορτίο δράσης είναι όπως αναμενόταν, πιο μικρό από το 

αντίστοιχο γραμμικό φορτίο ανάλυσης καθώς ο φορέας λόγω της δυσκαμψίας των συνδέσεων και της 

μη γραμμικότητας γεωμετρίας είναι αρκετά ευαίσθητος. 

 

Εικόνα 4-9: Παραμόρφωση θόλου στο οριακό φορτίο GNIA ανάλυσης 

 

 

Ο τρόπος απόκρισης του σφαιρικού μονόστρωτου δικτυωτού κελύφους, στην ανάλυση μη 

γραμμικότητας γεωμετρίας με ατέλειες παρουσιάζεται στην Εικόνα 4-9. Η μετατόπιση ολοκλήρου του 
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φορέα γίνεται προς τα κάτω, ενώ αντίστοιχα λόγω των δυνάμεων που αναπτίζονται στις στηρίξεις, η 

βάση του θόλου τείνει να διογκωθεί. Πιο συγκεκριμένα, στη Εικόνα 4-9 με μοβ χρώμα απεικονίζονται οι 

μέγιστες αρνητικές μετατοπίσεις του φορέα κατά των καθολικό άξονα Z, οι οποίες συμβαίνουν τοπικά 

σε ορισμένες περιοχές του θόλου. Στις περιοχές αυτές όταν η μετατόπιση του φορέα φτάσει τα 0,30m, 

o θόλος αστοχεί. Το φορτίο αστοχίας είναι ίσο με την τιμή 1100 KN.  

 

 

Εικόνα 4-10: Παραμόρφωση θόλου κατά καθολικό άξονα Χ στη GNIA ανάλυση. 

Σύμφωνα με την εικόνα 4-10 οι στηρίξεις του θόλου παραμορφώνονται κατά τον καθολικό άξονα Χ. 

Αυτό συμβαίνει καθώς στον δακτύλιο της περιφέρεια του θόλου αναπτύσσονται μεγάλες δυνάμεις που 

έχουν ως αποτέλεσμα την διόγκωση της. Οι μέγιστες θετικές μετακινήσεις απεικονίζονται με κόκκινο 

χρώμα και έχουν τιμή 0,175 m, ενώ αντίστοιχα οι μέγιστες αρνητικές μετακινήσεις αναπαρίστανται με 

μοβ χρώμα, συμβαίνουν ακριβώς απέναντι από τις μέγιστες θετικές και έχουν την ίδια τιμή μετακινήσεων 

0,175 m.  

  

 

Εικόνα 4-11: Παραμόρφωση θόλου κατά καθολικό άξονα Y στη GNIA ανάλυση. 

Ομοίως με τις μετακινήσεις του θόλου στο καθολικό άξονα Χ, συμβαίνουν και οι μετακινήσεις κατά τον 

καθολικό άξονα Y. Λόγω των δυνάμεων που αναπτίζονται στις στηρίξεις του φορέα, οι μέγιστες θετικές 
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και αρνητικές μετακινήσεις προκύπτουν 0,175m. Οι μέγιστες θετικές μετακινήσεις όπως και πριν 

απεικονίζονται με κόκκινο χρώμα ενώ αντίστοιχα οι μέγιστες αρνητικές με μοβ χρώμα.  

 

4.7  ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ 

Συνοψίζοντας στα παραπάνω κεφάλαια έγιναν αναλύσεις για γραμμική και μη γραμμική γεωμετρία του 

μονόστρωτου δικτυωτού κελύφους με ελαστικό υλικό. Ωστόσο, στις αναλύσεις είναι σημαντικό να 

ληφθεί υπόψιν και πως το υλικό επιδρά στην απόκριση του φορέα κάτω από την συγκεκριμένη φόρτιση. 

Για το προσδιορισμό λοιπόν της πραγματικής απόκρισης του φορέα είναι επιβεβλημένο ότι το υλικό θα 

διαρρεύσει μετά από κάποια τιμή τάσεων και θα παρουσιάσει μεταελαστική συμπεριφορά. Πιο 

συγκεκριμένα, σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπεται η μεταελαστική συμπεριφορά των υλικών σε τοπικά 

σημεία με στόχο να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη οικονομία στις κατασκευές των φορέων. Μετά το όριο 

διαρροής του υλικού, η αναλογία επιβαλλόμενων φορτίων – αναπτυσσόμενης έντασης και 

παραμόρφωσης παύει να ισχύει και άλλες θεωρήσεις ανάλογά με το εκάστοτε υλικό λαμβάνονται υπόψιν.  

Η πραγματοποίηση των αναλύσεων μη γραμμικότητας υλικού και γεωμετρίας με ατέλειες γίνεται με την 

χρήση του αλγόριθμου collapse στο πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων Adina. Ο αλγόριθμος 

ολοκληρώνεται όταν ο φορέας φτάσει τη μέγιστη επιτρεπόμενη μετακίνηση που δίνεται ως παράμετρος 

από το χρήστη είτε όταν τελειώσουν τα βήματα που έχουν οριστεί. Η ανάλυση ξεκινάει με τη επιβολή 

μια μικρής διέγερσης σε ένα κόμβο του θόλου με την φορά που αναμένεται ο φορέας να παραμορφωθεί.  

Το υλικό στην παρούσα ανάλυση θεωρείται ότι είναι χάλυβας S235, γραμμικό ελαστικό – απολύτως 

πλαστικό. Το υλικό αυτό χαρακτηρίζεται από γραμμική συμπεριφορά μέχρι οι αναπτυσσόμενες τάσεις να 

φτάσουν το σημείο διαρροής όπου το υλικό πλαστικοποιείται. Στο γραμμικό κλάδο οι γραμμές 

αποφόρτισης και φόρτισης συμπίπτουν ενώ οι τάσεις περιγράφονται από τη σχέση σ=Εε. Αντιθέτως 

μετά τη διαρροή οι τάσεις παραμένουν σταθερές ενώ οι παραμορφώσεις αυξάνονται. Η γραμμή της 

αποφόρτισης στη πλαστική περιοχή είναι παράλληλη με το αρχικό ελαστικό κλάδο. 

Στις προηγούμενες αναλύσεις για το υλικό δόθηκε μόνο το μέτρο ελαστικότητας ( Ε =210 GPα) και ο 

λόγος Poisson ( v=0.3), καθώς χρησιμοποιήθηκε μόνο ο ελαστικός κλάδος του υλικού. Σε αυτή τη 

ανάλυση, δόθηκε και το όριο διαρροής του υλικού που είναι 235 Mpa, για να εξεταστεί και η μη 

γραμμικότητα του υλικού.  

 

Σχήμα 4-2: Διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων του υλικού 

Μετά τον καθορισμό του υλικού, από την πρώτη ιδιομορφή λυγισμού επιλέγεται το χαρακτηριστικό 

σημείο που έχει την μέγιστη μετατόπιση, και εισάγονται στο Adina οι αρχικές ατέλειες με μέγεθος 30mm. 

Στην συνέχεια επιλέγεται ο αλγόριθμο collapse, να συνεχίσει την ανάλυση μετά το οριακό φορτίο 
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αντοχής, ώστε να εξαχθεί ο πλήρης δρόμος ισορροπίας του θόλου και μετά την αστοχία στην ανάλυση 

μη γραμμικότητας υλικού και γεωμετρίας με ατέλειες.  

 

Σχήμα 4-3 : Δρόμοι ισορροπίας του σφαιρικού θόλου 

Στο οριζόντιο άξονα του Σχήματος 4-3 είναι οι μετακινήσεις του φορέα ενώ στο κατακόρυφο άξονα είναι 

η τιμή του φορτίου που ασκείται στον θόλο. Στο διάγραμμα παρατηρείται ότι το φορτίο της πρώτης 

ιδιομορφης είναι αρκετά μεγαλύτερο σε σύγκριση με τις άλλες αναλύσεις. Για την ανάλυση μη 

γραμμικότητας γεωμετρία με ατέλειες (GNIA) η δυσκαμψία του θόλου παραμένει γραμμική μέχρι το 

φορτίο να φτάσει περίπου τα 1100 KN, ενώ αντίστοιχα στην ανάλυση μη γραμμικότητας υλικού και 

γεωμετρίας με ατέλειες ο θόλος αστοχεί για φορτίο αρκετά μικρότερο με τιμή 300 kΝ. 

  

Σχήμα 4-4 : Δρόμοι ισορροπίας του σφαιρικού θόλου 

Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και καλύτερα στο Σχήμα 4-4 για τις αναλύσεις μη γραμμικότητας 

γεωμετρίας και υλικού, η δυσκαμψία του θόλου είναι σταθερή μέχρι το φορτίο να φτάσει την τιμή των 
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200 kΝ. Αλλά για μεγαλύτερα φορτία η μη γραμμικότητα του υλικού είναι καθοριστική καθώς οδηγεί 

στην απομείωση της δυσκαμψίας του φορέα και τελικά στη αστοχία του για φορτίο 307KN.  

 

Εικόνα 4-12: Παραμόρφωση του θόλου στη GMNIA ανάλυση στο οριακό σημείο αντοχής 

 

 

Εικόνα 4-13: Παραμόρφωση φορέα στη GMNIA ανάλυση στο οριακό φορτίο αντοχής στο ΥΖ επίπεδο 

Η αστοχία όπως φαίνεται στις εικόνες 4-12 και 4-13 είναι καθολική με μεγάλες παραμορφώσεις σε όλους 

τους κόμβους. Στις εικόνες φαίνεται ο θόλος στην αρχική κατάσταση και στη παραμορφωμένη 

κατάσταση στο οριακό σημείο αντοχής. Η μετατόπιση ολοκλήρου του φορέα γίνεται προς τα κάτω, ενώ 

αντίστοιχα λόγω των δυνάμεων που αναπτίζονται στις στηρίξεις, η βάση του θόλου τείνει να διογκωθεί. 

Πιο συγκεκριμένα, στις εικόνες με μπλε χρώμα απεικονίζονται οι μέγιστες αρνητικές μετατοπίσεις του 

φορέα κατά των καθολικό άξονα Z, οι οποίες συμβαίνουν τοπικά σε ορισμένες περιοχές του θόλου. Στις 

περιοχές αυτές όταν η μετατόπιση του φορέα φτάσει περίπου τα 0,1m, o θόλος αστοχεί. Το φορτίο 

αστοχίας είναι ίσο με την τιμή 307 KN . 
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Εικόνα 4-14: Παραμόρφωση θόλου κατά καθολικό άξονα Χ στη GΜNIA ανάλυση. 

 

 

Εικόνα 4-15: Παραμόρφωση θόλου κατά καθολικό άξονα Y στη GNIA ανάλυση. 

Σύμφωνα με τις Εικόνες 4-14 και 4-15 οι στηρίξεις του θόλου παραμορφώνονται τόσο κατά τον καθολικό 

άξονα Χ όσο και κατά το καθολικό άξονα Υ. Αυτό συμβαίνει καθώς στη περιφέρεια του θόλου 

αναπτύσσονται μεγάλες δυνάμεις που έχουν ως αποτέλεσμα η περιφέρεια του θόλου να διογκώνεται. Οι 

μέγιστες θετικές μετακινήσεις απεικονίζονται με κόκκινο χρώμα και έχουν τιμή 0,105m, ενώ αντίστοιχα 

οι μέγιστες αρνητικές μετακινήσεις αναπαρίστανται με μοβ χρώμα και συμβαίνουν ακριβώς απέναντι από 

τις μέγιστες θετικές ενώ έχουν την ίδια τιμή μετακινήσεων 0,105 m. Σε σύγκριση με την ανάλυση GNIA, 

η παραμόρφωση στις στηρίξεις είναι μικρότερη καθώς ο φορέας αστοχεί σε μικρότερο φορτίο λόγω της 

μη γραμμικότητας του υλικού.
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5  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

 

5.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

Η σχεδίαση των μονόστρωτων δικτυωτών κελυφών δεν αποτελεί μια εύκολη διαδικασία. Αντιθέτως, τα 

μοντέλα απαιτούν αρκετό χρόνο, ενώ σημαντικό είναι να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες 

του μοντέλου όπως είναι οι κόμβοι. Μετά την σχεδίαση της γεωμετρίας των θόλων, ακολουθεί η 

μετατροπή τους σε μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων, όπου κάθε γραμμή προσομοιώνεται με 

πεπερασμένα στοιχεία. Για παράδειγμα, ένα μέλος του θόλου σχεδιάζεται αρχικά ως μια απλή γραμμή, 

και έπειτα προσομοιώνεται με στοιχεία δοκού αφού εισαχθούν παράμετροι από το χρήστη όπως το υλικό, 

η διατομή, το σημείο προσανατολισμού( orientation point) κτλ. Ένας χαρακτηριστικός θόλος όπως στη 

προηγουμένη ενότητα μπορεί να αποτελείται με περισσότερα από 2700 μέλη ( συμπεριλαμβανομένων 

των ελατήριών στις στηρίξεις και στους κόμβους). Η σχεδίαση λοιπόν, ενός τόσο περίπλοκού μοντέλου 

με συμβατικό τρόπο( χρήση και εκτέλεση κάθε εντολής των προγραμμάτων με τα χέρια ) είναι αρκετά 

χρονοβόρα διαδικασία ενώ λάθη γίνονται συχνά.  

  

Για τον σκοπό αυτό, στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται δυο αλγόριθμοι που έχουν αναπτυχθεί στα 

πλαίσια της διπλωματικής. Ο πρώτος αλγόριθμος έχει γραφτεί σε γλώσσα Visual Basic, μέσα στο 

σχεδιαστικό περιβάλλον του AutoCAD. Ο στόχος για τον οποίο σχεδιάστηκε ο αλγόριθμος αυτός είναι 

ώστε να παράγει αυτόματα την γεωμετρία των μονόστρωτων δικτυωτών θόλων με κυκλική βάση, τύπου 

Kiewitt 8. Αντίστοιχα ο δεύτερος αλγόριθμος έχει αναπτυχθεί σε γλώσσα CSharp (C#). Η ικανότητα του 

δεύτερου αλγόριθμου είναι ότι διαβάζει την οποιαδήποτε γεωμετρία από το σχεδιαστικό πρόγραμμα 

AutoCAD που αποτελείται από γραμμές (lines) και την μετατρέπει σε μοντέλα πεπερασμένων στοιχειών 

στο λογισμικό Femap. 
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Αρχικά για την δημιουργία του θόλου με την κατάλληλη γεωμετρία απαιτούνται ορισμένοι παράμετροι 

από τον χρήστη. Για τους θόλους τύπου Kiewitt 8, τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από τον 

αλγόριθμό είναι : 

Χαρακτηριστικό σημείο = Εισαγωγή x,y,z συντεταγμένων σημείου γύρο από το οποίο θα σχεδιαστεί ο 

θόλος  

R= ακτίνα μονόστρωτου δικτυωτού σφαιρικού κελύφους  

θ0= γωνία μελών σε μοίρες 

 

Εικόνα 5-1: Γραφικό περιβάλλον πρώτου αλγόριθμού 

Μετά την εισαγωγή των παραπάνω δεδομένων από τον χρήστη ο αλγόριθμος υπολογίζει όλες τις άλλες 

παραμέτρους που χαρακτηρίζουν έναν μονόστρωτο θόλο τύπου Kiewitt 8. Πιο συγκεκριμένα, το μήκος 

των αξονικών μελών (l0) του θόλου προκύπτει από την Εξ (5.1): 

             l0=2θ0R                                                   (5.1) 

Η γωνία φ που σχηματίζεται από τη γραμμή που διέρχεται από το κέντρο του θόλου και το υψηλότερο 

με την γραμμή που διέρχεται από το κέντρο του θόλου προς ένα σημείο της περιφέρειας είναι : 

φ=2θ0/n                                              (5.2) 

Όπου n= αριθμός αξονικών μελών που διέρχονται από ένα σημείο της περιφέρειας προς το 

αντιδιαμετρικό σημείο και περνάνε από το υψηλότερο σημείο του θόλου, στα μοντέλα αυτά n=16 

Το συνολικό ύψος Η του μονόστρωτου δικτυωτού θόλου δίνεται σύμφωνα με την Εξ (5.3): 

H=R-Rcos(φ)                                                         (5.3) 

Ενώ το συνολικό άνοιγμα L του θόλου υπολογίζεται από την Εξ (5.4): 
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                   L=2Rsin(φ0)                                                                                                   (5.4)     

Ο αλγόριθμος αφού υπολογίσει όλες λοιπόν τις παραμέτρους του μοντέλου μέσω εντολών σε γλώσσα 

Microsoft Visual Basic for Applications Module (VBA) [47] επικοινωνεί με το περιβάλλον του AutoCAD 

και σχεδιάζει την γεωμετρία του εκάστοτε θόλου. Άλλη μια σημαντική διαδικασία που εκτελεί ο 

αλγόριθμος είναι ότι σε κάθε μέλος του θόλου που σχεδιάζει δίνει ένα χρώμα. Το χρώμα αυτό 

χρησιμοποιείται από τον δεύτερο αλγόριθμο που περιγράφεται αναλυτικώς στην επόμενη ενότητα. Στο 

Παράθεμα Α παρουσιάζεται αναλυτικά ο κώδικας του αλγόριθμού. 

5.3 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΜΟΝΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές οδηγίες του αλγόριθμού μετατροπής σχεδίων AutoCAD 

σε πεπερασμένα στοιχεία στο λογισμικό πρόγραμμα Femap. Ο χρήστης αφού σχεδιάσει την γεωμετρία 

στο πρόγραμμα AutoCAD και αποθηκεύσει το σχέδιο σε μορφή .dxf, με την χρήση του συγκεκριμένου 

αλγόριθμου μπορεί από τις σχεδιαστικές γραμμές να κατασκευάσει μοντέλο σε μορφή πεπερασμένων 

στοιχείων ,στο Femap, που αποτελεί κόμβο σύνδεσης με όλα τα γνωστά προγράμματα πεπερασμένων 

στοιχείων [48]. Δηλαδή το μοντέλο που θα παραχθεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε 

πρόγραμμα ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων με το οποίο ο εκάστοτε χρήστης είναι συνηθισμένος να 

χρησιμοποιεί. 

Η χρήση του αλγόριθμου, μπορεί να μειώσει αισθητά το χρόνο για τη παραγωγή της γεωμετρίας του 

μοντέλου ιδιαίτερα σε δικτυωτούς φορείς, καθιστώντας δυνατή την παραμετρική ανάλυση του κάθε 

προβλήματος ώστε να επιτρέπεται η βελτιστοποίηση της λύσης από το μελετητή-σχεδιαστή. Εξηγώντας 

περαιτέρω, με την χρήση του AutoCad που αποτελεί δημοφιλή σχεδιαστικό πρόγραμμα, η οποιοδήποτε 

αλλού CAD λογισμικού, ο χρήστης μπορεί να σχεδιάσει διαφορά γεωμετρικά μοντέλα, τα οποία διαβάζει 

ο αλγόριθμος και τα μετατρέπει σε έτοιμα μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων για ανάλυση. Με αυτό το 

τρόπο καθιστάτε δυνατή όχι μόνο η ανάλυση ενός μοντέλου, αλλά η μελέτη παραμετρικά του 

προβλήματος. 

Επιπροσθέτως με τη χρήση του αλγόριθμου είναι δυνατή η εύκολη διόρθωση της γεωμετρίας σε 

περίπτωση που ο χρήστης έχει κάνει κάποιο λάθος στο αρχικό σχέδιο. Το πρόγραμμα αντιλαμβάνεται τα 

λάθη και επιδιορθώνει αυτόματα το σχέδιο. Συνηθισμένα λάθη είναι στο σχέδιο να υπάρχουν δυο 

γραμμές που ταυτίζονται η δυο κοινοί κόμβοι – σημεία. Το πρόγραμμα αντιλαμβάνεται τα λάθη αυτά και 

διορθώνει το σχέδιο, εισάγοντας στο πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων τη σωστή γεωμετρία. 

5.3.1  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ  

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο αλγόριθμος έχει αναπτυχθεί με την γλώσσα προγραμματισμού 

CSharp (C#). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς, ο αλγόριθμος επικοινωνεί αυτόματα με άλλα 

προγράμματα όπως είναι το λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων Femap. Επιπλέον με την χρήση της 

συγκεκριμένης γλώσσας προγραμματισμού ο αλγόριθμος έχει σχεδιαστεί να είναι φιλικός προς τον 

χρήστη. Με άλλα λόγια, ο χρήστης αλληλοεπιδρά με τον αλγόριθμο μέσω ενός εύχρηστού και 

κατανοητού γραφικού περιβάλλοντος.  

Το γραφικό περιβάλλον μετά την έναρξη του αλγορίθμου παρουσιάζεται στην Εικόνα 5-2. Ο αλγόριθμος 

έχει τρία βασικά παράθυρα, όπου στο πρώτο παράθυρο υπάρχουν οδηγίες για τα χαρακτηριστικά του 

και διάφορες πληροφορίες, στο δεύτερο παράθυρο υπάρχουν οι συναρτήσεις με τις οποίες ο αλγόριθμος 

διαβάζει από τα αρχεία .dxf τις γραμμές και τα αντίστοιχα χρώματα τους. Για αυτήν την διαδικασία ο 

αλγόριθμος διαβάζει από το αρχείο .dxf ,ανάλογα το χρώμα ένα ακέραιο αριθμό από το 0 έως το 

255.Αυτό συμβαίνει καθώς το AutoCAD, έχει 256 διαθέσιμα χρώματα στην παλέτα του, και σε κάθε 

χρώμα αντιστοιχεί ένας ακέραιο αριθμό ο οποίος γράφεται στο αρχείο .dxf. Στο τρίτο παράθυρο 
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υπάρχουν οι συναρτήσεις για την εισαγωγή των κόμβων και των μελών πεπερασμένων στοιχείων στο 

Femap. 

 

Εικόνα 5-2: Γραφικό περιβάλλον αλγόριθμού στην έναρξη 

Στο δεύτερο παράθυρο Εικόνα 5-3 του αλγόριθμού υπάρχουν οι συναρτήσεις για την ανάγνωση των 

δεδομένων από τα αρχεία dxf. Αρχικά ο χρήστης με την εντολή ‘Open File’ επιλέγει το αρχείο που θέλει 

να φορτώσει στον αλγόριθμο. Στην συνέχεια ο κώδικας του αρχείου .dxf εμφανίζεται στο Box 1. Έπειτα 

με την εντολή ‘FindXYZ’, ο αλγόριθμος εμφανίζει στο «Box 2» μόνον το κομμάτι του κώδικα από το 

αρχείο dxf που περιλαμβάνει τα αναγκαία δεδομένα. Αντίστοιχα στο «Box 3» εμφανίζει όλα τα δεδομένα 

που έχουν διαβαστεί από το αρχείο dxf, όπως είναι οι συντεταγμένες των κόμβων και οι γραμμές με τα 

χρώματα τους. Όλα αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται από τον αλγόριθμο σε πίνακες ώστε να 

χρησιμοποιηθούν στην συνέχεια για την μόρφωση του μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων. Ο χρήστης 

σε αυτό το σημείο, μπορεί να εξάγει τα αποτελέσματα του σε αρχείο .txt και να τα επεξεργαστεί. 

Επιπροσθέτως δίνεται η δυνατότητα με την εντολή «Clear» να διαγραφτούν όλα τα δεδομένα και η 

διαδικασία να επαναληφθεί από την αρχή για άλλο αρχείο dxf.  

 

 

Εικόνα 5-3: Γραφικό περιβάλλον αλγόριθμού στο δεύτερο παράθυρο 
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Στο τρίτο παράθυρο Εικόνα 5-4 του αλγόριθμού υπάρχουν οι συναρτήσεις που συνδέουν τον αλγόριθμο 

με το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων Femap. Ο χρήστης σε πρώτο στάδιο με κλικ στην εντολή 

«Open Femap» ενεργοποιεί μια υποσυνάρτηση που ανοίγει αυτόματα το γραφικό περιβάλλον του 

Femap. Στη συνέχεια με κλικ στη εντολή ‘Insert Nodes’ ο αλγόριθμος εισάγει στο Femap το πλήθος των 

σημείων με τις συντεταγμένες που έχει διαβάσει από .dxf αρχείο. Έπειτα ο χρήστης επιλέγει από τον 

αντίστοιχο μενού στα (δεξιά του παραθύρου) το είδος των πεπερασμένων στοιχειών με τα οποία επιθυμεί 

να προσομοιάσει τα μέλη του φορέα. Στον αλγόριθμο αυτόν έχει αναπτυχθεί κώδικας για την 

προσομοίωση των μελών με beam elements, tube elements και rod elements. Από αρχείο .dxf  

διαβάζεται για κάθε γραμμή και το αντίστοιχο χρώμα της. Το χρώμα αυτό αναγνωρίζεται από το 

αλγόριθμο, και εμφανίζει μήνυμα στον χρήστη να δημιουργήσει «PROPERTIES» στο Femap με 

συγκεκριμένο ID. Για παράδειγμα αν ο χρήστης έχει σχεδιάσει ένα δικτύωμα στο χώρο με μέλη από δυο 

διαφορετικές διατομές και έχει βάλει κόκκινο χρώμα σε όλες τις διατομές που έχουν ίδια διατομή και 

κίτρινο σε άλλες που έχουν άλλη κοινή διατομή, τότε ο αλγόριθμος θα ζητήσει από το χρήστη να 

δημιουργήσει για το κόκκινο χρώμα «Property» στο Femap με ID 1 όπου θα επιλέγει διατομή, υλικό, 

είδος πεπερασμένων στοιχειών κτλ. Έπειτά θα του ζητήσει για το κίτρινο χρώμα να δημιουργήσει 

«Property» με ID 2 και θα του ζητά πάλι να συμπληρώσει τις ανάλογες παραμέτρους. Τέλος με κλικ 

πάνω στην εντολή ‘Insert Elements’, ο αλγόριθμος εισάγει στο Femap, τα μέλη προσομοιωμένα με το 

αντίστοιχο είδος και τα χαρακτηριστικά που έχουν επιλέγει από το χρήστη στα προηγούμενα βήματα.  

 

 

Εικόνα 5-4: Γραφικό περιβάλλον αλγόριθμού στο δεύτερο παράθυρο 
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Σχήμα 5-1: Διάγραμμα ροής κώδικα για την μόρφωση μοντέλων περασμένων στοιχείων 

Στο Σχήμα 5-1 παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής του αλγόριθμού, για να γίνει κατανοητός ο τρόπος 

λειτουργίας του. Όταν ολοκληρωθεί και το τελευταίο βήμα του αλγόριθμού, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει 

στο Femap τις συνοριακές συνθήκες και την αντίστοιχη φόρτιση, ώστε το μοντέλο να είναι πλήρες 

λειτουργικό και έτοιμο για ανάλυση. Έπειτα, από το Femap, το μοντέλο εξάγεται σε κατάλληλη μορφή 

ώστε να είναι συμβατό με το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων που επιθυμεί ο χρήστης. Στην 

παρούσα διπλωματική οι αναλύσεις πραγματοποιούνται με την χρήση του λογισμικού πεπερασμένων 

στοιχείων Adina.  
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6 ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

ΜΟΝΟΣΤΡΩΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΘΟΛΩΝ 

 

6.1  ΦΟΡΤΙΑ ΑΝΕΜΟΥ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 

 

6.1.1  ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΥ 

 

Tο μοντέλο του θόλου που θα εξετάσουμε για τα φορτία του ανέμου παρουσιάζεται στην Εικόνα 6-1.  

 

Εικόνα 6-1: Μοντέλο ανάλυσης 

Σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα ο θόλος έχει άνοιγμα d=59.45 m, στηρίζεται πάνω σε κολώνες με 

ύψος h=5m ,ενώ το συνολικό του ύψος από το έδαφος είναι 18.23 m. Αυτά τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά μαζί με το δεδομένο ότι ο θόλος στηρίζεται σε κυκλική βάση, χρησιμοποιούνται για τα 

d=59.45m 

h=5m 

f=13.23m 
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υπολογιστούν τα φορτία ανέμου σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του 

μονόστρωτου δικτυωτού θόλου παρουσιάζονται και αναλυτικά στο Πίνακα 6-1. 

 

 

Πίνακας 6-1 : Γεωμετρικά χαρακτηριστικά θόλου 

θ0 φ0 l(m) L(m) H(m) R(m) H/L Anode 

3 48 4.187 59.452 13.235 40 0.22 15.18 

 

Όσον αφορά τις δυσκαμψίες των ελαστικών συνοριακών συνθήκων, αυτές επιλέγονται για τυπικές τιμές 

που προκύπτουν στην πράξη. Δηλαδή θεωρήθηκε ότι ο φορέας στηρίζεται σε κολώνες από οπλισμένο 

σκυρόδεμα ύψους 5m με διαστάσεις 0.50mX0.50m. Οπότε η αξονική δυσκαμψία της κάθε κολώνας είναι: 

𝐾𝑧 =  𝐸𝐴/𝐿 = 30000000 ∗ 0.5 ∗ 0.5/5 =  1500000 𝐾𝑁/𝑚 

Αντίστοιχα οι δυσκαμψίες Κx και Κy προκύπτουν: 

         𝐾𝑥 = 𝐾𝑦 = 3𝐸𝐼/ℎ3 = 3 ∗ 30000000 ∗ 0.005208/53 = 46500 𝐾𝑁/𝑚 

 

Ο Ευρωκώδικα 1 για τον υπολογισμό των φορτίων ανέμου σε θόλους με κυκλική βάση δίνει το Σχήμα 

6-1, στο οποίο παρατηρείται ο τρόπος επιρροής του ανέμου πάνω στη κατασκευή μας [46]. Οι περιοχές 

επιρροής του ανέμου είναι τρεις, αρχικά στην περιοχή Α ο άνεμος ασκεί πίεση στο θόλο, ενώ αντίστοιχα 

στις περιοχές Β και C ασκείται υποπίεση.  

 

Εικόνα 6-2 : Τρόπος δράσης ανέμου στο θόλο με κυκλική βάση [46] 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο θόλος στηρίζεται σε κολώνες από οπλισμένο σκυρόδεμα με ύψος 

h=5m, έχει συνολικό άνοιγμα L=59.45 m, ενώ το ύψος του είναι f=13.23 m. Από το διάγραμμα του 

Ευρωκώδικα 1 που ακολουθεί υπολογίζονται οι τιμές Cpe,10, για τις τρεις διαφορετικές περιοχές επιρροής 

στο θόλο. Ο συντελεστής Cpe,10 εξαρτάται από το μέγεθος της φορτιζόμενης επιφάνειας και 

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των συνολικών φορτίων πάνω στην κατασκευή.  
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Σχήμα 6-1 : Διάγραμμα των προτεινόμενων τιμών του συντελεστή εξωτερικής πίεσης για θόλους με 

κυκλική βάση [46] 

Από το φορέα του θόλου και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του προκύπτει h/d=0.085 και f/d=0.223. 

Έτσι από το παραπάνω διάγραμμα παίρνουμε για το τρόπο επιρροής του ανέμου : 

• A    Cpe,10= +0.094 

 

• Β    Cpe,10= -0.702 

 

• C    Cpe,10= -0.0805 

 

H βασική ταχύτητα του ανέμου ορίζεται ως συνάρτηση της διεύθυνσης του ανέμου και της εποχής του 

έτους, σε κατηγορία εδάφους ΙΙ και σε ύψος 10m, δίνεται σύμφωνα με την Εξ. (6.1) 

𝑣𝑏 = 𝑐𝑑𝑖𝑟 ∗ 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 ∗ 𝑣𝑏, 0.                                              (6.1) 

cdir = ο συντελεστής διεύθυνσης που ισούται με 1,00  

cseason = ο συντελεστής εποχής που ισούται με 1,00 

vb,0 = η θεμελιώδης τιμή της βασικής ταχύτητας του ανέμου, η οποία είναι η χαρακτηριστική μέση 

ταχύτητα του ανέμου 10 λεπτών, ανεξάρτητα από την διεύθυνση και την εποχή του έτους, στα 10m 

πάνω από το έδαφος κατηγορίας ΙΙ. Στην περίπτωση αυτήν vb,0=33m/sec, οπότε: 

𝑣𝑏 = 1 ∗ 1 ∗ 33𝑚/𝑠𝑒𝑐 = 33𝑚/𝑠𝑒𝑐 

Επίσης η κατηγορία του εδάφους επηρεάζει τα φορτία ανέμου σε μια κατασκευή για αυτό ο Ευρωκώδικας 

1 περιλαμβάνει 5 κατηγορίες εδάφους σύμφωνα με τον Πίνακα 6-1. 
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Πίνακας 6-1 Κατηγορίες εδάφους και αντίστοιχες παράμετροι. 

 

Ο θόλος που θα αναλυθεί στο κεφάλαιο αυτό θεωρείται ότι ανήκει στη Περιοχή ΙΙ ,οπότε λαμβάνεται: 

 𝑧0(𝑚) = 0.3 𝜅𝛼𝜄 𝑧𝑚𝑖𝑛(𝑚) =5         𝑧𝑚𝑖𝑛 =  2,0𝑚 <  𝑧𝑒 = ℎ + 𝑓 =  18.23 <  𝑧𝑚𝑎𝑥 =  200𝑚 

Άρα υπολογίζεται ο συντελεστής τραχύτητας Εξ. (6.2) που λαμβάνει υπόψιν του τη μεταβολή της μέσης 

ταχύτητας του ανέμου στη περιοχή που βρίσκεται η κατασκευή, που επηρεάζεται από την τραχύτητα 

του εδάφους, η οποία εξαρτάται από τα εμπόδια που υπάρχουν στη περιοχή.  

𝑐𝑟(𝑧)  =  𝑘𝑟 ∗ 𝑙𝑛(𝑧𝑚𝑖𝑛/𝑧0)                                                    (6.2) 

kr συντελεστής εδάφους: 

𝑘𝑟 =  0,19 ∗ ( 𝑧0/𝑧0, 𝛪𝛪) 0,07 =  0,19 ∗ (0,05/0,05)0,07 =  0,19 

Όποτε ο συντελεστής τραχύτητας προκύπτει : 

𝑐𝑟(𝑧)  =  𝑘𝑟 ∗ 𝑙𝑛(𝑧𝑚𝑖𝑛/𝑧0)  =  0,19 ∗ 𝑙𝑛(2,0/0,05)  =  0,701 

Έπειτα για τον υπολογισμό του συντελεστή ανάγλυφου που λαμβάνει υπόψιν του την αύξηση της 

ταχύτητας του ανέμου κοντά σε πλαγιές και χαράδρες, θεωρούμε ότι η κατασκευή μας βρίσκεται σε 

τελείως πεδινό μέρος οπότε προκύπτει c0 = 1. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η μέση ταχύτητα του ανέμου σε ύψος z πάνω από το έδαφος είναι: 

𝑣𝑚(𝑧)  =  𝑐𝑟(𝑧)  ∗  𝑐0(𝑧)  ∗  𝑣𝑏 =  0,701 ∗ 1,0 ∗ 33 =  23.13𝑚/𝑠𝑒𝑐 

Επειδή 𝑧𝑚𝑖𝑛 =  2,0𝑚 <  𝑧𝑒 = ℎ + 𝑓 =  18.23 <  𝑧𝑚𝑎𝑥 =  200𝑚 η ένταση στροβιλισμού ℓv(z) σε ύψος 

z πάνω από το έδαφος είναι: 

ℓ𝑣(𝑧)  =  𝑘𝑖 / [𝑐𝑜(𝑧) ∗ 𝑙𝑛(𝑧𝑚𝑖𝑛/𝑧0)]  =  1,0/[1,0 ∗ 𝑙𝑛(2,0/0,05)]  =  0,271 

Επομένως η πίεση ταχύτητας αιχμής είναι ίση με:  

𝑞𝑝(𝑧)  =  [ 1 + 7 ∗  ℓ𝑣(𝑧) ] ∗  1/2 ∗ 𝜌 ∗ 𝑣𝑚 2 (𝑧)  = 

=  [1 + 7 ∗ 0,271] ∗ 1/2 ∗ 0,00125 ∗ 23,132 = 

=  0,996𝑘𝑁/𝑚 2 
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Η πίεση του ανέμου στις εξωτερικές επιφάνειες των κατασκευών, η οποία δρα κάθετα σε αυτές, 

υπολογίζεται από την Εξ (6.3) :  

𝑤𝑒 =  𝑞𝑝(𝑧𝑒) ∗ 𝑐𝑝𝑒                                               (6.3) 

όπου :  

we = η πίεση του ανέμου στην εξωτερική επιφάνεια 

 qp(ze) = η πίεση ταχύτητας αιχμής  

ze = το ύψος αναφοράς για την εξωτερική πίεση  

cpe = ο συντελεστής εξωτερικής πίεσης 

Άρα έχουμε we=0.996*cpe, οπότε για τις 3 περιοχές επιρροής του ανέμου στο θόλο θα έχουμε 

αντίστοιχα τις τιμές που παρουσιάζονται στο Πίνακα 6-2 

Πίνακας 6-2 Εξωτερικές πιέσεις θόλου σε ΚN/m2 

A B C 

+0.0936 -0.699 -0.0802 

 

Η δύναμη που δέχεται κάθε κόμβος από τον άνεμο ισούται με το γινόμενο της εξωτερικής πίεσης στο 

ύψος του κόμβου επί το προβαλλόμενο εμβαδόν επιρροής του κόμβου σε επίπεδο κάθετο προς την 

διεύθυνση του ανέμου. Στο θόλο που εξετάζεται στο κεφάλαιο αυτό η επιφάνεια επιρροής του κάθε 

κόμβου λαμβάνεται απλοποιητικά από την Εξ. (6.4) 

𝐴𝑛𝑜𝑑𝑒 =
√3𝑙0

2

2
                                                                 (6.4)   

Όπου 𝑙0 είναι το μήκος των μελών του δικτυώματος του θόλου, με 𝑙0=4.19 m. Άρα Anode=15,20 m2. Η 

αντίστοιχες δυνάμεις που ασκούνται στις 3 ζώνες επιρροής του θόλου παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα.  

 
Πίνακας 6-3 Εξωτερικές πιέσεις ανέμου στους κόμβους του θόλου σε kN 

 

6.1.2 ΜΟΡΦΩΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΥ ΣΤΟΝ ΘΟΛΟ 

Τα φορτία του ανέμου που επιδρούν πάνω στο θόλο είναι κάθετα στην επιφάνεια του. Για να καταστεί 

δυνατόν αυτό, τα φορτία σε κάθε κόμβο του θόλο πρέπει να έχουν διεύθυνση προς το κέντρο του 

θόλου, ενώ η φορά της δύναμης καθορίζεται από τους παραπάνω υπολογισμούς για τις δυνάμεις του 

ανέμου. Η διαδικασία με τη οποία μορφώνεται τα φορτία στο θόλο έχει ως εξής: Αρχικά, γνωρίζοντας 

τις συντεταγμένες του κάθε κόμβου (ΧP) και του κέντρου του θόλου (XK) μορφώνεται το διάνυσμα V= 

XP-XK. Έπειτα το διάνυσμα αυτό κανονικοποιείται διαιρώντας με norm(V). Στην συνέχεια έχει γραφτεί 

ειδική συνάρτηση που αναγνωρίζει το κάθε διάνυσμα και εισάγει στο λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων 

Femap για κάθε κόμβο τα φορτία με την σωστή διεύθυνση, φορά και μέγεθος. Στην παρακάτω εικόνα 

φαίνονται οι αντίστοιχες περιοχές που έχουν ληφθεί για τις ζώνες επιρροής του ανέμου.  

A B C 

+1,42 -10,62 -1,22 



58                                                                                                                                            Κεφάλαιο 6 
 

 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΖΕΛΟ ΜΠΑΛΗ                                                                                                         Ε.Μ.Π. 2018 

 

 

 

Εικόνα 6-3 : Ζώνες επιρροής ανέμου στο μοντέλο ανάλυσης 

Το μέγεθος των φορτιών του ανέμου είναι ίσο με τους υπολογισμούς σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1. 

Ωστόσο είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι η αναλογία μεταξύ των φορτιών 

του θόλου. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχειών κατά την φάση της ανάλυσης 

αυξάνει τα φορτία μέχρι ο φορέας να φτάσει το οριακό σημείο αντοχής και να αστοχήσει. Οπότε η 

αναλογία μεταξύ των ζωνών επιρροής διαδραματίζει το σημαντικότερο ρόλο στην φάση της ανάλυσης.  

 

Εικόνα 6-4: Φορά των φορτιών ανέμου σε κάτοψη  

Σύμφωνα με τις παραπάνω εικόνες γίνεται αντιληπτό ότι το μοντέλο έχει χωριστεί σε τρεις ζώνες, ενώ 

διακρίνεται ξεκάθαρα ότι στη ζώνη A τα φορτία του ανέμου ασκούν πίεση στο θόλο ενώ στις ζώνες B 

και C τα φορτία ασκούν δυνάμεις υποπίεσης στον φορέα. 

A ΖΩΝΗ B ΖΩΝΗ C ΖΩΝΗ 
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6.1.3  ΙΔΙΟΜΟΡΦΕΣ ΛΥΓΙΣΜΟΥ 

Στο αρχικό στάδιο ανάλυσης του θόλου πραγματοποιήθηκε γραμμική ανάλυση λυγισμού. Σκοπός της 

γραμμικής ανάλυσης λυγισμού είναι να είναι να εξαχθούν οι ιδιόμορφές λυγισμού του φορέα, ώστε να 

χρησιμοποιηθούν για την μόρφωση των αρχικών ατελειών. Οι αρχικές ατέλειες θα χρησιμοποιηθούν στη 

φάση ανάλυσης όπου θα ληφθούν υπόψιν και οι μη γραμμικότητες γεωμετρίας και υλικού.  

Για την εκτέλεση της ανάλυσης αυτής χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος Linearized Buckling, επιλέγοντας 

μεγάλες μετακινήσεις στο λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων ADINA. Ο αλγόριθμος επαυξάνει τα φορτία 

του θόλου σε βήματα μέχρι εκείνα να οδηγήσουν στην αστοχία του φορέα. Το πλήθος των ιδιόμορφών 

λυγισμού που εξάγει το πρόγραμμα επιλέγεται από τον χρήστη, ωστόσο η πρώτη ιδιόμορφή είναι συχνά 

η πιο κρίσιμη. Επιπλέον, συνήθως απαιτείται να εξετάζεται και η αλληλεπίδραση των ιδιόμορφών 

λυγισμού στην απόκριση του φορέα. Στην παρούσα ανάλυση ωστόσο έχει ληφθεί υπόψιν μόνο η πρώτη 

ιδιόμορφή.  

 

 

 

 Εικόνα 6-5 Πρώτη ιδιόμορφή λυγισμού 1419 kΝ 

Σύμφωνα και με τη παραπάνω εικόνα ο φορέας παρουσιάζει πρώτη ιδιόμορφή λυγισμού για φορτίο 1419 

kΝ. Ο θόλος παρουσιάζει σε τρεις περιοχές του, ανύψωση ενώ αντίστοιχα σε 3 άλλες βαθουλώματα. 

Επιπροσθέτως με την γραμμική ανάλυση λυγισμού, γίνεται σαφές μια πρώτη εκτίμηση των πιο 

ευαίσθητων περιοχών του φορέα. 

 

6.1.4  ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ 

Μετά την ανάλυση ιδιόμορφών λυγισμού πραγματοποιούνται αναλύσεις μη γραμμικότητας γεωμετρίας 

και μη γραμμικότητας υλικού. Στη μη γραμμικότητα γεωμετρίας, αρχικά γίνεται μια ανάλυση GΝΑ και 

μετέπειτα GNIA, για να μελετηθεί η επίδραση των ατελειών στο οριακό σημείο του θόλου. Στην συνέχεια 

ακολουθούν οι αναλύσεις GMNA, GMΝΙΑ και η παρουσίαση των δρόμων ισορροπίας σε ένα συγκριτικό 

διάγραμμά. Για τις αναλύσεις με ατέλειες επιλέγεται ένα χαρακτηριστικό σημείο σύμφωνα με την πρώτη 
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ιδιόμορφή. Για την επιλογή του σημείου από το πρόγραμμα ADINA, σύμφωνα με την πρώτη ιδιόμορφή 

εντοπίζεται το σημείο με την μέγιστη μετατόπιση. Έπειτα επιλέγεται το μέγεθος ατέλειας που στο 

παράδειγμα αυτό είναι 30 mm. Το λογισμικό ADINA στη συνέχεια προσθέτει ατέλειες στο θόλο σύμφωνα 

με το σχήμα της πρώτης ιδιομορφης. Για τη δημιουργία των δρόμων ισορροπίας, από το λογισμικό 

ADINA επιλέγεται η μέθοδος ανάλυσης μήκους τόξου (collapse). Η μέθοδος collapse έχει στόχο την 

υπερπήδηση οριακών σημείων ισορροπίας, δηλαδή θέσεων στις οποίες αντιστοιχούν τοπικά μέγιστα ή 

τοπικά ελάχιστα φορτία. Θέσεις ισορροπίας τύπου snap-through δεν μπορούν να υπερπηδηθούν με 

επαναληπτικές μεθόδους στις οποίες προσαυξάνεται σταδιακά το φορτίο, παρά μόνον μέσω σταδιακής 

προσαύξησης των μετατοπίσεων. 

 

Εικόνα 6-6: Το σφαιρικό κέλυφος στο οριακό σημείο πριν την αστοχία- GMNIA 

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται η παραμόρφωση του θόλου όταν ο φορέας φτάσει στο οριακό σημείο. 

Στην περιοχή Α, όπου ασκούνται πιέσεις ο φορέας τείνει να κινηθεί προς τα άνω, ενώ αντίστοιχα στις 

περιοχές Β και C η μετακίνηση είναι προς τα κάτω. Άλλη μια σημαντική παρατήρηση είναι ότι ο θόλος 

λόγω της δυσκαμψίας των ελατηρίων στις διευθύνσεις X και Y παρουσιάζει παραμόρφωση στις στηρίξεις. 

Πιο συγκεκριμένα ο φορέας τείνει να κινηθεί ελαφρά προς της διεύθυνση Χ προς την φορά των 

δυνάμεων του ανέμου στην περιοχή Α που ακούν πίεση στο θόλο.  

Τα αποτελέσματα όλων των αναλύσεων πρώτης ιδιομορφης, μη γραμμικότητας γεωμετρία χωρίς 

ατέλειες και με ατέλειες καθώς και οι αναλύσεις μη γραμμικότητας γεωμετρίας και υλικού με και χωρίς 

ατέλειες παρουσιάζονται στο Σχήμα 6-2  
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Σχήμα 6-2: Δρόμοι ισορροπίας σφαιρικού θόλου για φορτία ανέμου 

Στο οριζόντιο άξονα του Σχήματος 6-2 είναι οι μετακινήσεις του φορέα ενώ στο κατακόρυφο άξονα είναι 

η τιμή του φορτίου που ασκείται στον θόλο. Στο διάγραμμα παρατηρείται ότι το φορτίο της πρώτης 

ιδιόμορφης είναι αρκετά μεγαλύτερο σε σύγκριση με τις άλλες αναλύσεις. Για τις αναλύσεις μη 

γραμμικότητας γεωμετρία GNA και GNIA η δυσκαμψία του θόλου παραμένει γραμμική μέχρι το φορτίο 

να φτάσει περίπου τα 550 KN, ωστόσο για μεγαλύτερα φορτία η μη γραμμικότητα της γεωμετρίας γίνεται 

έντονα αντιληπτή καθώς η δυσκαμψία του φορέα αρχίζει να μειώνεται. Επιπροσθέτως, οι ατέλειες δεν 

επηρεάζουν αρκετά την μη γραμμικότητα γεωμετρίας καθώς οι καμπύλες GNA και GNIA είναι σχεδόν 

πανομοιότυπες μέχρι το οριακό τους φορτίο.  

 

Σχήμα 6-3: Δρόμοι ισορροπίας σφαιρικού θόλου για φορτία ανέμου 

Αντίστοιχα όπως φαίνεται και καλύτερα στο Σχήμα 6-3 για τις αναλύσεις μη γραμμικότητας γεωμετρίας 

και υλικού GMNA και GMNIA, η δυσκαμψία του θόλου είναι σταθερή μέχρι το φορτίο να φτάσει την τιμή 

των 180 kΝ. Αλλά για μεγαλύτερα φορτία η μη γραμμικότητα του υλικού είναι καθοριστική καθώς οδηγεί 

στην απομείωση της δυσκαμψίας του φορέα και τελικά στη αστοχία του για φορτίο 225 KN. Επιπλέον 

και στην περίπτωση αυτή, η ατέλεια δεν οδηγεί σε αισθητά διαφορετικά αποτελέσματα καθώς οι δρόμοι 

ισορροπίας GMNA και GMNIA είναι σχεδόν πανομοιότυποι.  
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Στην συνέχεια στο δρόμο ισορροπίας GMNIA επιλέγονται τρία χαρακτηριστικά σημεία και παρουσιάζεται 

η παραμόρφωση του θόλου στο κάθε σημείο. Το πρώτο σημείο Α βρίσκεται πριν το οριακό φορτίο όπου 

οι μετακινήσεις στο φορέα είναι μικρές και ο φορέας είναι αρκετά δύσκαμπτος. Το σημείο Β επιλέγεται 

ακριβώς στο οριακό σημείο αντοχής του φορέα, όπου η δυσκαμψία του φορέα έχει μειωθεί αισθητά. 

Τέλος το σημείο C βρίσκεται μετά το οριακό φορτίο, όπου ο φορέας έχει ουσιαστικά αστοχήσει ενώ οι 

μετακινήσεις είναι αρκετά μεγάλες. 

 

 

Σχήμα 6-4: Χαρακτηριστικά σημεία στο δρόμο ισορροπίας GMNIA 

 

 

Εικόνα 6-7: Παραμόρφωση σφαιρικού κελύφους στο σημείο A – GMNIA 

Στη σημείο Α την καμπύλης GMNIA παρατηρείται ότι η παραμόρφωση του φορέα είναι πολύ μικρή, 

καθώς όπου φαίνεται και από το Σχήμα 6-4 η δυσκαμψία του φορέα παραμένει σταθερή και μεγάλη για 

τις τιμές των φορτίων που αναπτίζονται στο σημείο αυτό. 
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Εικόνα 6-8: Παραμόρφωση σφαιρικού κελύφους στο σημείο B – GMNIA 

Στο σημείο Β ο φορέας φτάνει το οριακό φορτίο αντοχής του και αστοχεί. Η παραμορφωμένη κατάσταση 

του θόλο ακριβώς στο σημείο αστοχίας φαίνεται στην Εικόνα 6-8. Αντίστοιχα στο σημείο αυτό ο θόλος 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 6-4 έχει μικρή δυσκαμψία.  

 

 

 

Εικόνα 6-9: Παραμόρφωση σφαιρικού κελύφους στο σημείο C - GMNIA 

Στο σημείο C ο φορέας έχει αστοχήσει και οι μετακινήσεις που αναπτίζονται είναι αρκετά μεγάλες. Αυτό 

φαίνεται στην Εικόνα 6-9 όπου οι παραμορφώσεις στο βαθούλωμα που έχει δημιουργηθεί στο κέντρο 

έχουν μεγάλη τιμή. 

 

 

 

 

 

 

 



64                                                                                                                                            Κεφάλαιο 6 
 

 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΖΕΛΟ ΜΠΑΛΗ                                                                                                         Ε.Μ.Π. 2018 

 

6.2  ΕΠΙΡΡΟΗ ΛΥΓΗΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ/ ΑΝΟΙΓΜΑ 

 

Στην ενότητα αυτή, θα εξεταστεί πως η λυγηρότητα των μελών καθώς και ο λόγος άνοιγμα προς ύψος 

των μονοστρωτων δικτυωτών θόλων επηρεάζει το οριακό φορτίο. Υπενθυμίζεται ότι ο υπολογισμός των 

γεωμετρικών χαρακτηριστικών των θόλων προκύπτει σύμφωνα με την Εικόνα 6-10.  

 

Εικόνα 6-10: Γεωμετρικά χαρακτηριστικά Kiewitt 8 θόλου 

Σύμφωνα λοιπόν με την Εικόνα 6-10 το άνοιγμα και το ύψος του μονόστρωτου σφαιρικού κελύφους 

δίνονται από τις παρακάτω εξισώσεις: 

                                 L=2Rsinφ0                                                                                                      (6.5) 

                            Η=R-Rcosφ0                                                                (6.6) 

 

Όπου:                                                                                                

R: ακτίνα του θόλου                                                                                 

φ: γωνία που σχηματίζεται από ακτίνα στη κορυφή και στη περιφέρεια του θόλου 

Οι διατομές των μελών που επιλέγονται για τα μοντέλα των σφαιρικών κελυφών προκύπτουν από την 

παρακάτω εξίσωση: 

  d0=√2
l0

λ
                                                                    (6.7) 

Όπου d0 είναι η διάμετρος, λ0 η αντίστοιχη λυγηρότητα και l0 το μήκος του κάθε μέλους. Επιπροσθέτως, 

η διατομή του εξωτερικού δακτυλίου σχεδιάζεται με την τουλάχιστον διπλάσια διατομή των άλλων 

αξονικών στοιχείων του σφαιρικού κελύφους. 

Στις αναλύσεις των θόλων έχουν χρησιμοποιηθεί τρεις διαφορετικές λυγητότητες για τα μέλη, λ0=40, 

80, 100. Οι λυγηρότητες υπολογίζονται με την θεώρηση ότι το κρίσιμο μήκος l0 προκύπτει για αρθρωτές 

συνδέσεις στις άκρες των μελών, το οποίο στην συνέχεια διαιρείται με την ακτίνα αδρανείας της διατομής 

για να προκύψει η λυγηρότητα του εκάστοτε μέλους.  

Αρχικά μέσω προγράμματος VISUAL BASIC στο σχεδιαστικό περιβάλλον AutoCAD, σχεδιάστηκαν 9 

θόλοι. Όλοι οι θόλοι που προέκυψαν έχουν σταθερή ακτίνα R=60m. Στην συνέχεια με την χρήση του 

δεύτερου αλγόριθμού από το κεφάλαιο 5 κατέστη δυνατή η γρήγορη δημιουργία των μοντέλων 
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πεπερασμένων στοιχείων στο λογισμικό Femap. Μετά, τα μοντέλα μεταφέρθηκαν στο λογισμικό 

πεπερασμένων στοιχείων Adina για να ακολουθήσουν οι αναλύσεις. 

 Σε όλα τα μοντέλα για τις συνοριακές συνθήκες θεωρείται ότι ο θόλος στηρίζεται σε αρθρώσεις στην 

περιφέρεια του.  

Για διάφορες τιμές της γωνίας θ λοιπόν, δημιουργούνται θόλοι με διαφορετικό λόγο ύψος προς άνοιγμα. 

Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το σύνολο των εξεταζόμενων μοντέλων. 

 

Εικόνα 6-11: Εξεταζόμενα μοντέλα θολών για R=60 m 

Για τα παραπάνω μοντέλα υλοποιούνται αναλύσεις ξεχωριστά για το κάθε θόλο και για λυγηρότητες 40 

80 και 100. Οι αναλύσεις που γίνονται είναι ιδιόμορφές λυγισμού (LBA), αναλύσεις μη γραμμικότητας 

γεωμετρίας με ατέλειες (GNIA) καθώς και αναλύσεις μη γραμμικότητας γεωμετρίας και υλικού (GMNIA) 

. 

Οι ατέλειες που χρησιμοποιούνται σε κάθε ανάλυση προκύπτουν από το σχήμα της πρώτης ιδιομορφης. 

Με την χρήση του λογισμικού Adina, το μέγεθος της ατέλειας σε κάθε ανάλυση επιλέγεται 20mm. Για 

τις αναλύσεις GNIA και GMNIA γίνεται χρήση του αλγόριθμού collapse στο Adina, για το υπολογισμό 

του εκάστοτε οριακού φορτιού των θόλων.  

Πίνακας 6-4: Γεωμετρικά χαρακτηριστικά θόλων 

θ0 φ0 l0(m) L(m) H(m) R(m) H/L 

2 32 4.188 63.590 9.117 60 0.14 

2.5 40 5.234 77.135 14.037 60 0.18 

3 48 6.280 89.177 19.852 60 0.22 

3.5 56 7.326 99.485 26.448 60 0.27 

4 64 8.371 107.855 33.698 60 0.31 

4.5 72 9.415 114.127 41.459 60 0.36 
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Σχήμα 6-5: Φορτίο πρώτης ιδιομορφης λυγισμού θόλων 

Στο Σχήμα 6-5 απεικονίζονται τα αποτελέσματα των τιμών της πρώτης ιδιομορφης για κάθε θόλο, για 

διάφορα ύψη/άνοιγμα και για λυγηρότητες 40, 80 και 100. Ο οριζόντιος άξονας είναι ο λόγος ύψους 

προς άνοιγμα των θόλων που εξετάζονται ενώ αντίστοιχα ο κατακόρυφος άξονας παρουσιάζει τη τιμή 

της πρώτης ιδιομορφης λυγισμού που προκύπτει σε κάθε ανάλυση σε λογαριθμική κλίμακα με βάση το 

2. 

Σύμφωνα με το Σχήμα 6-5 παρατηρείται ότι η τιμή της πρώτης ιδιομορφης λυγισμού όσο αυξάνει ο 

λόγος ύψους προς άνοιγμα αυξάνεται. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι ρηχοί θόλοι είναι πιο 

εύκαμπτές κατασκευές από τους αντίστοιχα υψηλούς. Δηλαδή, όσον αυξάνεται ο λόγος ύψους προς 

άνοιγμα ο θόλος γίνεται πιο δύσκαμπτος για αυτό οι ιδιόμορφές λυγισμού αυξάνουν. 

Αντίστοιχα για τις λυγηρότητες των μελών παρατηρείται ότι για συγκεκριμένο ύψος/άνοιγμα οι 

ιδιόμορφές λυγισμού για λυγηρότητα 40 είναι υψηλότερες από τις λυγηρότητες 80 και 100. Αυτό είναι 

φυσιολογικό καθώς για μικρές λυγηρότητες μελών οι θόλοι είναι πιο δύσκαμπτοι και η περίπτωση 

εμφάνισης λυγισμού τύπου Εuler στα μέλη είναι μικρή. Ωστόσο όσο οι τιμές των λυγηροτήτων των 

μελών αυξάνονται οι θόλοι γίνονται πιο εύκαμπτοι το φορτίο αντοχής μειώνεται και η πιθανότητα 

εμφάνισης τοπικού λυγισμού και λυγισμού τύπου Εuler των μελών μεγαλώνει.  
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Σχήμα 6-6: Οριακό φορτίο GNIA αναλύσεων 

Στο Σχήμα 6-6 απεικονίζονται τα αποτελέσματα των τιμών των αναλύσεων μη γραμμικότητας 

γεωμετρίας με ατέλειες για κάθε θόλο, για διάφορα ύψη/άνοιγμα και για λυγηρότητες 40, 80 και 100. Ο 

οριζόντιος άξονας είναι ο λόγος ύψους προς άνοιγμα των θόλων που εξετάζονται ενώ αντίστοιχα ο 

κατακόρυφος άξονας παρουσιάζει τη τιμή του οριακού φορτιού αντοχής των θόλων (PGNIA) που 

προκύπτει σε κάθε ανάλυση σε λογαριθμική κλίμακα με βάση το 2. 

Σύμφωνα με το Σχήμα 6-6 παρατηρείται ότι η τιμή οριακού φορτιού μη γραμμικών αναλύσεων με 

ατέλειες αυξάνει όσο ο λόγος ύψους προς άνοιγμα μεγαλώνει. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ρηχοί 

θόλοι είναι πιο εύκαμπτές κατασκευές από τους αντίστοιχα υψηλούς. Δηλαδή, όσον αυξάνεται ο λόγος 

ύψους προς άνοιγμα ο θόλος γίνεται πιο δύσκαμπτος για αυτό οι τιμές PGNIA αυξάνουν. 

Επιπροσθέτως, για τις λυγηρότητες των μελών παρατηρείται ότι για συγκεκριμένο ύψος/άνοιγμα οι τιμές 

των οριακών φορτιών αναλύσεων μη γραμμικότητας γεωμετρίας με ατέλειες για λυγηρότητα 40 είναι 

υψηλότερες από τις λυγηρότητες 80 και 100. Αυτό συμβαίνει καθώς για μικρές λυγηρότητες μελών οι 

θόλοι είναι πιο δύσκαμπτοι και η περίπτωση εμφάνισης λυγισμού τύπου Εuler στα μέλη είναι μικρή. 

Ωστόσο όσο οι τιμές των λυγηροτήτων των μελών αυξάνονται οι θόλοι γίνονται εύκαμπτοι και το φορτίο 

αντοχής τους μειώνεται.  
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Σχήμα 6-7: Οριακό φορτίο GMNIA αναλύσεων 

Στο Σχήμα 6-7 απεικονίζονται τα αποτελέσματα των τιμών των αναλύσεων μη γραμμικότητας υλικού και 

γεωμετρίας με ατέλειες για κάθε θόλο, για διάφορα ύψη/άνοιγμα και για λυγηρότητες 40, 80 και 100. Ο 

οριζόντιος άξονας είναι ο λόγος ύψους προς άνοιγμα των θόλων που εξετάζονται ενώ αντίστοιχα ο 

κατακόρυφος άξονας παρουσιάζει τη τιμή του οριακού φορτιού αντοχής των θόλων (PGMNIA) που 

προκύπτει σε κάθε ανάλυση. Στις παραπάνω αναλύσεις το μέγεθος της ατέλειας έχει επιλεγεί 20mm. 

Σύμφωνα με το Σχήμα 6-7 παρατηρείται ότι η τιμή του οριακού φορτιού μη γραμμικών αναλύσεων με 

ατέλειες αυξάνει όσο ο λόγος ύψους προς άνοιγμα μεγαλώνει, όπως συμβαίνει και στις αναλύσεις LBA 

και GNIA. Η αύξηση του οριακού φορτιού οφείλεται στο γεγονός ότι για ψηλούς θόλους τα μέλη 

παραλαμβάνουν αξονικά μεγαλύτερες δυνάμεις από ότι αντίστοιχα στους ρηχούς. Για παράδειγμα, για 

λυγηρότητα 40 και ύψος προς άνοιγμα 0.15 ο θόλος αντέχει μόνον 132 kΝ ενώ για παρόμοια λυγηρότητα 

και ύψος προς άνοιγμα ίσό με 0.31 ο θόλος αντέχει 576 kΝ.  

Επιπροσθέτως, για τις λυγηρότητες των μελών παρατηρείται ότι για συγκεκριμένο ύψος/άνοιγμα οι τιμές 

των οριακών φορτιών αναλύσεων μη γραμμικότητας υλικού και γεωμετρίας με ατέλειες για λ= 40 είναι 

υψηλότερες από τις λ= 80 και 100. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι τα μέλη με μικρές λυγηρότητες 

παραλαμβάνουν μεγαλύτερες αξονικές δυνάμεις πριν λυγήσουν. Άλλη, μια σημαντική παρατήρηση είναι 

ότι για μικρές τιμές του λόγου ύψους προς άνοιγμα η διαφορά στο οριακό φορτίο αντοχής για της 

λυγηρότητες δεν είναι τόσο μεγάλη όσο για μεγάλους λόγους ύψους προς άνοιγμα. Για παράδειγμα για 

λόγο ύψος προς άνοιγμα 0.14 για λυγηρότητες 40 και 80 τα οριακά φορτία αντοχής είναι 132kΝ και 

28,36 kΝ αντίστοιχα. Ωστόσο για λόγος ύψους προς άνοιγμα 0.36 για λυγηρότητες 40 και 80 τα οριακά 

φορτία αντοχής προκύπτουν 785 kN και 210 kΝ.  

Στην συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένοι θόλοι για λόγο ύψος προς άνοιγμα 0.14 και 0.31 και για 

λυγηρότητες 40 και 100, όπως παραμορφώνονται στο οριακό τους σημείο πριν την αστοχία. Σε κάθε 

εικόνα φαίνεται η αρχική μορφή του θόλου καθώς και η παραμόρφωση του. 
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Εικόνα 6-12 : Παραμόρφωση θόλου άνοιγμα/ύψος 0,14 και λυγηρότητα μελών 40 

 

Εικόνα 6-13 : Παραμόρφωση θόλου άνοιγμα/ύψος 0,14 και λυγηρότητα μελών 100 

   
Εικόνα 6-14 : Παραμόρφωση θόλου άνοιγμα/ύψος 0,31 και λυγηρότητα μελών 40 
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Εικόνα 6-15 : Παραμόρφωση θόλου άνοιγμα/ύψος 0,31 και λυγηρότητα 100 

Σύμφωνα λοιπόν με τις παραπάνω εικόνες όταν η λυγηρότητα των μελών είναι μικρή ο θόλος αστοχεί 

καθολικά. Ωστόσο όταν η λυγηρότητα των μελών έχει μεγάλες τιμές, οι θόλοι παρουσιάζουν τοπικές 

παραμορφώσεις σε περιοχές ή σε μέλη. Αυτό γίνεται ακόμα πιο έντονο στην τελευταία εικόνα όπου ο 

λόγος ύψος προς άνοιγμα είναι 0.31 και η λυγηρότητα 100. 

 

6.3  ΗΜΙΑΚΑΜΠΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΒΜΟΥΣ  

 

Τα μονόστρωτα δικτυωτά κελύφη όσον αφορά την συμπεριφορά λυγισμού, παρουσιάζουν 

παραμορφώσεις λόγω λυγισμού ενός μέλους, μια περιοχής τοπικά ή ολόκληρου του κελύφους. Οι δομικές 

ιδιότητες των συνδέσεων συχνά επηρεάζουν τα φαινόμενα λυγισμού είτε του συνόλου του φορέα είτε 

τοπικών περιοχών. Πιο συγκεκριμένα, οι συνδέσεις δικτυωτών δομών κατατάσσονται σε τρεις τύπους 

,(α) ιδανικές αρθρώσεις ,(β) άκαμπτες αρθρώσεις και (γ) ημίσκληρες αρθρώσεις με ενδιάμεση ακαμψία 

σύνδεσης. Παρόλο που οι συνδέσεις αρθρώσεων είναι θεωρητικά απλό να προσομοιωθούν στο μοντέλο 

ανάλυσης, είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθούν στη πράξη κατά την κατασκευή του φορέα ως τέλειες 

αρθρώσεις. Αντιθέτως οι ημιάκαμπτες συνδέσεις είναι αρκετά γενικές και είναι σχετικά δύσκολο να 

προσεγγιστούν θεωρητικά. Η δομική σταθερότητα των συνδέσεων είναι πολύ σημαντική καθώς μπορεί 

να επηρεάσει ολόκληρο τον φορέα και να οδηγήσει σε μείωση της αντοχής του [43,44,45].  

 

Σε αυτό το κεφάλαιο, έχει σχεδιαστεί ένας μονόστρωτος δικτυωτός θόλος με την βοήθεια των 

αλγορίθμων του 5 κεφάλαιού. Επιπλέον, έχει αναπτυχθεί ειδικό κομμάτι σε κώδικα VISUAL BASIC, που 

σε κάθε κόμβο του δικτυωτού κελύφους δημιουργεί σε μια απόσταση που ορίζεται από τον χρήστη 

άλλους κόμβους και στοιχεία που προσομοιώνονται με ελατήρια πεπερασμένων στοιχείων (6DOF SPRING 

ELEMENTS [48]). Για να είναι σωστό το μοντέλο σε κάθε ελατήριο πρέπει να προσδιορίζονται σωστά οι 

τοπικοί άξονες. Ο τοπικός άξονας x είναι προσανατολισμένος από το kp1 προς το kp2, όπως φαίνεται και 

στην Εικόνα 6-16. Ενώ η επιφάνεια x-y προσδιορίζεται από τα σημεία kp1, kp2 και το κέντρο του θόλου. 

Τέλος ο τοπικός άξονας z είναι κάθετος στο επίπεδο x-y. Ο συνολικός αριθμός των ελατήριών στο 

μοντέλο υπερβαίνει τα 1600 οπότε πρακτικά η σχεδίαση τους χωρίς την χρήση κώδικα θα ήταν αρκετά 

χρονοβόρα και η πιθανότητα λάθους σε κάποιο μέλος πολύ μεγάλη. Για τις δυσκαμψίες στους 

μετακινησιακούς βαθμούς ελευθερίας έχουν επιλεγεί τιμές που παραμένουν σταθερές σε όλες τις 

αναλύσεις. Αντιθέτως για τους στροφικούς βαθμούς ελευθερίας έχουν εξεταστεί διάφορες τιμές και το 

πως αυτές επηρεάζουν το οριακό φορτίο του θόλου λαμβάνοντας υπόψιν την μη γραμμικότητα του 

υλικού και της γεωμετρίας με ατέλειες. 
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Εικόνα 6-16 : Τυπικό μέλος θόλου με τοπικούς άξονες για τα ελατήρια 

 

6.3.1  ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

Ο δείκτης για την περιστροφική ακαμψία των συνδέσεων μπορεί να εκφραστεί ως κανονικοποιημένος 

ως προς την περιστροφική δυσκαμψία των μελών. 

 κ=Κθ
𝑙𝑜

𝐸𝐼
                                                                                        (6.8) 

όπου, Kθ η περιστροφική ακαμψία σύνδεσης, 𝑙0 το μήκος πλέγματος, ΕΙ δυσκαμψία κάμψης του μέλους. 

Η τιμή του κ έχει βρεθεί πειραματικά ότι κυμαίνεται για διάφορους τύπους συνδέσεων από 0 ( για τέλειες 

αρθρώσεις) έως κ=30-40 (οι συνδέσεις αυτές είναι πρακτικά άκαμπτες).  

 

 

Εικόνα 6-17: Στατικό σύστημα του κελύφους 

Για την πραγματοποίηση των αναλύσεων, η μοντελοποιήση του συγκεκριμένου σφαιρικού κελύφους 

ακολούθησε κάποια διαδικασία. Αρχικά, το κέλυφος σχεδιάστηκε εξολοκλήρου στο σχεδιαστικό 
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πρόγραμμα AutoCAD μέσω του αλγόριθμου που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 5.. Στη συνέχεια, με την 

χρήση του δεύτερου αλγόριθμού του κεφάλαιού 5 το κέλυφος εισάχθηκε στο πρόγραμμα αναλύσεων 

Femap. Έπειτα με τη χρήση της ειδικής συνάρτησης που αναφέρθηκε πιο πάνω σχεδιάστηκαν τα 

ελατήρια στους κόμβους και έγινε διακριτοποιηση του φορέα σε πεπερασμένα στοιχεία. Κάθε μέλος του 

κελύφους (beam elements) διακριτοποιήθηκε σε 5 στοιχεία και επιλέχθηκε τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης να έχουν τα επικόμβια εντατικά μεγέθη. Οι συνοριακές συνθήκες του θόλου στην σφαιρική 

του βάση επιλέχθηκαν να προσομοιωθούν με αρθρώσεις. Έτσι, έγινε η εισαγωγή στο λογισμικό 

πρόγραμμα ADINA όπου πραγματοποιήθηκαν οι αναλύσεις. 

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του μοντέλου που μελετάται στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα αναλυτικά: 

Πίνακας 6-5 : Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του θόλου 

 

 

Τα μήκη των μελών του σφαιρικού μονόστρωτου κελύφους είναι 418 cm. Σύμφωνα λοιπόν με τη Εξ. 

(6-7) η διάμετρος των μελών του δικτυώματος προκύπτει d0=296 mm. Το πάχος των διατομών 

επιλέχθηκε αντίστοιχα ίσο με 5mm. H διατομή του εξωτερικού δακτυλίου σύμφωνα με την βιβλιογραφία 

είναι τουλάχιστον διπλάσια από τις διατομές των υπόλοιπων μελών του θόλου [20]. Άρα για την διατομή 

του περιφερειακού δακτυλίου επιλέχθηκε d0=590 mm με πάχος t=10 mm. 

 

Τα ελατήρια στις συνδέσεις των μελών των θόλων προσομοιάζουν πραγματικές συνδέσεις, οπότε για 

την επιλογή των δυσκαμψιών στους μετακινησιακούς βαθμούς ελευθερίας δόθηκαν ρεαλιστικές τιμές οι 

οποίες παρέμειναν σταθερές σε όλες τις αναλύσεις .Ωστόσο για τις στροφικές δυσκαμψίες επιλέχθηκαν 

πολλές τιμές ώστε να εξεταστεί η καμπτική δυσκαμψία των συνδέσεων παραμετρικά. Σύμφωνα λοιπόν 

με τα παραπάνω τα ελατήρια αποφασίστηκε να προσομοιωθούν για δυσκαμψίες στους τοπικούς άξονες 

σύμφωνα με τον πίνακα 3.2 

Πίνακας 6-6 : Δυσκαμψίες ελατήριών στους μετακινησιακούς βαθμούς ελευθερίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θ0 φ0 l(m) L(m) H(m) R(m) H/L Anode 

3 48 4.187 59.452 13.235 40 0.22 15.18 

KΖ (kΝ/m) KY(kΝ/m) Kx(kΝ/m) 

15089106.33 15089106.33 4783075 
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6.3.2  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

 

Για διάφορες καμπτικές δυσκαμψίες στους στροφικούς τοπικούς βαθμούς ελευθερίας των ελατήριών και 

διατηρώντας σταθερές τις τιμές των μετακινησιακών βαθμών ελευθερίας έγιναν αναλύσεις γραμμικών 

ιδιόμορφών λυγισμού (LBA) και αναλύσεις μη γραμμικότητας υλικού και γεωμετρίας με ατέλειες 

(GMNIA). Το σχήμα των ιδιόμορφών λυγισμού χρησιμοποιήθηκε για την μόρφωση των γεωμετρικών 

ατελειών του φορέα. Το μέγεθος της ατέλειας σε όλες τις αναλύσεις επιλέχθηκε ίσο με 20mm.  

 

Σχήμα 6-8 : Επιρροή στροφικής δυσκαμψίας συνδέσεων στο οριακό φορτίο θόλων 

Στο Σχήμα 6-9 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων για τις διάφορες καμπτικές δυσκαμψίες 

των κόμβων του μονόστρωτου δικτυωτού κελύφους. Στον οριζόντιο άξονα είναι σε ανοιγμένη μορφή η 

στροφική δυσκαμψία των συνδέσεων ως προς τη στροφική δυσκαμψία μελών όπως φαίνεται στην Εξ. 

(6.7). Στο κατακόρυφο άξονα είναι το οριακό φορτίο αντοχής για αναλύσεις μη γραμμικότητας υλικού 

και γεωμετρίας με ατέλειες. Σύμφωνα λοιπόν με το παραπάνω σχήμα για 𝜅 ≥ 2 η αντοχή του θόλου 

παραμένει σταθερή καθώς οι συνδέσεις θεωρούνται πρακτικά άκαμπτες και ο φορέας αστοχεί λόγω 

τοπικού η καθολικού λυγισμού. Ωστόσο, μικρότερες τιμές στροφικών δυσκαμψιών 𝜅 ≤ 2 η απόκριση 

του φορέα είναι αρκετά διαφορετική.  

 

Σχήμα 6-9 : Επιρροή στροφικής δυσκαμψίας συνδέσεων στο οριακό φορτίο θόλων 

Στο Σχήμα 6-9 φαίνονται καλύτερα οι τιμές αντοχής του μονόστρωτου σφαιρικού κελύφους. Αρχικά 

παρατηρείται ότι κ=2 και μεγαλύτερες τιμές το οριακό φορτίο αντοχής παραμένει σχεδόν σταθερό ίσο 
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με 215 kΝ καθώς οι συνδέσεις θεωρούνται πρακτικά άκαμπτες. Ωστόσο για τιμές 𝜅 ≤ 2 η αντοχή του 

κελύφους μειώνεται αισθητά καθώς η συνολική δυσκαμψία του θόλου μειώνεται όταν μειώνεται η 

στροφική δυσκαμψία των συνδέσεων. Για τιμές κ κοντά στο 0 που ρεαλιστικά οι συνδέσεις στους 

κόμβους του θόλου θεωρούνται αρθρώσεις η αντοχή του φορέα είναι 120 kΝ, σχεδόν ήμισυ της αντοχής 

για συνδέσεις με μεγάλες τιμές του κ.  

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, τα μονόστρωτα δικτυωτά κελύφη είναι αρκετά ευαίσθητα στις 

στροφικές ακαμψίες των συνδέσεων. Όταν η στροφική ακαμψία είναι μηδέν οι συνδέσεις είναι τέλειες 

αρθρώσεις και ο φορέας αστοχεί λόγω περιστροφής των κόμβων είτε λόγω λυγισμού των μελών. 

Αντίθετα όταν οι συνδέσεις είναι άκαμπτές παραλαμβάνουν και ροπή οπότε αναμένεται να εμφανιστεί 

καθολικός λυγισμός έναντι λυγισμού μέλους ενώ οι κόμβοι δεν κινδυνεύουν λόγω περιστροφής. Κατά 

τον σχεδιασμό λοιπόν, πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η ακαμψία των συνδέσεων και να προβλέπονται 

μέτρα όπου απαιτείται για την αποφυγή τυχόν αστοχίας. 

 

 

 

 

 

 



 Ανάλυση και σχεδιασμός μονόστρωτων δικτυωτών μεταλλικών κελυφών  

 

7 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 

ΜΟΡΦΗΣ 

 

7.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, τα δικτυωτά κελύφη ελεύθερής μορφής έχουν αναπτυχθεί αρκετά λόγω της 

πρόοδού στις κατασκευαστικές τεχνικές, τα δομικά υλικά και τις μεθόδους στατικής ανάλυσης. Οπότε οι 

μελέτες για τις δυνάμεις και την συμπεριφορά λυγισμού τέτοιων δικτυωτών κελυφών ελεύθερης μορφής 

θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένα σημαντικό θέμα. Δεδομένου ότι το φορτίο λυγισμού των κελυφών 

είναι ευαίσθητο σε γεωμετρικές ατέλειες, τα δικτυωτά κελύφη ελεύθερης μορφής που κατασκευάζονται 

χωρίς να ληφθούν υπόψιν οι ατέλειες αυτές μπορεί να κινδυνεύουν με απροσδόκητη κατάρρευση. Είναι 

λοιπόν απαραίτητο, κατά την μελέτη δικτυωτών κελυφών ελεύθερής μορφής να εξεταστούν διάφορες 

παράμετροι όπως η κατανομή του φορτιού και η πλαστικότητα των υλικών για να επιβεβαιωθεί η 

ασφάλεια των φορέων αυτών ειδικότερα για τα κελύφη με ακανόνιστές γεωμετρίες. 

Τα δικτυωτά κελύφη με μεγάλα άνοιγμα έχουν κατασκευαστεί μέχρι στιγμής λόγω της ευεργετικής 

επίδρασης της καμπυλότητας τους. Ωστόσο, σήμερα μπορεί να κατασκευαστούν φορείς με ακανόνιστα 

σχήματα λόγω της ανάπτυξης των κατασκευαστικών τεχνικών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

κατανοήσουμε πιο βαθιά τα σχήματα των κελυφών, ώστε να επιλέγεται η βέλτιστη μορφή, λαμβάνοντας 

υπόψη και άλλους παράγοντες, όπως η αισθητική ποιότητα, η ενεργειακή και η οικονομική 

αποδοτικότητα της κατασκευής κ.λπ. 

 

Γενικά, η ανάλυση των δικτυωτών κελυφών ελεύθερής μορφής είναι σχετικά πολύπλοκη διαδικασία για 

μεγάλης κλίμακας φορείς ώστε να γίνει πρόβλεψη της μηχανικής συμπεριφοράς τους με τη διαίσθηση. 

Επομένως, ο προσδιορισμός του δομικού σχήματος χωρίς ισχυρό μηχανικό υπόβαθρο μπορεί να παράγει 

ένα παράλογο σχέδιο καθιστώντας την κατασκευή αντιοικονομική με τεράστιες διατομές και πολλά 

ενισχυτικά μέλη. Για παράδειγμα, θα ήταν επιθυμητό ένα σχήμα καμπύλης επιφανείας στο αρχικό στάδιο 

σχεδιασμού που θα οδηγούσε σε υψηλή μηχανική απόδοση τον φορέα. Οι προσεγγίσεις για την εύρεση 

τέτοιων αποτελεσματικών καμπυλωτών επιφανειακών σχημάτων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Το ένα 

είναι η χρήση των ψευδό-φυσικών μοντέλων, ιδιαίτερα του ανεστραμμένου σχήματος κρεμασμένης 

μεμβράνης ή καλωδιακού δίκτυού και το άλλο είναι τεχνικές δομικής βελτιστοποίησης με την χρήση 

μεθόδων πεπερασμένων στοιχείων. 
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Εικόνα 7-1: Κρεμασμένα μοντέλα μεμβράνης και καλωδιακού δικτύου 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα κελύφη ελεύθερής μορφής και οι αναλύσεις για τον προσδιορισμό 

του φορτίου λυγισμού τους. Ωστόσο, οι μορφές και η διακριτοποιήση τους έχουν επιλεγεί αυθαίρετα 

οπότε ενδέχεται να μην είναι τα βέλτιστα τόσο σε μηχανικές ιδιότητες όσο και σε οικονομική 

αποδοτικότητα. 

7.2  ΠΡΩΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ -ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

 

7.2.1  ΜΟΡΦΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΑ 

 

Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζεται η γεωμετρία ενός μονόστρωτου δικτυωτού κελύφους 

υπερβολικής μορφής. Η γεωμετρία σχεδιάστηκε με την χρήση του σχεδιαστικού προγράμματος 

AutoCAD. Μετά την κατασκευή της γεωμετρίας, δόθηκε στις γραμμές τις περιφέρειας μοβ χρώμα ,ενώ 

αντίστοιχα σε όλες τις εσωτερικές γραμμές δόθηκε πράσινο χρώμα. Τα χρώματα αυτά, αναγνωρίζονται 

από το δεύτερο αλγόριθμο που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 5.3 για να δοθούν τα κατάλληλα 

χαρακτηριστικά από τον χρήστη, (όπως είδος πεπερασμένου στοιχείου, διατομή, υλικό κτλ.)  

¨ 

Εικόνα 7-2 : Κάτοψη του μονόστρωτου δικτυωτού κελύφους 
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Στην Εικόνα 7-2 φαίνεται σε κάτοψη η γεωμετρία του μονόστρωτου δικτυωτού κελύφους. Κάθε 

πλευρά του φορέα έχει μήκος με 20 μέτρα και επίσης ο φορέας διαθέτει συνολικά 391 μέλη. 

 

Εικόνα 7-3: Όψη του μονόστρωτου δικτυωτού κελύφους 

Όπως δείχνει και η παραπάνω εικόνα που παρουσιάζει το μονόστρωτο δικτυωτό κέλυφος σε όψη, το 

συνολικό του ύψος στο κεντρικό σημείο είναι 14 μέτρα. Επιπλέον το μέγιστο ύψος του τόξου ( μέλη με 

μοβ χρώμα) ανέρχεται σε 7 μέτρα. 

 

Εικόνα 7-4: Ισομετρική προβολή μονόστρωτου δικτυωτού κελύφους 

Στην παραπάνω εικόνα που παρουσιάζει το μονόστρωτο κυκλικό κέλυφος σε ισομετρική προβολή η 

γεωμετρία του φορέα γίνεται καλύτερα κατανοητή. Η γεωμετρία αυτή αποθηκεύεται σε αρχείο .dxf και 

ο αλγόριθμος που αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο 5.3 την μετατρέπει σε μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων 

στο λογισμικό Femap. Τα μέλη επιλέγεται να προσομοιωθούν με πεπερασμένα στοιχεία δοκού ( beam 



78                                                                                                                                            Κεφάλαιο 7 
 

 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΖΕΛΟ ΜΠΑΛΗ                                                                                                         Ε.Μ.Π. 2018 

 

elements) και η διακριτοποιήση τους γίνεται σε 5 τμήματα. Τα μέλη με μοβ χρώμα επειδή βρίσκονται 

στην περιφέρεια του κελύφους επιλέγονται με διατομή d=596 mm, ενώ το πάχος τους επιλέγεται 

t=10mm. Για τα μέλη που βρίσκονται εσωτερικά της επιφάνειας του κελύφους επιλέγεται διατομή d=296 

mm, με πάχος t=5mm.  

Επιπροσθέτως οι συνοριακές συνθήκες επιλέχθηκαν στις 4 γωνιές του κελύφους, στους κόμβους όπου 

τα μέλη της περιφέρειας ( μοβ χρώμα) δυο διαφορετικών πλευρών τέμνονται. Πιο συγκεκριμένα οι 

συνοριακές συνθήκες επιλέχθηκαν να προσομοιωθούν με αρθρώσεις δεσμεύοντας τους μετακινησιακούς 

βαθμούς ελευθερίας προς όλους του άξονες, ενώ αντίστοιχα οι περιστροφικοί βαθμοί ελευθερίας 

αφέθηκαν ελεύθεροι.  

Για την μόρφωση των φορτιών του κελύφους από το λογισμικό Femap εισήχθη σε κάθε κόμβο του 

φορέα φορτίο 10 KN. Η τιμή του φορτιού επιλέχθηκε αυθαίρετα καθώς, οι αλγόριθμοι για τις αναλύσεις 

ιδιόμορφών λογισμού, μη γραμμικότητας υλικού και γεωμετρίας με ατέλειες χρησιμοποιούν έναν 

πολλαπλασιαστή που αυξάνει τη τιμή των φορτιών σε κάθε βήμα επανάληψης μέχρι ο φορέας να φτάσει 

στο οριακό σημείο αντοχής του. 

7.2.2  ΙΔΙΟΜΟΡΦΕΣ ΛΥΓΙΣΜΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ  

 

Μετά την μόρφωση του μοντέλου και την εισαγωγή του στο Adina εκτελείται η γραμμική ανάλυση 

λυγισμού. Τα αποτελέσματα της γραμμικής ανάλυσης λυγισμού δίνουν τις ιδιόμορφές λυγισμού, ώστε 

να χρησιμοποιηθούν για την μόρφωση των αρχικών ατελειών. Οι αρχικές ατέλειες θα χρησιμοποιηθούν 

στη φάση ανάλυσης όπου θα ληφθούν υπόψιν και οι μη γραμμικότητες γεωμετρίας και υλικού.  

Το πλήθος των ιδιόμορφών λυγισμού που εξάγει το πρόγραμμα δίνεται ως παράμετρος από τον χρήστη. 

Ωστόσο, η πρώτη ιδιόμορφή είναι συνήθως η πιο κρίσιμη και λαμβάνεται για τον σχήμα των ατελειών. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν η δεύτερη ιδιόμορφή είναι πολύ κοντά στην τιμή της πρώτης πρέπει να 

εξετάζεται και η αλληλεπίδραση τους. 

 

 

 
 

Εικόνα 7-5: Πρώτη ιδιόμορφή λυγισμού 

 
 

Στη παραπάνω εικόνα παρουσιάζεται το σχήμα της πρώτης ιδιόμορφής λυγισμού του κελύφους. Ο 

λυγισμός του φορέα συμβαίνει για φορτίο 645 KN. Ο φορέας παραμορφώνεται μετακινούμενος κατά 

την διεύθυνση Y, για αυτό και επιλέγεται να δοθεί μετακίνηση κατά την διεύθυνση Y στο σχήμα ατελειών 

σύμφωνα με την πρώτη ιδιομορφή. Το μέγεθος τις αρχικής ατέλειάς επιλέγεται 30mm . 
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7.2.3  ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ  

 

Μετά την ανάλυση ιδιόμορφών λυγισμού πραγματοποιούνται αναλύσεις μη γραμμικότητας γεωμετρίας 

και μη γραμμικότητας υλικού. Στη μη γραμμικότητα γεωμετρίας, αρχικά γίνεται μια ανάλυση GNIA, για 

να μελετηθεί η απόκριση του κελύφους. Στην συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση GMΝΙΑ και η παρουσίαση 

των δρόμων ισορροπίας σε ένα συγκριτικό διάγραμμά. Για τις ατέλειες όπως αναφέρθηκε και παραπάνω 

χρησιμοποιείται το σχήμα της πρώτης ιδιόμορφής λυγισμού. Ενώ για την εκτέλεση των αναλύσεων GNIA 

και GMNIA επιλέχθηκε ο αλγόριθμος collapse.  

 

 

 

Σχήμα 7-1: Δρόμοι ισορροπίας του μονόστρωτου δικτυωτού κελύφους 

Στο οριζόντιο άξονα του Σχήματος 7-1 είναι οι μετακινήσεις του φορέα σε m ενώ στο κατακόρυφο άξονα 

είναι η τιμή του φορτίου που ασκείται στον θόλο σε kΝ. Στο διάγραμμα παρατηρείται ότι το φορτίο της 

πρώτης ιδιόμορφης είναι αρκετά κοντά με την ανάλυση μη γραμμικότητας γεωμετρίας. Για την ανάλυση 

της μη γραμμικότητας γεωμετρία με ατέλειες GNIA η δυσκαμψία του θόλου παραμένει γραμμική μέχρι 

το φορτίο να φτάσει περίπου τα 300 kN, ωστόσο για μεγαλύτερα φορτία η μη γραμμικότητα της 

γεωμετρίας γίνεται έντονα αντιληπτή καθώς η δυσκαμψία του φορέα αρχίζει να μειώνεται. Για την μη 

γραμμικότητα γεωμετρίας και υλικού με ατέλειες ο δρόμος ισορροπίας ταυτίζεται με την GNIA για μικρές 

τιμές φορτίων. Ωστόσο στην συνέχεια ο φορέας μειώνει την δυσκαμψία του και αστοχεί. 
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Σχήμα 7-2: Δρόμοι ισορροπίας του μονόστρωτου δικτυωτού κελύφους 

Πιο αναλυτικά, όπως φαίνεται και καλύτερα στο Σχήμα 7-2 για τις αναλύσεις μη γραμμικότητας 

γεωμετρίας και υλικού GNIA και GMNIA, η δυσκαμψία του θόλου είναι σταθερή μέχρι το φορτίο να 

φτάσει την τιμή των 80 kΝ. Αλλά για μεγαλύτερα φορτία η μη γραμμικότητα του υλικού είναι 

καθοριστική καθώς οδηγεί στην απομείωση της δυσκαμψίας του φορέα και τελικά στη αστοχία του για 

φορτίο 107 KN.  

 

 

 

Εικόνα 7-6: Ισομετρική προβολή παραμορφωμένου κελύφους στο οριακό σημείο GMNIA 
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Εικόνα 7-7: Όψη παραμορφωμένου κελύφους στο οριακό σημείο GMNIA 

Η αστοχία όπως φαίνεται στις Εικόνες 7-6 και 7-7 είναι καθολική με μεγάλες οριζόντιες παραμορφώσεις 

στους κόμβους κοντά στην περιφέρεια του κελύφους. Στις εικόνες φαίνεται ο θόλος στην αρχική 

κατάσταση και στη παραμορφωμένη κατάσταση στο οριακό σημείο αντοχής. Η μετατόπιση ολοκλήρου 

του φορέα γίνεται προς οριζόντιος και προς τα κάτω. Πιο συγκεκριμένα, στις εικόνες με μπλε χρώμα 

απεικονίζονται οι μικρότερες οριζόντιες μετατοπίσεις του φορέα κατά των καθολικό άξονα Υ, οι οποίες 

συμβαίνουν τοπικά κοντά στις στηρίξεις του θόλου. Με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται μέγιστες οριζόντιες 

μετατοπίσεις του φορέα που συμβαίνουν κοντά στην περιφέρεια του θόλου. Στις περιοχές αυτές όταν η 

μετατόπιση του φορέα φτάσει περίπου τα 0,1 m, o θόλος αστοχεί. Το φορτίο αστοχίας είναι ίσο με την 

τιμή 107 KN . 
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7.3  ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 

 

7.3.1  ΜΟΡΦΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΑ 

 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται η γεωμετρία ενός μονόστρωτου δικτυωτού κελύφους ελεύθερης 

μορφής. Η μόρφωση της μονόστρωτης επιφάνειας γίνεται με τη χρήση του AutoCAD όπου η επιφάνεια 

αυτή διακριτοποίείται σε τμήματα. Έπειτα μετά την κατασκευή της γεωμετρίας, οι γραμμές τις 

περιφέρειας χρωματίζονται με κόκκινο χρώμα ,ενώ αντίστοιχα σε όλες τις εσωτερικές γραμμές δίνεται 

κυανό χρώμα. Με τη χρήση του αλγόριθμου του κεφαλαίου 5.3 τα μέλη χωρίζονται σε κατηγορίες 

ανάλογα με το χρώμα τους και λαμβάνουν τα χαρακτηριστικά που ορίζονται από τον χρήστη, (όπως 

είδος πεπερασμένου στοιχείου, διατομή, υλικό κτλ.)  

 

 Εικόνα 7-8 : Κάτοψη του μονόστρωτου δικτυωτού κελύφους 

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται σε κάτοψη η γεωμετρία του μονόστρωτου δικτυωτού κελύφους. Πιο 

συγκεκριμένα, το κέλυφος έχει τραπεζοειδή μορφή σε κάτοψη με μήκος μικρής και μεγάλης βάσης 24m 

και 50 m αντίστοιχα. Επιπροσθέτως, το μήκος των πλευρών που ενώνουν την μεγάλη με την μικρή βάση 

έχει σχεδιαστεί ίσο με 49.30 m.  

 

 

 

 

Εικόνα 7-9: Όψεις του μονόστρωτου δικτυωτού κελύφους 
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Όπως δείχνει και η παραπάνω εικόνα που παρουσιάζει το μονόστρωτο δικτυωτό κέλυφος σε όψεις, το 

ύψος των τόξων της περιφέρειας ( μέλη με κόκκινο χρώμα) για τη μεγάλη βάση και τις πλευρές που 

ενώνουν την μεγάλη με την μικρή βάση είναι 15 m. Όσο αφορά, το ύψος του τόξου της μικρής βάσης 

ανέρχεται 5m . 

 

 

Εικόνα 7-10: Ισομετρική προβολή μονόστρωτου δικτυωτού κελύφους 

Στην Εικόνα 7-10 παρουσιάζεται το μονόστρωτο κυκλικό κέλυφος σε ισομετρική προβολή ώστε η 

γεωμετρία του φορέα να γίνει κατανοητή από τον αναγνώστη. Το σχέδιο με την γεωμετρία του φορέα, 

αποθηκεύεται σε αρχείο .dxf έτσι ώστε ο αλγόριθμος που αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο 5.3 να την 

μετατρέψει σε μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων στο λογισμικό Femap. Τα μέλη επιλέγεται να 

προσομοιωθούν με πεπερασμένα στοιχεία δοκού ( beam elements) και η διακριτοποιήση τους γίνεται σε 

5 τμήματα. Τα μέλη με κόκκινο χρώμα επειδή βρίσκονται στην περιφέρεια του κελύφους επιλέγονται με 

διατομή d=600 mm, ενώ το πάχος του επιλέγεται t=10mm. Για τα μέλη που βρίσκονται εσωτερικά της 

επιφάνειας του κελύφους επιλέγεται διατομή d=300 mm, με πάχος t=5mm.  

Επιπροσθέτως οι συνοριακές συνθήκες επιλέχθηκαν στις 4 γωνιές του κελύφους, στους κόμβους όπου 

τα μέλη της περιφέρειας ( κόκκινο χρώμα) δυο διαφορετικών πλευρών τέμνονται. Πιο συγκεκριμένα οι 

συνοριακές συνθήκες επιλέχθηκαν να προσομοιωθούν με αρθρώσεις.  

Για την μόρφωση των φορτιών του κελύφους από το λογισμικό Femap, όπως και στο προηγούμενο 

παράδειγμα εισήχθη σε κάθε κόμβο του φορέα φορτίο 10 KN. Η τιμή του φορτιού επιλέχθηκε και πάλι 

αυθαίρετα καθώς, οι αλγόριθμοι για τις αναλύσεις ιδιόμορφών λογισμού και μη γραμμικότητας υλικού 

και γεωμετρίας με ατέλειες χρησιμοποιούν έναν πολλαπλασιαστή που αυξάνει τα φορτία μέχρι ο φορέας 

να αστοχήσει. 
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7.3.2  ΙΔΙΟΜΟΡΦΕΣ ΛΥΓΙΣΜΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ  

 

Μετά την μόρφωση του μοντέλου και την εισαγωγή του στο Adina εκτελείται η γραμμική ανάλυση 

λυγισμού. Τα αποτελέσματα της γραμμικής ανάλυσης λυγισμού δίνουν τις ιδιόμορφές λυγισμού, ώστε 

να χρησιμοποιηθούν για την μόρφωση των αρχικών ατελειών. Οι αρχικές ατέλειες χρησιμοποιούνται στη 

φάση ανάλυσης όπου θα ληφθούν υπόψιν και οι μη γραμμικότητες γεωμετρίας και υλικού.  

Το πλήθος των ιδιόμορφών λυγισμού που εξάγει το πρόγραμμα επιλέγεται από τον χρήστη. Ωστόσο, η 

πρώτη ιδιόμορφή είναι συνήθως η πιο κρίσιμη και λαμβάνεται για τον σχήμα των ατελειών. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, όταν η δεύτερη ιδιόμορφή είναι πολύ κοντά στην τιμή της πρώτης πρέπει να εξετάζεται και 

η αλληλεπίδραση τους.  

 

 

Εικόνα 7-11: Πρώτη ιδιόμορφή λυγισμού κελύφους 

Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης λυγισμού το σχήμα της πρώτης ιδιόμορφής λυγισμού φαίνεται 

στην Εικόνα 7-11. Ο λυγισμός του φορέα συμβαίνει για φορτίο 139 KN. Ο φορέας παραμορφώνεται 

τόσο κατά την οριζόντια διεύθυνση όσο και κατά την κατακόρυφη. Με τη χρήση εντολής στο Adina που 

τυπώνει τον κόμβο με τη μέγιστη μετατόπιση ,γίνεται εμφανές ότι η αυτή συμβαίνει στο κατακόρυφο 

άξονα. Λόγω αυτού, επιλέγεται να δοθεί μετακίνηση στον χαρακτηριστικό αυτόν κόμβο κατά τον 

κατακόρυφο άξονα, στο σχήμα ατελειών σύμφωνα με την πρώτη ιδιομορφή. Το μέγεθος τις αρχικής 

ατέλειάς επιλέγεται 30mm . 
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7.3.3  ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ  

 

Στην συνέχεια ακολουθούν οι αναλύσεις μη γραμμικότητας γεωμετρίας και μη γραμμικότητας υλικού με 

ατέλειες. Αρχικά γίνεται μια ανάλυση GNIA, για να μελετηθεί η επιρροή της μη γραμμικότητας γεωμετρίας 

στην απόκριση του κελύφους. Στην συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση GMΝΙΑ και η παρουσίαση των 

δρόμων ισορροπίας σε ένα συγκριτικό διάγραμμά. Για τις ατέλειες όπως αναφέρθηκε και παραπάνω 

χρησιμοποιείται το σχήμα της πρώτης ιδιόμορφής λυγισμού με μέγεθος ατέλειας 30mm. Όσο αφορά την 

εκτέλεση των αναλύσεων GNIA και GMNIA επιλέχθηκε ο αλγόριθμος collapse. 

 

Σχήμα 7-3: Δρόμοι ισορροπίας του μονόστρωτου δικτυωτού κελύφους 

Στο οριζόντιο άξονα του Σχήματος 7.3 είναι οι μετακινήσεις του φορέα σε m ενώ στο κατακόρυφο άξονα 

είναι η τιμή του φορτίου που ασκείται στον θόλο σε kΝ. Στο διάγραμμα παρατηρείται ότι το φορτίο της 

πρώτης ιδιόμορφης είναι αρκετά κοντά με το οριακό φορτίο ανάλυσης μη γραμμικότητας γεωμετρίας. 

Για την ανάλυση της μη γραμμικότητας γεωμετρία με ατέλειες GNIA η δυσκαμψία του θόλου παραμένει 

γραμμική μέχρι το φορτίο να φτάσει περίπου τα 60 KN, ωστόσο για μεγαλύτερα φορτία η μη 

γραμμικότητα της γεωμετρίας γίνεται έντονα αντιληπτή καθώς η δυσκαμψία του φορέα αρχίζει να 

μειώνεται. Για την μη γραμμικότητα γεωμετρίας και υλικού με ατέλειες ο δρόμος ισορροπίας ταυτίζεται 

με την GNIA για μικρές τιμές φορτίων. Ωστόσο στην συνέχεια ο φορέας μειώνει την δυσκαμψία του και 

αστοχεί. 

 

Σχήμα 7-4: Δρόμοι ισορροπίας του μονόστρωτου δικτυωτού κελύφους 
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Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και καλύτερα στο Σχήμα 7-4 για τις αναλύσεις μη γραμμικότητας 

γεωμετρίας και υλικού GNIA και GMNIA, η δυσκαμψία του θόλου είναι σταθερή μέχρι το φορτίο να 

φτάσει την τιμή των 15 kΝ. Ωστόσο, για μεγαλύτερα φορτία η μη γραμμικότητα του υλικού είναι 

καθοριστική καθώς οδηγεί στην απομείωση της δυσκαμψίας του φορέα και τελικά στη αστοχία του για 

φορτίο 24 KN.  

 

 

Εικόνα 7-12: Όψη παραμορφωμένου κελύφους στο οριακό σημείο GMNIA 

 

 

Εικόνα 7-13: Ισομετρική προβολή παραμορφωμένου κελύφους στο οριακό σημείο GMNIA 

Η αστοχία όπως φαίνεται στις Εικόνες 7-12 και 7-13 η αστοχία του φορέα είναι καθολική με μεγάλες 

κατακόρυφες παραμορφώσεις στο κέντρο του κελύφους. Στις εικόνες φαίνεται ο θόλος στην αρχική 

κατάσταση και στη παραμορφωμένη κατάσταση στο οριακό σημείο αντοχής. Η μετατόπιση ολοκλήρου 

του φορέα γίνεται προς οριζόντιος και προς τα κάτω. Πιο συγκεκριμένα, στις εικόνες με μπλε χρώμα 

απεικονίζονται οι μέγιστες κατακόρυφες μετατοπίσεις του φορέα, οι οποίες συμβαίνουν τοπικά κοντά 

στο κέντρο του κελύφους. Αντίστοιχα με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται μικρότερες κατακόρυφες 

μετατοπίσεις του φορέα. Στις περιοχές με μπλε χρώμα όταν η μετατόπιση του φορέα φτάσει περίπου τα 

0,1 m, o θόλος αστοχεί. Το φορτίο αστοχίας είναι ίσο με την τιμή 24 kN .



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 Ανάλυση και σχεδιασμός μονόστρωτων δικτυωτών μεταλλικών κελυφών  

 

8  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

8.1  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο σχεδιασμός των μονόστρωτων δικτυωτών κελυφών είναι μια διαδικασία με συγκεκριμένες ενέργειες 

που πρέπει να γίνουν σε κάθε βήμα της. Στο αρχικό στάδιο του σχεδιασμού πρέπει να επιλέγει η 

κατάλληλη γεωμετρία του κελύφους που θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Στην συνέχεια πρέπει να οριστούν, οι συνοριακές συνθήκες, ο τρόπος κατανομής τον 

φορτίων, ο τρόπος σύνδεσης των μελών καθώς και πολλοί άλλοι παράγοντες, ώστε να γίνει σωστά η 

μοντελοποιήση του φορέα. Οπότε, μόνον όταν πραγματοποιηθούν σωστά όλα τα βήματα κατά την φάση 

σχεδιασμού τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα είναι αξιόπιστα. 

Στην σημερινή εποχή, με την ανάπτυξη της ισχύς των ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και των μεθόδων 

πεπερασμένων στοιχειών οι αναλύσεις των δικτυωτών κελυφών έχουν γίνει ταχύτερες με μεγαλύτερη 

ακρίβεια και ευκολότερες. Ωστόσο, λόγω της περιπλοκότητας της γεωμετρίας των μονόστρωτων 

δικτυωτών κελυφών και των αβεβαιοτήτων που μπορεί να προκύψουν στη πραγματική κατασκευή 

λαμβάνονται υπόψιν αρκετοί συντελεστές ασφαλείας με αποτέλεσμα η υλοποίηση των κελυφών να 

γίνεται αρκετά συντηρητικά σε σχέση με τα πραγματικά φορτία δράσης.  

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματική εργασίας αρχικά γίνεται αναφορά στα διάφορα είδη δικτυωτών 

κελυφών καθώς και στα συνηθισμένα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Στην 

συνέχεια αναφέρονται διάφορες παράμετροι που λαμβάνονται υπόψιν στην διαδικασία του σχεδιασμού 

των κελυφών όπως τα φορτία σχεδιασμού, τα μέλη, οι ατέλειες, η δυσκαμψία των συνδέσεων και οι 

συνοριακές συνθήκες των δικτυωτών κελυφών. Επιπλέον γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα χαρακτηριστικά 

των μονόστρωτων δικτυωτών σφαιρικών θόλων και το πως αυτά επηρεάζουν τη αντοχή.  

Στην συνέχεια σχεδιάζεται ένα μοντέλο δικτυωτού κελύφους με συνολικό άνοιγμα 59.45m και ύψος 

13.23. Στο μοντέλο αυτό, οι συνοριακές συνθήκες είναι ελαστικές όποτε προσομοιώνονται με 

μετακινισιακά ελατήρια. Επιπλέον τα μέλη του φορέα προσομοιώνονται με στοιχεία δοκού ενδιάμεσα και 

με ελατήρια στις άκρες τους ώστε να ληφθεί υπόψιν και η δυσκαμψία των συνδέσεων στις αναλύσεις, 

ενώ η ποιότητα του υλικού των μελών έχει μέτρο ελαστικότητας 210000000 kPa, λόγο Poisson 0.3 και 

όριο διαρροής 235000 kPa. 

Περαιτέρω στην παρούσα εργασία έχει δοθεί βαρύτητα στον σχεδιασμό και στην μοντελοποιήση των 

μονόστρωτων δικτυωτών κελυφών. Για αυτό γίνεται αναφορά σε δύο αλγόριθμος από τους οποίους ο 
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πρώτος χρησιμεύει στο σχεδιασμό της γεωμετρίας μονόστρωτων δικτυωτών κελυφών σε περιβάλλον 

CAD ,ενώ ο δεύτερος συμβάλει στην μετατροπή της γεωμετρίας σε μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων 

στο λογισμικό πρόγραμμα Femap. 

Στο επόμενο κομμάτι της διπλωματικής πραγματοποιούνται αναλύσεις για φορτία ανέμου σύμφωνα με 

τον Ευρωκώδικα 1 σε σφαιρικό μοντέλο θόλου με ελαστικές στηρίξεις. Επιπλέον για διάφορους λόγους 

ύψους/άνοιγμα των θόλων εξετάζεται η επίδραση της λυγηρότητα των μελών στο οριακό φορτίο 

αντοχής τους. Οι λυγηρότητες που εξετάζονται έχουν τιμές λ=40, 80 και 100 αντίστοιχα. Εκτός από την 

επιρροή της λυγηρότητα για ένα μοντέλο μονόστρωτου δικτυωτού κελύφους έχουν σχεδιαστεί 

συνδέσεις με ελατήρια και εξετάζεται η επιρροή της στροφικής δυσκαμψίας για διάφορες τιμές στο 

οριακό φορτίο αντοχής του φορέα. Οι τιμές των στροφικών δυσκαμψιών κυμαίνονται από (κ=0) για 

αρθρώσεις έως (κ=100 ) που πρακτικά οι συνδέσεις θεωρούνται άκαμπτες. 

Στο τελευταίο μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας έχουν σχεδιαστεί δυο φορείς μονόστρωτων 

δικτυωτών κελυφών με ελεύθερη επιφάνεια. Για τα μοντέλα αυτά έχουν ακολουθεί τα βήματα για της 

διαδικασία σχεδιασμού και ανάλυσης ώστε να εκτιμηθεί το φορτίο αντοχής τους υπό κατακόρυφη 

φόρτιση.  

Για την υλοποίηση των αναλύσεων για όλα τα μοντέλα στη διπλωματική εργασία χρησιμοποιείται το 

λογισμικό πρόγραμμα ADINA. Οι αναλύσεις που πραγματοποιούνται για να οριστεί το γραμμικό φορτίο 

είναι η γραμμική ανάλυση λυγισμού (LBA), το ελαστικό φορτίο λυγισμού η μη γραμμική ανάλυση 

γεωμετρίας με ατέλειες (GNIA) και για το ελαστοπλαστικό φορτίο λυγισμού η μη γραμμική ανάλυση 

υλικού γεωμετρίας με ατέλειες (GMNIA). 

 

8.2  ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τα δικτυωτά κέλυφος με ένα στρώμα τα οποία 

μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον σχεδιασμό τέτοιου τύπου κελυφών είναι: 

-Στα δικτυωτά κελύφη που υπάρχει αστοχία λόγω της μη γραμμικότητας υλικού, όταν εισάγονται αρχικές 

γεωμετρικές ατέλειες στο μοντέλο η φέρουσα ικανότητα των φορέων μειώνεται λόγω της ταχύτερης 

πλαστικοποίησης των μελών. 

-Οι ελαστικές στηρίξεις των δικτυωτών κελυφών επηρεάζουν τη απόκριση των φορέων για αυτό και 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν στην φάση σχεδιασμού. Όσο αφορά, τις τιμές των δυσκαμψιών αυτές 

πρέπει να επιλέγονται βασισμένες σε ρεαλιστικά δεδομένα ώστε τα αποτελέσματα των αναλύσεων να 

είναι αξιόπιστα.  

-Οι αναλύσεις με τα φορτία ανέμου σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1 οδηγούν σε διαφορετική απόκριση 

το μονόστρωτο δικτυωτό θόλο σε αντίθεση με τα κατακόρυφα φορτία. Η επιρροή των γεωμετρικών 

ατέλειών με μέγεθος 30mm δεν επηρέασε αισθητά το οριακό φορτίο αντοχής του θόλου, ενώ η τελική 

αστοχία του φορέα έγινε λόγω της πλαστικοποίησης του υλικού.  

-Οι λυγηρότητες των μελών είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για το προσδιορισμό φορτιού 

αντοχής των κελυφών. Πιο συγκεκριμένα για μικρές λυγηρότητες λ=40, ο λυγισμός των μοντέλων 

ανάλυσης είναι καθολικός ενώ για λυγηρότητες λ=80 και 100 γίνεται αισθητός ο τοπικός λυγισμός. Το 

φορτίο αντοχής των φορέων για μικρές λυγηρότητες προκύπτει μεγαλύτερο από ότι για μεγάλες 

λυγηρότητες καθώς ο φορέας είναι πιο δύσκαμπτος.  

-Ο λόγος ύψους προς άνοιγμα επηρεάζει επίσης την απόκριση των δικτυωτών θόλων. Για μικρούς λόγους 

παρατηρείται καθολικός λυγισμός ενώ για μεγαλύτερες τιμές ύψος/άνοιγμα οι αξονικές τάσεις στα μέλη 

γίνονται μεγαλύτερες οπότε αρχίζει να κυριαρχεί ο λυγισμός μέλους και ο τοπικός λυγισμός. Η αύξηση 
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του λόγου ύψος/άνοιγμα οδηγεί σε μεγαλύτερα φορτία αντοχής των θόλων καθώς οι φορείς γίνονται 

πιο δύσκαμπτοι. 

-Επιπλέον, η παραμετρική μελέτη της καμπτικής δυσκαμψίας των συνδέσεων οδηγεί στα εξής 

συμπεράσματα. Όταν η ανοιγμένη δυσκαμψία είναι μεγαλύτερη από δύο (κ≥ 2) το φορτίο αντοχής του 

μοντέλου παραμένει σταθερό δηλαδή οι συνδέσεις είναι πρακτικά άκαμπτες. Ωστόσο για μικρότερες 

τιμές η μείωση του φορτιού αντοχής είναι αισθητή, ενώ ο φορέας για κ=0 (τέλειες αρθρώσεις) 

παρουσιάζει αρκετά μικρότερο φορτίο αντοχή από ότι αντίστοιχα τον φορέα με τις άκαμπτες συνδέσεις.  

-Για τα μοντέλα ελεύθερης μορφής, παρόλο που το φορτίο γραμμικού και ελαστικού λυγισμού είναι 

αρκετά κοντά, η επίδραση της μη γραμμικότητας του υλικού είχε ως συνέπεια η πραγματική αντοχή των 

κελυφών να είναι αρκετά μικρότερη.  

8.3  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, οι περισσότερες αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν για 

ομοιόμορφη κατανομή των συγκεντρωτικών φορτίων στους κόμβους. Οπότε για μελλοντικές έρευνες 

θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστεί πως τα μονόστρωτα δικτυωτά κελύφη συμπεριφέρονται για διάφορες 

καταστάσεις φόρτισης. Έτσι, προτείνεται να εξεταστούν διάφορα μοτίβα φορτίσεων όπως ασύμμετρη 

κατανομή των φορτίων καθώς και η προσθήκη επιπλέον συγκεντρωμένων φορτίων στις περιοχές όπου 

ο φορέας αναμένεται να αστοχήσει. Επιπλέον για διάφορες τιμές της γωνίας θ0 προτείνεται να εξεταστεί 

η επιρροή του ανέμου σύμφωνα με τις φορτίσεις που προκύπτουν από τον Ευρωκώδικα 1.  

Αρκετά ενδιαφέρον επίσης είναι να μελετηθεί πως η κυρτότητα των μελών που χρησιμοποιούνται στα 

μονόστρωτα δικτυωτά κελύφη επηρεάζει την οριακή τους αντοχή. Θα μπορούσε δηλαδή η ατέλεια στα 

μέλη να αναλυθεί ως ένα είδος τυχαίας διαδικασίας και να επιλέγουν διάφορα μεγέθη για την 

προσομοίωση της. Περαιτέρω, οι μελλοντικές έρευνες μπορούν να εστιάσουν στην επιρροή των αρχικών 

τάσεων στα μέλη και την επίδραση τους στο φορτίο αντοχή των κελυφών. 

Επίσης, οι αναλύσεις για διάφορες τιμές ακαμψίας συνδέσεων στην παρούσα εργασία ήταν για 

συγκεκριμένους φορείς. Η μελέτη και άλλων φορέων με διαφορετικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά με 

ημιάκαμπτες συνδέσεις κρίνεται αναγκαία για να γίνει κατανοητός ο βαθμός επιρροής της δυσκαμψίας 

των συνδέσεων στα μονόστρωτα δικτυωτά κελύφη. Επιπροσθέτως, η μελέτη των ελαστικών 

συνοριακών συνθήκων είναι ένα πεδίο στο οποίο απαιτούνται περισσότερες έρευνες ώστε να βγουν 

ασφαλή συμπεράσματα για την επιρροή τους.  

Τέλος οι μελλοντικές έρευνες μπορούν να εστιάσουν στην μόρφωση μονόστρωτων κελυφών με 

ελεύθερες επιφάνειες και στην βελτιστοποίηση τους ώστε να ελαχιστοποιούνται οι τάσεις στο φορέα και 

οι διατομές να είναι οι βέλτιστες. Άλλη μια σημαντική παράμετρος που θα μπορούσε να διευρυνθεί είναι 

και η βελτιστοποίηση του πλέγματος των μελών που απαρτίζουν τις επιφάνειες αυτές καθώς η επίδραση 

τους στη απόκριση και στην αντοχή των μονόστρωτων κελυφών είναι πολύ σημαντική.  
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9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Παρακάτω επισυνάπτεται ο κώδικας που έχει αναπτυχθεί για την δημιουργία της γεωμετρίας των 

μονόστρωτων δικτυωτών θόλων τύπου ΚΙΕWITT 8. Ο κώδικας αυτός εκτελείται όταν ο χρήστης κάνει 

κλικ στο κουμπί «DRAW», όπως φαίνεται στην εικόνα 5.1 

 
'************************************************************************ 
' PROGRAM NO. 1.1, ANTZELO BALLI, VBA 
' THIS PROGRAM HAS BEEN INCLUDED FOR THE CONVENIENCE OF THE READER. 
' THE AUTHOR ACCEPTS NO RESPONSIBILITY FOR ITS CORRECTNESS. 
' USERS OF THIS PROGRAM DO SO AT THEIR OWN RISK. 
'************************************************************************ 
' DESIGN THE KIEWITT 8 DOME WIHT n=16 
' 
 
Private Sub DRAW Click () 

Const pi = 3.14159265358979 

Me.Hide 

Dim R As Double 

Dim x As Variant 

Dim y As Variant 

Dim z As Variant 

Dim th0 As Double 

Dim l0 As Variant 

Dim H1 As Double 

Dim H2 As Double 

Dim H3 As Double 

Dim H4 As Double 

Dim H5 As Double 

Dim H6 As Double 

Dim H7 As Double 

Dim H8 As Double 

Dim H As Variant 

Dim R1 As Variant 

Dim R2 As Variant 

Dim R3 As Variant 

Dim R4 As Variant 

Dim R5 As Variant 

Dim R6 As Variant 
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Dim R7 As Variant 

Dim F0 As Double 

Dim L As Variant 

Dim LENGTH As Variant 

Dim K As Variant 

Dim pointobj As AcadPoint 

Dim location(0 To 2) As Double 

Dim i As Variant 

Dim pt1 As Variant 

Dim pt2 As Variant 

Dim color As AcadAcCmColor 

Set color = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.20") 

Call color.SetRGB(80, 100, 244) 

Dim Obj As AcadLine 

Dim Center(0 To 2) As Double 

Dim Center1(0 To 2) As Double 

Dim Center2(0 To 2) As Double 

Dim Center3(0 To 2) As Double 

Dim Center4(0 To 2) As Double 

Dim Center5(0 To 2) As Double 

Dim Center6(0 To 2) As Double 

Dim Center7(0 To 2) As Double 

Dim varCenter As Variant 

Dim dblRadius As Double 

Dim objent As AcadCircle 

Dim objent1 As AcadCircle 

Dim objent2 As AcadCircle 

Dim objent3 As AcadCircle 

Dim objent4 As AcadCircle 

Dim objent5 As AcadCircle 

Dim objent6 As AcadCircle 

Dim objent7 As AcadCircle 

On Error Resume Next 

'get the input from user 

With ThisDrawing.Utility 

x = TextBox1.Text 

y = TextBox2.Text 

z = TextBox3.Text 

R = TextBox4.Text 

tho = TextBox5.Text 

LENGTH = TextBox6.Text 

UserForm1 - 2 

L = LENGTH / 2 

lmem = R * 2 * Sin(tho * pi / 180) 

l0 = 2 * R * Sin(pi * tho / 180) 

F0 = 2 * tho * 8 

R1 = R * Cos(F0 * pi / 180) 

L = R * Sin(F0 * pi / 180) 

Center(0) = x: Center(1) = y: Center(2) = z 

L1 = Sin(14 * tho * pi / 180) * R2 

L2 = Sin(12 * tho * pi / 180) * R2 

L3 = Sin(10 * tho * pi / 180) * R2 

L4 = Sin(8 * tho * pi / 180) * R2 

L5 = Sin(6 * tho * pi / 180) * R2 

L6 = Sin(4 * tho * pi / 180) * R2 

L7 = Sin((90 - tho) * pi / 180) * lmem 

L6 = L7 + Sin((90 - 3 * tho) * pi / 180) * lmem 

L5 = L6 + Sin((90 - 5 * tho) * pi / 180) * lmem 

L4 = L5 + Sin((90 - 7 * tho) * pi / 180) * lmem 

L3 = L4 + Sin((90 - 9 * tho) * pi / 180) * lmem 
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L2 = L3 + Sin((90 - 11 * tho) * pi / 180) * lmem 

L1 = L2 + Sin((90 - 13 * tho) * pi / 180) * lmem 

L = L1 + Sin((90 - 15 * tho) * pi / 180) * lmem 

H8 = R - R1 

H7 = H8 - Cos((90 - tho) * pi / 180) * lmem 

H6 = H7 - Cos((90 - 3 * tho) * pi / 180) * lmem 

H5 = H6 - Cos((90 - 5 * tho) * pi / 180) * lmem 

H4 = H5 - Cos((90 - 7 * tho) * pi / 180) * lmem 

H3 = H4 - Cos((90 - 9 * tho) * pi / 180) * lmem 

H2 = H3 - Cos((90 - 11 * tho) * pi / 180) * lmem 

H1 = H2 - Cos((90 - 13 * tho) * pi / 180) * lmem 

Htop = H1 - Cos((90 - 15 * tho) * pi / 180) * lmem 

Center1(0) = x: Center1(1) = y: Center1(2) = z + H1 

Center2(0) = x: Center2(1) = y: Center2(2) = z + H2 

Center3(0) = x: Center3(1) = y: Center3(2) = z + H3 

Center4(0) = x: Center4(1) = y: Center4(2) = z + H4 

Center5(0) = x: Center5(1) = y: Center5(2) = z + H5 

Center6(0) = x: Center6(1) = y: Center6(2) = z + H6 

Center7(0) = x: Center7(1) = y: Center7(2) = z + H7 

location(0) = x: location(1) = y: location(2) = z + H8 

Center(0) = x: Center(1) = y: Center(2) = z + Htop 

End With 

objent.Update 

For i = 1 To 8 

pt1 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center7, (i - 1) * pi / 4, L7) 

pt2 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center7, i * pi / 4, L7) 

Set Obj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pt1, pt2) 

Obj.color = acBlue 

ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint pt1 

ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint pt2 

Next 

UserForm1 - 3 

For i = 1 To 16 

pt1 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center6, (i - 1) * pi / 8, L6) 

pt2 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center6, i * pi / 8, L6) 

Set Obj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pt1, pt2) 

Obj.color = acBlue 

Next 

For i = 1 To 24 

pt1 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center5, (i - 1) * pi / 12, L5) 

pt2 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center5, i * pi / 12, L5) 

Set Obj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pt1, pt2) 

Obj.color = acBlue 

Next 

For i = 1 To 32 

pt1 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center4, (i - 1) * pi / 16, L4) 

pt2 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center4, i * pi / 16, L4) 

Set Obj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pt1, pt2) 

Obj.color = acBlue 

Next 

For i = 1 To 40 

pt1 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center3, (i - 1) * pi / 20, L3) 

pt2 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center3, i * pi / 20, L3) 

Set Obj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pt1, pt2) 

Obj.color = acBlue 

Next 

For i = 1 To 48 

pt1 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center2, (i - 1) * pi / 24, L2) 

pt2 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center2, i * pi / 24, L2) 

Set Obj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pt1, pt2) 
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Obj.color = acBlue 

Next 

For i = 1 To 56 

pt1 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center1, (i - 1) * pi / 28, L1) 

pt2 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center1, i * pi / 28, L1) 

Set Obj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pt1, pt2) 

Obj.color = acBlue 

Next 

For i = 1 To 64 

pt1 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center, (i - 1) * pi / 32, L) 

pt2 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center, i * pi / 32, L) 

Set Obj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pt1, pt2) 

Obj.color = acYellow 

Next 

For i = 1 To 8 

pt1 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center, (i - 1) * pi / 4, L) 

pt2 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center1, (i - 1) * pi / 4, L1) 

Set Obj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pt1, pt2) 

Obj.color = acRed 

ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint pt1 

ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint pt2 

UserForm1 - 4 

pt1 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center1, (i - 1) * pi / 4, L1) 

pt2 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center2, (i - 1) * pi / 4, L2) 

Set Obj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pt1, pt2) 

Obj.color = acRed 

ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint pt1 

ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint pt2 

pt1 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center2, (i - 1) * pi / 4, L2) 

pt2 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center3, (i - 1) * pi / 4, L3) 

Set Obj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pt1, pt2) 

Obj.color = acRed 

ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint pt1 

ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint pt2 

pt1 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center3, (i - 1) * pi / 4, L3) 

pt2 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center4, (i - 1) * pi / 4, L4) 

Set Obj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pt1, pt2) 

Obj.color = acRed 

ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint pt1 

ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint pt2 

pt1 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center4, (i - 1) * pi / 4, L4) 

pt2 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center5, (i - 1) * pi / 4, L5) 

Set Obj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pt1, pt2) 

Obj.color = acRed 

ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint pt1 

ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint pt2 

pt1 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center5, (i - 1) * pi / 4, L5) 

pt2 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center6, (i - 1) * pi / 4, L6) 

Set Obj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pt1, pt2) 

Obj.color = acRed 

ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint pt1 

ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint pt2 

pt1 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center6, (i - 1) * pi / 4, L6) 

pt2 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center7, (i - 1) * pi / 4, L7) 

Set Obj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pt1, pt2) 

Obj.color = acRed 

ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint pt1 

ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint pt2 

pt1 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(Center7, (i - 1) * pi / 4, L7) 

pt2 = location 
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' END OF DESIGN FOR KIEWITT 8 DOME WITH n=16 
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