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Δπραξηζηίεο 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ θχξην Υάξε Γαληέ, γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ 

έδσζε λα ελαζρνιεζψ κε ην ζέκα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο θαη ηελ ειεπζεξία πνπ κνπ έδσζε ζηνλ 

ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηεο. Θα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο γηα ην πιηθφ θαη ηελ βνήζεηα πνπ 

κνπ παξείρε θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνηήζεηο ηεο εξγαζίαο, ηδίσο ζηα ηειηθά ηεο ζηάδηα. 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ πξνο ηνλ Τπνςήθην Γηδάθηνξα Ζιία Θαλαζνχια θαη ηελ 

Γηπισκαηνχρν Πνιηηηθφ Κεραληθφ Θαηεξίλα Ληαηθψηε, γηα ηελ άκεζε βνήζεηα πνπ κνπ παξείραλ επί 

ηεο πξνζνκνίσζεο ησλ ζπλδέζεσλ, φηαλ ηελ ρξεηάζηεθα. 

Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ Γήκεηξα Θακαηέξε πνπ κε βνήζεζε κε ηελ γισζζηθή επηκέιεηα φινπ ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ζηνλ Παηέξα κνπ γηα ηελ επηπιένλ ζπκβνιή ηνπ ζε απηήλ.  

Θα ήζεια λα δεηήζσ κία ζπγγλψκε ζε φινπο φζνπο έιεηςα θαηά ηα ηειηθά ζηάδηα ηεο εξγαζίαο θαη λα 

εθθξάζσ ηηο πην ζεξκέο επραξηζηίεο πξνο απηνχο, πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ δσή κνπ.   

Σέινο, ε εξγαζία απηή δελ ζα ήηαλ δπλαηή ρσξίο ηελ βνήζεηα πνπ κνπ παξείραλ δηαξθψο νη γνλείο 

κνπ, ηφζν ζε πιηθφ επίπεδν (thanks for all the coffee mum), φζν θαη ζε πλεπκαηηθφ επίπεδν. Θα ήζεια 

λα ηνπο επραξηζηήζσ γηα απηά ηα πέληε ρξφληα, πνπ κε ππνζηήξημαλ κε φιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο, ψζηε 

λα κπνξψ λα επηθεληξσζψ ζηηο ζπνπδέο κνπ απξφζθνπηα. Ζ παξνχζα εξγαζία αθηεξψλεηαη ζε ζαο γηα 

ηελ ζπλερή αγάπε θαη ηελ ζηήξημε πνπ παξέρεηε αληδηνηειψο ζε κέλα θαη ηελ νηθνγέλεηα καο.  
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε έξεπλα θαη ε κειέηε επί ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ αλεκνγελλεηξηψλ έρεη θέξεη 

ηελ αηνιηθή ελέξγεηα ζην πξνζθήλην ηνπ ελεξγεηαθνχ θιάδνπ, θαζηζηψληαο ηελ κηα ζπκθέξνπζα ελαιιαθηηθή 

έλαληη ζπκβαηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο. Απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

βησζηκφηεηα ησλ αλεκνγελλεηξηψλ είλαη ην χςνο θαη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ηνπο. Θαη νη δχν απηνί παξάγνληεο 

θαζνξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο ππιψλεο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ, θάλνληαο ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα ηκήκαηα κειέηεο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ.  

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ θπξηφηεξσλ ειέγρσλ ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ησλ ππιψλσλ θαη ησλ 

παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο. Ζ εξγαζία επηθεληξψζεθε ζηνλ ζρεδηαζκφ ππιψλσλ 

απνηεινχκελσλ απφ θπιηλδξηθνχ ή θνινπξνθσληθνχ ζρήκαηνο θέιπθνο θαη ζπλδέζεηο θιάληδαο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζεο ζπλέρεηαο, θαζψο απνηεινχλ απφ ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο ηχπνπο ππιψλσλ. 

Αξρηθψο γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηηο αξρέο ζρεδηαζκνχ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

αθεξαηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν γηα ηελ πηζηνπνίεζε αλεκνγελλεηξηψλ ηεο 

εηαηξείαο Germanischer Lloyd. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηηο γεληθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ην ζρεδηαζκφ, ηνλ 

ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ θνξηίσλ θαη ηνπο ειέγρνπο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηα ζπζηαηηθά κέξε ησλ 

ππιψλσλ.  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηεξεχλεζεο ησλ ειέγρσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ππιψλαο αλεκνγελλήηξηαο χςνπο 128.8 m, 

αλεκνγελλήηξηαο νλνκαζηηθήο ηζρχο 3.8 MW. Έγηλε αλάιπζε ησλ δπλαηψλ ηξφπσλ πξνζνκνίσζεο ηνπ ππιψλα, 

εληνπίδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα θάζε ηξφπνπ, θαη εμεηάζηεθε ε επίδξαζε δηαθφξσλ 

απινπνηήζεσλ, πνπ είζηζηαη λα πηνζεηνχληαη, ζηα ηειηθά απνηειέζκαηα, θαζψο θαη ν ηξφπνο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ 

απνθιίζεσλ, εθφζνλ απηέο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ακειεζνχλ. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε δηεξεχλεζε ησλ θπξηφηεξσλ ειέγρσλ ηνπ ππιψλα, αθνινπζψληαο ηα πιαίζηα πνπ ζέηνληαη 

απφ ζχγρξνλνπο θαλνληζκνχο θαη πξφηππα. Γεκηνπξγήζεθαλ παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ησλ θαλνληζκψλ θαη 

ζρνιηάζηεθαλ φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε ππιψλεο αλεκνγελλεηξηψλ. Έγηλε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 

θιαζηθψλ κεζφδσλ αλάιπζεο θαη ειέγρνπ θαηαζθεπψλ θαη ηεο ρξήζεο ζχγρξνλσλ κεζφδσλ ειέγρνπ, κε 

αξηζκεηηθά πξνζνκνηψκαηα, εληνπίδνληαο θαη πξνβάιινληαο ηελ ρξεζηκφηεηα θάζε κεζφδνπ. 



 

Σέινο, εμεηάζηεθε ε επηξξνή πνπ έρεη ε κεηαβνιή ησλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ππιψλα ζηελ αληνρή 

ηεο θαηαζθεπήο, ιακβάλνληαο ππφςε ην θφζηνο. Απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία πξνέθπςαλ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηνλ βέιηηζην ζρεδηαζκφ ππιψλσλ, ηφζν απφ ηερληθήο, φζν θαη απφ 

νηθνλνκηθήο άπνςεο.  
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ABSTRACT 

In recent years the research and study of the operation principles and the design of wind turbines has brought 

wind energy to the forefront of the energy industry, making it a competitive alternative to conventional energy 

sources. Two of the most important factors that affect the economic sustainability of wind turbines are their 

height and their installation cost. Both of these factors are determined in large part from their tower, making the 

designing of the tower one of the most critical parts of the development of wind turbines. 

This thesis aims to study in depth the most important design checks of the towers’ components and the variables 

that affect their design. The thesis is focused on the design of towers comprised of cylindrical or conical frustum 

shells and flange connections, as they are some of the more widespread types of wind turbines. 

Firstly, there is an introduction to the design principles that have to be followed in order to assure the safety of 

the structure, in accordance with international guidelines for the certification of wind turbines by the company 

Germanischer Lloyd. These include general principles that have to govern the design, load calculation principles 

and the design checks that have to be verified for the towers’ components. 

For the comprehensive study of the design checks the tower of an 128.8 m wind turbine, with 3.8 MW rated 

power generator, was used. Different ways of modelling the tower were analysed, finding advantages and 

disadvantages for each one. Simplifications that can usually be used and their effect on the final results were 

checked; as well as ways to minimize it, in case the deviations from the final results are too great to ignore. 

An exhaustive study of the most important checks was performed, in accordance with contemporary design 

regulations and guidelines. Worked examples of the design regulations were produced and they were discussed 

with regard to their application to wind turbines. Classic analysis and verification methods were compared to 

modern verification processes, using numerical simulations, finding and presenting the usefulness of each 

method. 

Lastly, the effect on the structural integrity of the structure was checked by changing the geometry and the 

components of the tower, taking into account the financial cost. From the above process useful conclusions were 

drawn and guidelines for the attainment of the optimal design from both a technical and a cost efficient 

standpoint were created. 
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1 ΔΙΑΓΧΓΗ 

Απφ ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη έπεηηα, ε αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο θαη ε βειηίσζε ζην βηνηηθφ 

επίπεδν πνπ επηηεχρζεθε, βαζίζηεθε ζηελ ρξήζε νξπθηψλ θαπζίκσλ σο βαζηθή πεγή ελέξγεηαο. Σα 

απνζέκαηα απηψλ φκσο είλαη πεπεξαζκέλα θαη ζπλεπψο ε ζηξνθή πξνο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

αλαπφθεπθηε. Δθηφο απηνχ, θαζψο πξαγκαηνπνηείηαη ε εμάληιεζε ησλ επθνιφηεξα πξνζβάζηκσλ 

απνζεκάησλ ηνπο, ην θφζηνο εμφξπμεο θαη εθκεηάιιεπζήο ηνπο, θαζηζηνχλ ηηο ΑΠΔ κηα ζπκθέξνπζα, 

απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο, ελαιιαθηηθή. Δπίζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηελ παξαηήξεζε ηεο 

ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε θαη κε ηελ πεπνίζεζε φηη είλαη απνηέιεζκα αλζξσπνγελψλ αηηίσλ, έρνπλ 

ζεζκνζεηεζεί πιαίζηα πνπ πξνσζνχλ ηηο ΑΠΔ θαη ζέηνπλ ηα νξπθηά θαχζηκα ζε κεηνλεθηηθή ζέζε 

απέλαληη ζε απηά. Έηζη νη ηερλνινγίεο ησλ ΑΠΔ έρνπλ κπεη ζην πξνζθήλην ησλ ελεξγεηαθψλ εξεπλψλ 

κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο απηψλ θαη ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπο. 

1.1 Ιζηνξηθή αλάδξνκή  

Ζ εθκεηάιιεπζε ηεο δχλακεο ηνπ αλέκνπ γηα ηελ παξαγσγή έξγνπ δελ είλαη έλα πξφζθαην 

θαηλφκελν. Απφ ηελ ρξήζε ηζηίσλ γηα ηελ λαπζηπινΐα θαη ηελ θαηαζθεπή αλεκφκπισλ γηα ηελ 

θαηεξγαζία ησλ ζηηεξψλ ζηελ αξραηφηεηα, κέρξη ηηο αληιίεο λεξνχ ηνλ κεζαίσλα, ν άλζξσπνο 

ζπλεηδεηνπνηψληαο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλέκνπ λα παξάγεη έξγν πέξαλ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, έβξηζθε 

ηξφπνπο λα ηελ αμηνπνηήζεη. 

Ζ ηζηνξία ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο σο κέζσ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. μεθίλεζε ην 1888 ζην 

Cleveland απφ ηνλ Charles F. Brush. Ο θαηλνχξηνο ηξφπνο παξαγσγήο ελέξγεηαο εμαπιψζεθε γξήγνξα 

ζηηο Ζ.Π.Α., θαζψο έδηλε ηελ δπλαηφηεηα παξαγσγήο θαη εθκεηάιιεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Ζ δήηεζε γηα αλεκνγελλήηξηεο κεηψζεθε ην 1935 κε ην νκνζπνλδηαθφ 

θξάηνο λα παξεκβαίλεη θαη λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπνζεηψληαο ειεθηξηθέο 

γξακκέο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αηνιηθή ελέξγεηα επαλήιζε κε 

ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ ην 1974 (Γηάγξακκα 1.1) θαη αθνινχζσο ην 1978 ζεζπίδνληαη 

ξπζκίζεηο πνπ ππνρξεψλεη ηηο εηαηξείεο λα αγνξάδνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα κέξνο ηεο νπνίαο πξνέξρεηαη 

απφ Α.Π.Δ.. Σν 1980 δεκηνπξγείηαη ην πξψην κεγάιν αηνιηθφ πάξθν ζηελ California, εληνχηνηο ε 

παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αλεκνγελλήηξηεο παξακέλεη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα.[1] 
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Γηάγξακκα 1.1 : Ηζηνξηθφ θίλεζεο ησλ ηηκψλ αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ 

Ζ πξψηε ρξφληα πνπ ε παξαγφκελε ελέξγεηα απφ αλεκνγελλήηξηεο απνηειεί πνζνζηφ άλσ ηνπ 0.1% 

ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο είλαη ην 1998, νπφηε θαη παξαηεξείηαη ξαγδαία αχμεζε ηεο παξαγφκελεο 

ελέξγεηαο απφ αηνιηθά κέζα (Γηάγξακκα 1.2, Γηάγξακκα 1.3). Σν 2015 ην πνζνζηφ απηφ αλήιζε ζην 

3.6%.[2] Απηή ε ηάζε δελ αλακέλεηαη λα κεησζεί θαζφζνλ ππάξρνπλ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη 

επηδνηήζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ αηνιηθψλ κέζσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο ηφζν ζε επίπεδν 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο, φζν θαη ζε επίπεδν έξεπλαο, απφ ρψξεο, νξγαληζκνχο θαη νκνζπνλδίεο, πνπ 

έρνπλ σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ Α.Π.Δ..][4] 

 

Γηάγξακκα 1.2 : Πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο παξαγφκελεο ελέξγεηαο πξνεξρφκελε απφ αηνιηθά κέζα παξαγσγήο 
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Γηάγξακκα 1.3 : Ηζηνξηθφ ηεο ζπλνιηθήο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ κεραλέο εθκεηάιιεπζεο αηνιηθήο 

ελέξγεηαο 

Ζ αλάπηπμε είλαη ηφζν ξαγδαία πνπ ζε φξνπο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο, ε νλνκαζηηθή ηηκή ησλ MW ησλ 

αλεκνγελλεηξηψλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ην 2016, ήηαλ κεγαιχηεξε απφ ηελ ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε 

ηζρχ ην 2005 (Γηάγξακκα 1.4).  

 

 

Γηάγξακκα 1.4 : Πξαγκαηνπνηνχκελεο εγθαηαζηάζεηο θαη ζπλνιηθφο αξηζκφο εγθαηεζηεκέλσλ 

αλεκνγελλεηξηψλ αλά έηνο 

1.2 Σύπνη αλεκνγελλεηξηώλ 

1.2.1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά αλεκνγελλεηξηώλ  

Αλεκνγελλήηξηα νλνκάδεηαη θάζε δηάηαμε πνπ κε ηελ βνήζεηα πηεξπγίσλ ζηξέθεη ηνλ άμνλα κίαο 

γελλήηξηαο θαη κεηαηξέπεη ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ ζε ειεθηξηθή. Αλεμαξηήησο ηνπ ηχπνπ 

αλεκνγελλήηξηαο, φιεο έρνπλ ηα εμήο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά : 
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 Γξνκέαο : Δίλαη ε αξρή ηνπ κεραληζκνχ εθκεηάιιεπζεο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο, θαζψο είλαη 

ππεχζπλνο ζην λα κεηαηξέςεη ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ ζε ζηξνθηθή θηλεηηθή 

ελέξγεηα ηνπ άμνλα, κε ηελ βνήζεηα ησλ πηεξπγίσλ ηνπ.  

 Άμνλαο δξνκέα : Πεξηζηξέθεηαη εληφο ηεο γελλήηξηαο (κε ξχζκηζε ησλ ζηξνθψλ ηνπ εθφζνλ 

ππάξρεη θηβψηην ηαρπηήησλ) θαη κεηαθέξεη ηελ ζηξνθηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ζηελ ειεθηξηθή 

γελλήηξηα.  

 Ζιεθηξηθή γελλήηξηα : Κεηαηξέπεη ηελ κεραληθή ελέξγεηα ζε ειεθηξηθή, γηα λα 

κεηαζρεκαηηζηεί ζηελ ζπλέρεηα θαη λα κεηαθεξζεί ζην δίθηπν παξνρήο ελέξγεηαο.  

 

ρήκα 1.1 : Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά αλεκνγελλήηξηαο νξηδφληηνπ άμνλα κε θηβψηην ηαρπηήησλ[5] 

1.2.2 Οξηδόληηνπ άμνλα 

Οη αλεκνγελλήηξηεο νξηδφληηνπ άμνλα είλαη νη πην δηαδεδνκέλεο θαη είλαη απηέο πνπ ζπλήζσο 

ηαπηίδνληαη κε ηνλ φξν αλεκνγελλήηξηα. ε απηφ ηνλ ηχπν αλεκνγελλήηξηαο, φια ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κέξε βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ελφο ππιψλα, ελψ ηα πηεξχγηα ηνπ δξνκέα είλαη ιεπίδεο 

νη νπνίεο πεξηζηξέθνληαη θάζεηα ζηελ δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ. πλήζσο ε θαηεχζπλζε ηνπ δξνκέα 

είλαη ηέηνηα, ψζηε ν άλεκνο λα πξνζπίπηεη πξψηα ζηηο ιεπίδεο θαη κεηά ζηνλ ππιψλα (πξνζήλεκνη). Κε 

απηφ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο άλεκνο κε ιηγφηεξε έληαζε ηχξβεο, αιιά έρεη ην 

επηπιένλ θφζηνο εγθαηάζηαζεο κεραληζκνχ πεξηζηξνθήο ηεο αηξάθηνπ πνπ ζηεγάδεη ηνλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε άηξαθηνο είλαη ειεχζεξε λα πεξηζηξαθεί, 

κε ηνλ άλεκν λα δηέξρεηαη απφ ηνλ λνεηφ δίζθν ησλ ιεπίδσλ αθφηνπ έρεη δηέιζεη απφ ηνλ ππιψλα θαη 

ηελ άηξαθην (ππήλεκνη). Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε απμεκέλε έληαζε ηχξβεο, πξνθαιψληαο απμεκέλα 

θνξηία θφπσζεο. Γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο έρεη γίλεη δηαδεδνκέλν νη ιεπίδεο λα έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο πεξί ηνλ δηακήθε άμνλα ηνπο, βειηηζηνπνηψληαο ηελ θιίζε ηνπο σο πξνο ηνλ 

άλεκν θαη άξα ηελ απνξξφθεζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζην ζχζηεκα. 

Έλαο άιινο ηξφπνο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ νξηδφληηνπ άμνλα είλαη κε βάζε ηεο 

κνξθήο ηνπ ππιψλα ηνπο. ήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη ηέζζεξηο βαζηθέο κνξθέο ππιψλσλ. 

 σιελσηνί ραιχβδηλνη ππιψλεο. Οη πεξηζζφηεξεο αλεκνγελλήηξηεο κεγάινπ χςνπο 

θαηαζθεπάδνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν. Απνηεινχληαη απφ θπιηλδξηθά ή θνινπξνθσληθά ηκήκαηα 

20-30 κέηξσλ, ηα νπνία έρνπλ θιάληδεο ζηα άθξα ηνπο θαη θαηά ηελ αλέγεξζε ηεο 

θαηαζθεπήο γίλεηαη ε έλσζε κεηαμχ ηνπο κε πξνεληεηακέλνπο θνριίεο. Θαζψο ηα ηκήκαηα 

απηά κπνξνχλ λα είλαη θαη θνινπξνθσληθά, νη δηάκεηξφο ηνπο απμάλεηαη πξνο ηα θάησ, 

απμάλνληαο ηελ αληνρή εθεί πνπ απαηηείηαη εμνηθνλνκψληαο πιηθφ. 

 Γηθηπσηνί ραιχβδηλνη ππιψλεο. Παιηφηεξα ρξεζηκνπνηνχληαλ αξθεηά, αιιά ζήκεξα έρεη 

κεησζεί ε ρξήζε ηνπο. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ζσιελσηψλ ππιψλσλ είλαη ε ζρεηηθή 

επθνιία ζρεδηαζκνχ θαη ε εμνηθνλφκεζε ζε πξψηεο χιεο. Σα θχξην κεηνλέθηεκα είλαη ην θφζηνο 

ζπληήξεζήο ηνπο. 
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 Ππιψλεο ζθπξνδέκαηνο. Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε ρψξεο φπνπ ην θφζηνο ηνπ ράιπβα 

θαζηζηά ηνπο ραιχβδηλνπο ππιψλεο αληηνηθνλνκηθνχο. Κεηαθέξνληαη πξνθαηαζθεπαζκέλα 

ηκήκαηα ζθπξνδέκαηνο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλαξκνιφγεζή ηνπο ζην εξγνηάμην.  

 Τβξηδηθνί ππιψλεο. πλδπάδνπλ ηα θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν πιηθψλ (ζθπξνδέκαηνο, 

ράιπβα) αιιά ραξαθηεξίδνληαη απφ δπζθνιίεο ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπο. 

Σέινο, ε πιεηνλφηεηα ησλ αλεκνγελλεηξηψλ νξηδφληηνπ άμνλα έρνπλ ηξεηο ιεπίδεο. Αλ θαη ε απφδνζε 

κίαο θαη δχν ιεπίδσλ είλαη ζεσξεηηθά κεγαιχηεξε, ζέκαηα αληνρήο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο, φπσο είλαη ε 

γεληθή αληζνξξνπία θαη ε πςειή ηαρχηεηα αλέκνπ πνπ απαηηείηαη γηα λα εθθηλήζεη ε κία ιεπίδα, θαη ε 

γπξνζθνπηθή κεηάπησζε (gyroscopic precession) πνπ πξνθαιεί αζηάζεηα γηα ηηο δχν ιεπίδεο, ε 

βηνκεραλία έρεη θαηαιήμεη ζηηο ηξείο ιεπίδεο. Ωζηφζν ηα κεγάια νθέιε ησλ δχν ιεπίδσλ 

(θαηαζθεπαζηηθά, εμνηθνλφκεζε πιηθνχ, κείσζε βάξνπο, κεγαιχηεξε απφδνζε) έρνπλ αλνίμεη εθ λένπ 

ην ελδηαθέξνλ ηεο αγνξάο γηα απηέο.[6] Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπίδεο ησλ ηξηψλ παξαηεξείηαη κείσζε ηεο 

απφδνζεο ιφγσ ησλ νπηζζειθνπζψλ δπλάκεσλ.  

1.2.3 Κάζεηνπ άμνλα  

ηηο αλεκνγελλήηξηεο θάζεηνπ άμνλα ν άμνλαο ηνπ δξνκέα ηνπνζεηείηαη θάζεηα σο πξνο ην έδαθνο, 

ελψ ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο βξίζθεηαη ζηελ βάζε ηνπο. Απηφ πξνζθέξεη εχθνιε πξφζβαζε ζηνλ 

εμνπιηζκφ θαη επθνιία ζηελ ζπληήξεζε. Απφ ηα αξλεηηθά απηνχ ηνπ ηχπνπ αλεκνγελλήηξηαο είλαη ε 

πνιχ ρακειφηεξε απφδνζε ιφγσ ησλ νπηζζειθνπζψλ δπλάκεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ 

πεξηζηξνθή ησλ πηεξπγίσλ ηνπο, ε εγθαηάζηαζε ηνπο θπξίσο θνληά ζην έδαθνο φπνπ νη ηαρχηεηεο 

ησλ αλέκσλ είλαη ρακειφηεξεο θαη ε δπζθνιία εθθίλεζήο κε ζπλέπεηα λα απαηηνχλ ζπλήζσο εμνπιηζκφ 

ψζηε λα μεθηλήζεη ε πεξηζηξνθή.  

 

  

(α) (β) 

Δηθφλα 1.1 : Κνξθέο αλεκνγελλεηξηψλ (α) θάζεηνπ άμνλα[7] (β) νξηδφληηνπ άμνλα[8] 

1.3 Σα πιενλεθηήκαηα ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζήκεξα  

Σα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο κεζφδνπ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη[9] : 

 Πιενλεθηήκαηα  

- Πεγή ελέξγεηαο πνπ δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνκήζεηα θαπζίκνπ, θαηαζηψληαο ηελ κηα 

αεηθφξνο πεγή ελέξγεηαο. 

- Κείσζε εμάξηεζεο απφ νξπθηά θαχζηκα. 
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- Πξαθηηθά αλεμάληιεηε θαη δσξεάλ παξνρή ελέξγεηαο απφ ηνλ άλεκν.  

- Παξαγσγή ελέξγεηαο κε κεδακηλή εθπνκπή ξχπσλ.  

- Έρεη ζρεηηθά κηθξφ εδαθηθφ απνηχπσκα, κε ηελ πεξηνρή πέξημ ησλ αλεκνγελλεηξηψλ 

λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θαιιηέξγεηεο.  

- Παξνρή ελέξγεηαο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. 

- Όιν θαη αληαγσληζηηθφηεξε νηθνλνκηθά ιχζε έλαληη ζπκβαηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο, κε 

ηηο ζπλερήο κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο ηερλνινγίαο. 

- Κηθξή αλάγθε ζε ζπληήξεζε θαη έμνδα ιεηηνπξγίαο. 

 Κεηνλεθηήκαηα 

- Οη δηαθπκάλζεηο ζηελ πλνή ηνπ αλέκνπ θαη ζπλεπψο ηελ ζρεηηθή αλαμηνπηζηία έλαληη 

ησλ πεγψλ ελέξγεηαο πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο παξαγσγήο ηνπο 

αλάινγα κε ηελ δήηεζε (νξπθηά θαχζηκα, πδξνειεθηξηθά) ή πνπ έρνπλ κηα 

θαζνξηζκέλε πεξίνδν παξαγσγήο (ειηαθή ελέξγεηα)  

- Κεγάιν θφζηνο εγθαηάζηαζεο  

- Οπηηθφ-αθνπζηηθή φριεζε  

Θαζψο επελδχνληαη πεξηζζφηεξνη πφξνη ζηελ έξεπλα γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο, 

είηε κέζσ βειηηζηνπνίεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, είηε κε ηελ δπγνζηάζκηζε κεζφδσλ γηα ηελ 

πξφβιεςε ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ κηα πεξηνρήο, αλακέλεηαη κεγέζπλζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη 

κείσζε ησλ κεηνλεθηεκάησλ. Δπηπιένλ ε θαηαζθεπαζηηθή εκπεηξία θαη ηα ηερληθά κέζα πνπ 

αλαπηχζζνληαη επηηξέπνπλ ηελ αχμεζε ησλ κεγεζψλ, πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο επηθέξνπλ επηπιένλ 

φθεινο, κε ηελ πξφζβαζε ησλ γελλεηξηψλ ζηνλ πην ζηαζεξφ θαη ηαρχηεξν άλεκν ησλ αλψηεξσλ 

ζηξψζεσλ ηνπ αέξα. Απηή ε ηάζε κπνξεί λα παξαηεξεζεί κε ηελ αχμεζε ηεο ζρεηηθήο απφδνζεο, 

νξηζκέλε σο ηεο εηήζηα παξαγσγή ελέξγεηαο πξνο ηελ νλνκαζηηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ, απφ ην 2005 

έσο ην 2015 (Γηάγξακκα 1.5). [2] 

 

Γηάγξακκα 1.5 : ρεηηθή απφδνζε εγθαηεζηεκέλσλ αλεκνγελλεηξηψλ αλά έηνο  
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2 ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΗΣΡΙΧΝ 

2.1 Γεληθέο αξρέο  

Δλ γέλεη νη αλεκνγελλήηξηεο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, ψζηε ζε θάζε ζηηγκή ηεο πξνβιεπφκελεο 

πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο λα επηηεινχλ ην νηθνλνκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ ηνπο έξγν ρσξίο θίλδπλν ζηελ 

νιηθή αθεξαηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ε αζθάιεηα θαη ε 

αληνρή ηεο θαηαζθεπήο, θαζψο θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά απφ φιεο ηηο 

θνξηίζεηο πνπ ζεσξείηαη φηη δχλαηαη λα ζπκβνχλ ζηνλ θχθιν δσήο ηνπ έξγνπ.  

Δθηφο απηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε έλα αλαινγηθά κηθξφ αίηην λα κελ πξνθαιεί 

δπζαλάινγα κεγάιε δεκηά. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ ζεκαληηθψλ κειψλ έλαληη 

αζηνρηψλ κε αιπζηδσηή δξάζε ή κε ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ κειψλ απηψλ έλαληη αζηνρίαο γηα φιεο ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ ζεσξείηαη φηη ζα βξεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ.  

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ν έιεγρνο θαη ε ζπληήξεζε αλά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα 

κελ δχλαηαη λα ππάξμεη κεγάιε έθπησζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλεκνγελλήηξηαο κέζα ζηα 

δηαζηήκαηα απηά. Δάλ θάπνηα κέιε δελ είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζνχλ ή ν έιεγρνο δελ δχλαηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε πξαθηηθά κέζα, πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληέμνπλ γηα ην 

ζχλνιν ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ έξγνπ.  

2.1.1 Φνξηίζεηο  

Φφξηηζε ζεσξείηαη θάζε δξάζε ή αιιειεπίδξαζε πνπ κεηαβάιιεη ηελ εληαηηθή θαηάζηαζε ηεο 

θαηαζθεπήο. Ζ αθεξαηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κέζα απφ ηνπο ειέγρνπο ησλ 

Οξηαθψλ Θαηαζηάζεσλ. Οη δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο Οξηαθψλ Θαηαζηάζεσλ είλαη νη Οξηαθή Θαηάζηαζε 

Αζηνρίαο (Ο.Θ.Α.) θαη Οξηαθή Θαηάζηαζε Ιεηηνπξγηθφηεηαο (Ο.Θ.Ι.) , πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο κπνξνχλ 

λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ πεξαηηέξσ. 

Ζ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο αληηζηνηρεί ζηνλ έιεγρν ηεο κέγηζηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηεο 

θαηαζθεπήο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ είλαη : 

a) ε αζηνρία θξίζηκσλ ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο (κέιε, δηαηνκέο, ζπλδέζεηο), π.ρ. ιφγσ  

 ζξαχζεο/ππέξβαζε νξηαθήο αληνρήο  

 απψιεηαο επζηάζεηαο  

 θφπσζεο 

b) απψιεηα ζηαηηθήο ηζνξξνπίαο θαηαζθεπήο ή ηκήκαηνο απηήο (π.ρ. αλαηξνπή) 

Ζ νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο, θαζνξίδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θπζηνινγηθή ρξήζε ηεο θαηαζθεπήο, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηνλ θνξέα 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ. Σέηνηεο νξηαθέο θαηαζηάζεηο, κεηαμχ άιισλ, είλαη : 
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 κεηαθηλήζεσλ 

 ηαιαληψζεσλ θαη επηηαρχλζεσλ  

 πεξηνξηζκνχ εχξνπο ξσγκήο  

 ηάζεσλ θαη παξακνξθψζεσλ  

2.1.2 Μεξηθνί ζπληειεζηέο αζθαιείαο  

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ νξίδνληαη κεξηθνί ζπληειεζηέο αζθαιείαο 

θνξηίζεσλ θαη κεξηθνί ζπληειεζηέο αζθαιείαο πιηθψλ. Οη ζπληειεζηέο αζθαιείαο θνξηίζεσλ δελ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ πιηθψλ, είλαη αλεμάξηεηνη κεηαμχ ηνπο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ αληίζηνηρνπ ζηνηρείνπ ζρεδηαζκνχ.  

2.1.2.1 Κεξηθνί ζπληειεζηέο αζθαιείαο θνξηίζεσλ  

Οη κεξηθνί ζπληειεζηέο αζθαιείαο θνξηίζεσλ πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε θφξηηζε, 

φηη ην ελδερφκελν λα μεπεξαζηνχλ νξηζκέλεο αθξαίεο ηηκέο ηεο παξνπζηάδεη κηθξφηεξε πηζαλφηεηα απφ 

κία ζπγθεθξηκέλε νξηαθή ηηκή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πηζαλφηεηα λα εθδεισζεί ε ππφ εμέηαζε 

θφξηηζε. 

Οη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ απηψλ πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αβεβαηφηεηα ησλ θνξηίζεσλ θαη ηελ 

πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ, θαζψο επίζεο ηελ κεηαβιεηφηεηα ηνπο σο πξνο ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηνπο 

ηηκέο, φπσο θαη ηελ αθξίβεηα ησλ πξνζνκνησκάησλ θφξηηζεο (π.ρ. γηα βαξπηηθέο έλαληη αεξνδπλακηθέο 

θνξηίζεηο). 

ηελ πξάμε, νη πιεηνλφηεηα ησλ θαλνληζκψλ θαη ησλ πξνηχπσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πηζηνπνίεζε αλεκνγελλεηξηψλ, γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπληειεζηψλ αζθαιείαο, ιακβάλνπλ ππφςε 

θπξίσο ηελ πηζαλφηεηα δπζκελνχο ππέξβαζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηηκψλ ησλ θνξηίζεσλ, θαζψο θαη 

ηηο αβεβαηφηεηεο ησλ πξνζνκνησκάησλ θφξηηζεο. Δπηπιένλ ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο ζπληειεζηψλ 

αζθαιείαο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηηο δηάθνξεο αβεβαηφηεηεο ζεσξνχληαη ζπγθεληξσηηθά ζε έλα ηειηθφ 

κεξηθφ ζπληειεζηή αζθαιείαο θνξηίζεσλ   . Γηα λα επηηεπρζνχλ αμηφπηζηεο ηηκέο ζρεδηαζκνχ πξέπεη 

λα ηθαλνπνηείηαη ε εμήο ηζφηεηα : 

        (2.1) 

Όπνπ :     ηηκέο ζρεδηαζκνχ θνξηίζεσλ  

     κεξηθφο ζπληειεζηήο αζθαιείαο θνξηίζεσλ  

     ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ησλ θνξηίζεσλ. Όπνπ δελ δχλαηαη λα γίλεη ε ζηαηηζηηθή εμαγσγή 

ηεο ραξαθηεξηζηηθήο ηηκήο ησλ θνξηίζεσλ, ιακβάλεηαη ε αληηπξνζσπεπηηθή ηνπο ηηκή  

2.1.2.2 Κεξηθνί ζπληειεζηέο αζθαιείαο πιηθψλ 

Οη κεξηθνί ζπληειεζηέο αζθαιείαο πιηθψλ ιακβάλνπλ ππφςε ηελ επηξξνή πνπ έρεη ν ηχπνο, ε 

επεμεξγαζία θαη ε γεσκεηξία ηνπ πιηθνχ, φπσο θαη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ ζηελ ηειηθή αληνρή. Ζ 

αληνρή ζρεδηαζκνχ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ ηζφηεηα :  

         (2.2) 

Όπνπ :     ηηκή αληίζηαζεο ζρεδηαζκνχ  

     κεξηθφο ζπληειεζηήο αζθαιείαο πιηθνχ  

     ραξαθηεξηζηηθή ηηκή αληίζηαζεο  

2.1.3 Γηαδηθαζία αλάιπζεο  

Σα πξνζνκνηψκαηα θαη ε παξαδνρέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ 

Οξηαθή Θαηάζηαζε πνπ κειεηάηαη. 
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Ιακβάλεηαη ε ηάζε   πνπ πξνθχπηεη απφ ηα θφξηηα ζρεδηαζκνχ ηεο αληίζηνηρεο Οξηαθήο Θαηάζηαζεο : 

        (2.3) 

Αθνινχζσο απαηηείηαη επαξθήο απφδεημε φηη νη ηάζεηο ζρεδηαζκνχ παξακέλνπλ ζε επίπεδα ρακειφηεξα 

ηεο αληνρήο ζρεδηαζκνχ : 

     (2.4) 

Δλ γέλεη επηηξέπεηαη ε εμαγσγή ησλ ηάζεσλ κέζσ θιαζηθψλ ζεσξηψλ ζηαηηθήο, εθηφο θαη αλ δελ 

δχλαηαη λα εμαζθαιηζηεί επαξθήο αθξίβεηα, νπφηε θαη επηηξέπεηαη ε ρξήζε αξηζκεηηθψλ 

πξνζνκνησκάησλ. Γηα ηα κέιε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απινπνηεηηθέο ζεσξίεο (ζεσξία δνθνχ θηι.) θαη 

ππνινγίδνληαη νλνκαζηηθέο ηάζεηο, ε επηξξνέο ηνπηθψλ θαηλνκέλσλ (νπέο, ζπγθεληξψζεηο ηάζεσλ 

θηι.) ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε κε θαηάιιεινπο ζπληειεζηέο. Απαγνξεχεηαη λα αγλνεζνχλ κε 

γξακκηθά θαηλφκελα θνξηίζεσλ, γεσκεηξίαο θαη πιηθψλ, πνπ επεξεάδνπλ ηηο ππνινγηδφκελεο ηάζεηο.  

Πνιιέο θνξέο παξνπζηάδνληαη δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνπο 

ISO 2394 ―General principles on reliability for structures‖[10] θαη EN 1990 ―Eurocode: Basis of structural 

design‖[11], απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ 

ιεηηνπξγίαο ηεο αλεκνγελλήηξηαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, επηηξέπεηαη απινπνηεηηθά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 

ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ησλ θνξηίζεσλ γηα λα εμαρζνχλ νη ηάζεηο θαη ηα εληαηηθά κεγέζε ησλ δηάθνξσλ 

ζηνηρείσλ θαη αθνινχζσο λα πνιιαπιαζηαζηνχλ κε ηνλ δπζκελέζηεξν ζπληειεζηή θφξηηζεο ησλ 

επηκέξνπο θνξηίζεσλ. Γηα λα ζεσξνχληαη επαξθή ηα εμαγφκελα απνηειέζκαηα, πξέπεη λα γίλνπλ 

αλαιχζεηο κε ζπζηεκαηηθά ελαιιαζζφκελεο ηηκέο ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ πξνβιήκαηνο (π.ρ. ηαρχηεηα 

πεξηζηξνθήο δξνκέα, αεξνδπλακηθέο θνξηίζεηο), ψζηε ζε θάζε πεξίπησζε λα εγγπάηαη θαη’ ειάρηζηνλ 

ην επίπεδν αζθάιεηαο πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηέο αζθαιείαο. 

2.2 Τπνινγηζκόο θνξηίσλ 

Σα θνξηία θαη ηα εληαηηθά κεγέζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ επεξεάδνληαη απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο, ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαζψο θαη απφ ηελ κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε (π.ρ. 

εμάξηεζε ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο απφ ηελ κέζε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ). Γηα ηνλ αζθαιή ζρεδηαζκφ 

είλαη απαξαίηεην λα κειεηεζνχλ φιεο νη θαηαζηάζεηο θφξηηζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ ελδέρεηαη λα 

ζπκβνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ. 

2.2.1 Κιάζεηο αλεκνγελλεηξηώλ 

Δλ γέλεη νη αλεκνγελλήηξηεο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν πηζηνπνίεζεο απφ ηελ ―Germanischer Lloyd‖[12], 

κπνξνχλ λα θαηαηαρζνχλ ζε θιάζεηο αλάινγα κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

αλέκνπ ζρεδηαζκνχ. Γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηαρχηεηεο αλέκνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηα ιαηηληθά λνχκεξα Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ γηα λα ραξαθηεξίζνπλ ηελ αληίζηνηρε θιάζε, ελψ γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έληαζε ηχξβεο ηα θεθαιαία γξάκκαηα Α θαη Β. Έηζη 

πξνθχπηνπλ έμη θαλνληθέο θιάζεηο αλεκνγελλεηξηψλ ΗΑ, ΗΗΒ, ΗΒ θ.ν.θ.. Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη 

ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο θάζε θιάζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.1. Γηα αλεκνγελλήηξηεο πνπ δελ 

εκπίπηνπλ ζηηο παξαπάλσ θιάζεηο, ζεσξείηαη κηα επηπιένλ θιάζε S (special) κε ραξαθηεξηζηηθά 

αλέκνπ θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Οη ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ησλ θαλνληθψλ θιάζεσλ 

πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο νη ειάρηζηεο απαηηνχκελεο ηηκέο γηα ζρεδηαζκφ. 
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Πίλαθαο 2.1 : Υαξαθηεξηζηηθά αλά θιάζε αλεκνγελλήηξηαο[12] 

 

Όπνπ : Vref  ε ηαρχηεηα αλέκνπ αλαθνξάο. Άλεκνο αλαθνξάο νξίδεηαη ν άλεκνο κε κέγηζηε κέζε 

ηαρχηεηα γηα δεθάιεπηε πλνή θαη πεξίνδν επαλαθνξάο ηα πελήληα έηε.  

 Vave  κέζε ηαρχηεηα αλέκνπ. Δλ γέλεη νξίδεηαη ε κέζε ηηκή γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα (δεπηεξφιεπηα, ιεπηά, έηε θ.ν.θ.). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αλαθέξεηαη ζε 

δηάζηεκα αξθεηψλ εηψλ. 

 I15  ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηεο έληαζεο ηχξβεο γηα ηαρχηεηα αλέκνπ 15 m/s. 

 α  παξάκεηξνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έληαζεο ηχξβεο ζην χςνο ηεο πιήκλεο. 

2.2.2 Πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο  

Ζ θχξηα πεξηβαιινληηθή ζπλζήθε πνπ επεξεάδεη ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο αλεκνγελλήηξηαο είλαη ν άλεκνο. 

Απηφο δηαρσξίδεηαη, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο αλέκνπ (normal 

wind conditions) θαη ζε αθξαίεο ζπλζήθεο αλέκνπ (extreme wind conditions). Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αλέκνπ αλά πεξίπησζε δίλνληαη κέζσ ζηαηηζηηθψλ θαη εκπεηξηθψλ ζρέζεσλ, θάλνληαο ρξήζε ησλ 

γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αλεκνγελλήηξηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αλέκνπ πνπ 

νξίδνληαη γηα ηελ θιάζε ζηελ νπνία αλήθεη. Γηα ηνλ αθξηβή ππνινγηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

αλέκνπ αλά πεξίπησζε γίλεηαη παξαπνκπή ζηα αλάινγα θεθάιαηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξνηχπσλ 

(ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ―Germanischer Lloyd‖[12]). Αθνινχζσο παξαηίζεληαη νη θχξηεο ζπλζήθεο 

πνπ ζεσξνχληαη. 

Θαλνληθέο ζπλζήθεο αλέκνπ 

 Θαηαλνκή ηαρχηεηαο αλέκνπ (Wind speed distribution)  

 Θαλνληθή ηνκή θαηαλνκήο αλέκνπ (Normal profile wind model-NWP) 

 Θαλνληθέο ζπλζήθεο ηχξβεο (Normal turbulence model-NTM) 

Αθξαίεο ζπλζήθεο αλέκνπ 

 Σαρχηεηα αλέκνπ ζε αθξαίεο ζπλζήθεο (Extreme wind model-EWM)  

 Αθξαία ηηκή ηαρχηεηαο ξηπήο αλέκνπ γηα ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο (Extreme operating gust-EOG) 

 Αθξαία αιιαγή δηεχζπλζεο αλέκνπ (Extreme direction change-EDC) 

 Αθξαία παξαηεηακέλε ξηπή (Extreme coherent gust-ECG) 
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 Αθξαία παξαηεηακέλε ξηπή κε αιιαγή δηεχζπλζεο (ECD)  

 Αθξαία ελαιιαγή θιίζεο αλέκνπ (Extreme wind shear-EWS) 

Άιιεο ζπλζήθεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα θνξηία ζρεδηαζκνχ ζρεηίδνληαη κε ηελ γεσγξαθηθή 

πεξηνρή αλέγεξζεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο (ζρεκαηηζκφο πάγνπ θαη ζεηζκηθέο δξάζεηο) θαη πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε αλά πεξίπησζε. 

2.2.3 πλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο  

Γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ αζθάιεηα ηεο αλεκνγελλήηξηαο, ε αλεκνγελλήηξηα πξνυπνζέηεη λα έρεη 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ζπζηήκαηα ειέγρνπ. Απηά επεξεάδνπλ ηα θνξηία : 

 ζε θαηάζηαζε παξαγσγήο ελέξγεηαο  

 ζε θάζε ελεξγνπνίεζεο ηεο γελλήηξηαο  

 ζε θάζε απελεξγνπνίεζεο ηεο γελλήηξηαο  

 ζε θαηάζηαζε αθηλεζίαο  

 ζε ιεηηνπξγία αζθαιείαο  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζεσξνχληαη δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο νη νπνίεο πξέπεη λα εμεηαζηνχλ . 

Απηέο θαη’ ειάρηζηνλ είλαη : 

 Θαηάζηαζε παξαγσγήο ελέξγεηαο (Power production) 

 Θαηάζηαζε παξαγσγήο ελέξγεηαο κε εκθάληζε βιάβεο (Power production with occurrence of 

fault) 

 Δθθίλεζε γελλήηξηαο (Start-up) 

 Θαλνληθή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο (Normal shut-down) 

 Γηαθνπή ιεηηνπξγίαο εθηάθηνπ αλάγθεο (Emergency shut-down) 

 Θαηάζηαζε αλακνλήο (Parked) 

 Θαηάζηαζε αλακνλήο κε παξνπζία βιάβεο (Parked plus fault conditions) 

 Κεηαθνξά, αλέγεξζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε (Transport, erection, maintenance and 

repair) 

 Θαηάζηαζε παξαγσγήο ελέξγεηαο ή αλακνλήο κε παξαηεηακέλε παξνπζία δεπηεξεπνπζψλ 

ζπλζεθψλ (Extended design situations) 

2.2.4 Καηαζηάζεηο θόξηηζεο ζρεδηαζκνύ  

Σα εληαηηθά κεγέζε θαη ηα θνξηία ησλ αλεκνγελλεηξηψλ επεξεάδνληαη απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο, ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαζψο θαη απφ ηελ κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε (π.ρ. 

εμάξηεζε ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο απφ ηελ κέζε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ). Γηα ηνλ αζθαιή ζρεδηαζκφ 

είλαη απαξαίηεην λα κειεηεζνχλ φιεο νη θαηαζηάζεηο θφξηηζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ ελδέρεηαη λα 

ζπκβνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζεσξνχληαη θαηαζηάζεηο θφξηηζεο 

ζρεδηαζκνχ (Design load cases), αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, ηελ θαηάζηαζε ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο (Design situation, other conditions), θαζψο θαη απφ ηηο ζπλζήθεο αλέκνπ (wind 

conditions). ηνπο Πίλαθεο 2.2 θαη 2.3 γίλεηαη παξάζεζε ησλ ειάρηζησλ θαηαζηάζεσλ θφξηηζεο πνπ 

πξέπεη λα εμεηαζηνχλ, ψζηε λα γίλεη ν ππνινγηζκφο ησλ θνξηίσλ ζρεδηαζκνχ[12]. 

Δπηπιένλ, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ππιψλα εθηφο απφ ηα θφξηηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηάθνξεο 

θαηαζηάζεηο θφξηηζεο, πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θνξηία πνπ πξνθχπηνπλ απφ αηέιεηεο θαη ζηξνθέο 

ηεο ζεκειίσζεο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, ζεσξείηαη φηη παξνπζηάδνληαη νη εμήο κεηαβνιέο ζηελ γεσκεηξία 

ηεο θαηαζθεπήο : 

 ζηξνθή ηεο θνξπθήο ηνπ ππιψλα πεξί ηεο βάζεο ηνπ ίζε κε 5 mm/m, γηα λα ιεθζνχλ ππφςε 

νη επηξξνέο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αηειεηψλ θαη ηεο κνλφπιεπξεο πξφζπησζεο ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο  

 ζηξνθή ηεο θνξπθήο ηνπ ππιψλα πεξί ηεο βάζεο ηνπ ίζε κε 3 mm/m, γηα λα ιεθζεί ππφςε ε 

ελδερφκελε δηαθνξηθή θαζίδεζε ηεο ζεκειίσζεο 
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Πίλαθαο 2.2 : Θαηαζηάζεηο θφξηηζεο ζρεδηαζκνχ[12] 
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Πίλαθαο 2.3 : Θαηαζηάζεηο θφξηηζεο ζρεδηαζκνχ κε παξαηεηακέλε παξνπζία δεπηεξεπφλησλ ζπλζεθψλ[12] 

 

2.2.5 Τπνινγηζκόο θνξηίσλ 

Ο ππνινγηζκφο ησλ θνξηίσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε κε δπλακηθέο αλαιχζεηο, είηε θάλνληαο 

ρξήζε ςεπδν-ζηαηηθψλ αλαιχζεσλ. Γηα ηηο δπλακηθέο αλαιχζεηο, θαηά ηηο νπνίεο επηβάιινληαη ρξνληθά 

κεηαβαιιφκελεο θνξηίζεηο, πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη επηξξνέο απφ φιν ην δνκηθφ ζχζηεκα, ζηελ 

δπλακηθή απφθξηζε ηεο αλεκνγελλήηξηαο. Δάλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ςεπδν-ζηαηηθέο(quasi-static) 

αλαιχζεηο νη δπλακηθέο επηξξνέο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε κε θαηάιιεινπο πξνζαπμεηηθνχο 

ζπληειεζηέο. Θαηά θαλφλα γηα ηελ αλάιπζε ηεο αληνρήο ηεο θαηαζθεπήο ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

θαηαζηάζεηο θφξηηζεο πνπ είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηα δνκηθά ηεο ζηνηρεία, ελψ γηα ηελ θφπσζε, θνξηία 

πνπ δίλνπλ ελαιιαζζφκελα εληαηηθά κεγέζε. Γελ επηηξέπεηαη ελ γέλεη λα αγλνεζνχλ κε γξακκηθφηεηεο 

πνπ εθδειψλνληαη κέζσ θνξηίζεσλ. Δπηηξέπεηαη, εθηφο απφ ηελ κέζνδν εχξεζεο ηεο αληνρήο αλά 

θαηάζηαζε θφξηηζεο, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρξνλντζηνξίεο θφξηηζεο. πλεζέζηεξνο ηξφπνο 

παξνπζίαζεο ησλ θξηζηκφηεξσλ θνξηίσλ είλαη ζε πηλαθνπνηεκέλε κνξθή (ρήκα 2.1). Θα πξέπεη λα 

παξνπζηάδνληαη νη αθξαίεο ηηκέο ησλ εληαηηθψλ κεγεζψλ αλά δηεχζπλζε θαη ηα ηαπηφρξνλα, σο πξνο 

απηέο, εληαηηθά κεγέζε απφ ηηο ππφινηπεο δηεπζχλζεηο. 
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ρήκα 2.1 : Πξνηεηλφκελε κνξθή παξνπζίαζεο θνξηίσλ ζρεδηαζκνχ απφ ην πξφηππν ηεο ‖GL‖[12] 

2.2.6 Μεξηθνί ζπληειεζηέο αζθαιείαο ησλ θνξηίσλ 

Οη κεξηθνί ζπληειεζηέο αζθαιείαο ησλ θνξηίσλ νξίδνληαη κε βάζε ηελ νξηαθή θαηάζηαζε πνπ 

εμεηάδεηαη, ηελ θαηάζηαζε ζρεδηαζκνχ απφ ηελ νπνία εμάγνληαη ηα θνξηία, ην αίηην ηνπ θνξηίνπ θαη 

ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ζηελ αληνρή ηεο θαηαζθεπήο (επκελήο/δπζκελήο). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

θνξηίσλ ζηελ νξηαθήο θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο, θαηά ηελ δηάξθεηα δξάζεο ηνπ ζεηζκνχ θαη θαηά 

ηελ εμέηαζε ηεο θφπσζεο, ν ζπληειεζηήο αζθαιείαο ηίζεηαη     [12]. Γηα ηελ νξηαθή θαηάζηαζε 

αζηνρίαο, φπνπ εμεηάδεηαη ε αληνρή, ε απψιεηα επζηάζεηαο θαη ε απψιεηα ζηαηηθήο ηζνξξνπίαο, νη 

ζπληειεζηέο δίλνληαη απφ ηνλ Πίλαθα 2.4. 

Πίλαθαο 2.4 : Κεξηθνί ζπληειεζηέο αζθαιείαο θνξηίσλ[12] 

 

2.3 Έιεγρνη ζρεδηαζκνύ 

Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζεηξά απφ 

ειέγρνπο ζηα ζπζηαηηθά κέξε ηεο αλεκνγελλήηξηαο. Οη έιεγρνη απηνί ζρεηίδνληαη κε νξηαθέο 

θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξαζηεί ε αληνρή ηεο αλεκνγελλήηξηαο ζε θαλέλα 

ζεκείν, φπσο απηή νξίδεηαη γηα θάζε νξηαθή θαηάζηαζε. Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ ππιψλα αλεκνγελλεηξηψλ θπιηλδξηθήο/θνινπξνθσληθήο κνξθήο απφ ράιπβα, νπφηε 

αθνινχζσο παξαηίζεληαη νη θχξηνη έιεγρνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο. 
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2.3.1 Ππιώλαο 

2.3.1.1 Πιαζηηθφο Έιεγρνο  

Ο αξρηθφο έιεγρνο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αθεξαηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο 

είλαη ν έιεγρνο νξηαθήο θαηάζηαζεο πιαζηηθφηεηαο (Plastic limit state, LS1). Ζ νξηαθή θαηάζηαζε απηή 

νξίδεηαη απφ ηελ εμάληιεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο λα αληηζηαζεί ζηα επηβαιιφκελα θνξηία, 

ιφγσ δηαξξνήο ηνπ πιηθνχ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζε θειπθσηέο θαηαζθεπέο, φπσο είλαη νη ππιψλεο 

αλεκνγελλεηξηψλ, πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δχν κέζνδνη ειέγρνπ : πεξηνξηζκνχ ησλ ηάζεσλ 

θαη θαζνιηθήο αξηζκεηηθήο αλάιπζεο ηεο θαηαζθεπήο. 

Αλ θαη ν έιεγρνο ζε φξνπο ηάζεσλ βαζίδεηαη ζε ειαζηηθέο ζεσξήζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα 

πξνβιέςεη εχζηνρα ηελ νξηαθή θαηάζηαζε ηεο LS1, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζπληεξεηηθά 

παξέρνληαο έλα θάησ φξην αληνρήο ηεο θαηαζθεπήο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηάζεσλ ζρεδηαζκνχ 

γηα ηελ LS1 απαηηείηαη ν ππνινγηζκφο κφλν ησλ πξσηεπνπζψλ ηάζεσλ. Ωο πξσηεχνπζεο ηάζεηο 

ζεσξνχληαη νη ηάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη άκεζα απφ ηα επηβαιιφκελα θνξηία γηα λα δηαηεξεζεί ε 

ηζνξξνπία ηνπ θνξέα θαη δελ πξνθχπηνπλ απφ θάπνηνλ θαηαλαγθαζκφ. 

Ο έιεγρνο κε θαζνιηθή αξηζκεηηθή αλάιπζε βαζίδεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αληνρήο ηεο ζπλνιηθήο 

θαηαζθεπήο θάλνληαο ρξήζε πξνγξακκάησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. Δίλαη αθξηβέζηεξνο ζην λα 

πξνβιέπεη ηελ νξηαθή θαηάζηαζε ηεο LS1 θαζψο ιακβάλεη ππφςε ηηο επηκέξνπο πιαζηηθνπνηήζεηο ηνπ 

θνξέα θαη πξνζδηνξίδεη ηελ αληνρή ηεο θαηαζθεπήο πέξαλ ηεο ειαζηηθήο πεξηνρήο.  

2.3.1.2 Έιεγρνο Δπζηάζεηαο 

Ζ νξηαθή θαηάζηαζε επζηάζεηαο νξίδεηαη σο ε μαθληθή αλάπηπμε κεγάισλ κεηαθηλήζεσλ απφ φιε ή 

κέξνο ηεο θαηαζθεπήο ιφγσ ζιηπηηθψλ ή/θαη δηαηκεηηθψλ κεκβξαληθψλ ηάζεσλ πξνθαιψληαο έηζη ηελ 

αδπλακία ηεο θαηαζθεπήο λα θέξεη επηπιένλ θνξηία θαη πηζαλψο ηελ νιηθή θαηάξξεπζή ηεο. Δίλαη απφ 

ηνπο θξηζηκφηεξνπο ειέγρνπο ζε θειπθσηέο θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ κεγάιν ιφγν κήθνπο κε 

εμαζθαιηζκέλσλ (ζηεξηγκέλσλ) κειψλ πξνο αλεγκέλνπ πάρνπο (t/r), φπσο είζηζηαη λα είλαη νη 

αλεκνγελλήηξηεο κε ραιχβδηλν θπιηλδξηθφ/θνινπξνθσληθφ ππιψλα. Ο έιεγρνο δχλαηαη λα γίλεη ζε 

φξνπο ηάζεσλ ή πξαγκαηνπνηψληαο θαζνιηθή αξηζκεηηθή αλάιπζε ηεο θαηαζθεπήο. 

Όπσο θαη ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε πιαζηηθφηεηαο o έιεγρνο ησλ ηάζεσλ βαζίδεηαη ζε ειαζηηθή 

ζεψξεζε ηεο θαηαζθεπήο ζεσξψληαο, φκσο, κηα απνκεησκέλε αληνρή ηνπ πιηθνχ. Θαηά ηελ εθδήισζε 

αζηάζεηαο ζηελ θαηαζθεπή (ιπγηζκφο) απμάλνληαη δξακαηηθά νη παξακνξθψζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα ηα 

εληαηηθά κεγέζε ησλ κειψλ, πξνθαιψληαο ηελ αζηνρία απηψλ γηα ζηάζκεο θνξηίσλ πνπ, γηα γξακκηθή 

ζεψξεζε ηνπ θνξέα, ζα ήηαλ αζθαιείο. Έηζη θαηλνκεληθά παξνπζηάδεηαη κείσζε ηεο αληνρήο ησλ 

κειψλ απηψλ. Οη απνκεηψζεηο πξνθχπηνπλ απφ εκπεηξηθέο ζρέζεηο θαη ζρεηίδνληαη κε ηα γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξέα θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο κε ηνλ ηξφπν θαηαπφλεζήο ηνπ (θάκςε/ζιίςε). 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αληνρήο κε θαζνιηθή αξηζκεηηθή αλάιπζε ππάξρνπλ δχν ινγηθέο πνπ 

επηηξέπεηαη λα αθνινπζεζνχλ. Ζ κία ρξεζηκνπνηεί αξηζκεηηθά πξνζνκνηψκαηα γηα ηελ εμαγσγή 

ραξαθηεξηζηηθψλ αληνρψλ. Οη αληνρέο απηέο ελ ζπλερεία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμαγσγή ηεο 

ζπλνιηθήο αληνρήο κε ηελ ρξήζε εκπεηξηθψλ ζρέζεσλ, κε παξφκνηα ινγηθή ηνπ ειέγρνπ ζε φξνπο 

ηάζεσλ. Ζ άιιε ρξεζηκνπνηεί αξηζκεηηθά πξνζνκνηψκαηα γηα ηελ άκεζε εμαγσγή ηεο αληνρήο ηεο 

ζπλνιηθήο θαηαζθεπήο, ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επζηάζεηα ηεο 

θαηαζθεπήο απεπζείαο ζην αξηζκεηηθφ πξνζνκνίσκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

2.3.1.3 εηζκνχ 

Ο έιεγρνο έλαληη ζεηζκηθήο δηέγεξζεο, ελ γέλεη, δελ αλακέλεηαη λα είλαη θξίζηκνο ζηηο κεγάιεο 

αλεκνγελλήηξηεο, ιφγσ ησλ πςειψλ ηδηνζπρλνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ, εθηφο θαη αλ ν θνξέαο είλαη 

ηδηαηηέξσο δχζθακπηνο. ε θάζε πεξίπησζε, εθφζνλ αλακέλεηαη λα εκθαληζηνχλ ζεηζκηθέο δξάζεηο 
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θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο ηεο, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ε επάξθεηά ηεο ζηα ζεηζκηθά θνξηία. Δπηηξέπεηαη ν 

έιεγρνο λα γίλεη κε ζπληεξεηηθέο θαη απινπνηεηηθέο παξαδνρέο απφ ηα πεξηζζφηεξα πξφηππα. Δθφζνλ 

πξνθχςεη φηη δελ επαξθεί ε θαηαζθεπή γηα ηνπο απινπνηεκέλνπο ειέγρνπο, επηηξέπεηαη λα 

πξνζδηνξηζηεί ε επάξθεηά ηεο κέζσ θαζκαηηθήο αλάιπζεο.  

2.3.1.4 Οξηαθή θαηάζηαζε θνπψζεσο 

Ζ νξηαθή θαηάζηαζε θνπψζεσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ μαθληθή ζξαχζε ή ξεγκάησζε ηνπ πιηθνχ 

ρσξίο πιαζηηθή παξακφξθσζε, κεηά απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζε επαλαιακβαλφκελεο θπθιηθέο θνξηίζεηο. 

ε θαηαζθεπέο κε ζπλερή κεηαβνιή θνξηίσλ, φπσο είλαη νη αλεκνγελλήηξηεο, είλαη απαξαίηεηνο ν 

έιεγρνο ζε θφπσζε, ψζηε λα απνθεπρζεί ε νιηθή ή κεξηθή θαηάξξεπζή ηνπο. Ζ αληνρή ησλ 

θαηαζθεπψλ έλαληη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θφπσζεο κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κε δχν ηξφπνπο. Ζ 

πξψηε είλαη ε κέζνδνο αλνρήο βιαβψλ θαη ε δεχηεξε ε κέζνδνο αζθάιεηαο δσήο. Ζ κέζνδνο αλνρήο 

βιαβψλ ζεσξεί φηη επηηπγράλνληαη ηα επηζπκεηά επίπεδα αζθαιείαο κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ζπληήξεζεο θαη ζπρλψλ ειέγρσλ ησλ κειψλ ηεο θαηαζθεπήο γηα ηελ εμαθξίβσζε θαη δηφξζσζε ησλ 

βιαβψλ πνπ εκθαλίδνληαη απφ ην θαηλφκελν ηε θφπσζεο. Πξνυπφζεζε ηεο κεζφδνπ είλαη ε ηθαλφηεηα 

ηεο θαηαζθεπήο, ζε πεξίπησζε αζηνρίαο απφ θφπσζε, λα αλαδηαλείκεη ηα θνξηία. Ζ κέζνδνο 

αζθάιεηαο δσήο ζεσξεί φηη ε αληνρή ησλ κειψλ έλαληη θφπσζεο ζα εμαζθαιίδεηαη θαζ’ φιε ηελ 

δηάξθεηα δσήο ηεο θαηαζθεπήο. 

2.3.1.5 πληνληζκνχ  

Ο έιεγρνο ζπληνληζκνχ ζρεηίδεηαη κε ηελ απνθπγή ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ ηδηνζπρλνηήησλ ηεο 

θαηαζθεπήο κε ηηο ζπρλφηεηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αλεκνγελλήηξηαο. Δλ γέλεη νξίδνληαη δχν ζπρλφηεηεο 

ιεηηνπξγίαο πνπ δχλαηαη λα πξνθαιέζνπλ πξφβιεκα ιφγσ δπλακηθήο κεγέζπλζεο ησλ θνξηίσλ. Ζ κία 

νξίδεηαη σο ε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο γελλήηξηαο (ζπρλφηεηα 1P) θαη ε δεχηεξε πξνθχπηεη απφ ηελ 

δηέιεπζε ησλ πηεξπγίσλ έκπξνζζελ ηνπ ππιψλα, πνπ πξνθαιεί πηψζε ηεο αλεκνπίεζεο επί ηνπ 

ππιψλα (ζπρλφηεηεο 2P,3P θ.ν.θ. γηα 2, 3 πηεξχγηα αληίζηνηρα). Δάλ πξνθχπηεη φηη δελ δχλαηαη λα 

απνθεπρζεί ν ζπληνληζκφο απαηηείηαη εθηελήο κειέηε ησλ ηαιαληψζεσλ θαη ηεο δπλακηθήο απφθξηζεο 

ηεο θαηαζθεπήο ζηελ θάζε ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη έιεγρνο ησλ ηαιαληψζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 

 

2.3.2 πλδέζεηο 

2.3.2.1 ΟΘΑ 

Γηα ηηο ζπλδέζεηο ν έιεγρνο ζε Ο.Θ.Α. θαζνξίδεηαη απφ ηα κέγηζηα θνξηία πνπ θαινχληαη λα 

κεηαβηβάζνπλ. Θαηά ηνλ έιεγρφ ηνπο πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ε επηξξνή πνπ έρνπλ ζηελ αληνρή ηνπο 

νη έθθεληξεο θνξηίζεηο, ηα πηζαλά δηάθελα κεηαμχ ησλ ειαζκάησλ ηνπο θαη νη αηέιεηεο. Αλ νη θνριίεο 

θέξνπλ δπλακηθέο αμνληθέο θνξηίζεηο, νη ηέκλνπζεο δπλάκεηο πξέπεη λα κεηαβηβάδνληαη κφλν κέζσ 

δπλάκεσλ επαθήο θαη ζπλεπψο λα ππνινγηζηεί επαξθήο πξνέληαζε. Δπηηξέπεηαη λα γίλεη ε ρξήζε 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. Θαηά ηελ αλάιπζε ζε Ο.Θ.Α. δελ απαηηείηαη λα ιεθζεί ππφςε ε πξνέληαζε 

ησλ θνριηψλ θαη κπνξεί λα γίλεη ν έιεγρφο ησλ ζπλδέζεσλ ζαλ λα ήηαλ ραιαξνί. Δλδερφκελεο 

πιαζηηθνπνηήζεηο ζηα ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο επηηξέπεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε.  

2.3.2.2 Θφπσζε 

Γηα ηελ θφπσζε ησλ ζπλδέζεσλ ηζρχεη φ,ηη θαη γηα ηνλ έιεγρν θφπσζεο ηνπ ππιψλα. Δπηπιένλ, θαηά 

ηνλ έιεγρν θφπσζεο θνριηψλ πνπ ππφθεηληαη ζε θπθιηθέο εθειθπζηηθέο ηάζεηο, είλαη απαξαίηεηε ε 

πξνέληαζε ηνπο ψζηε λα κεησζεί ην εχξνο ησλ εκθαληδφκελσλ ηάζεσλ επί ηνπ θνριία θαηά ηελ 

δηάξθεηα δσήο ηνπο. Γηα λα ιεθζεί ππφςε ε επκελήο δξάζε ηεο πξνέληαζεο ζηνλ έιεγρν θφπσζεο 
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απαηηείηαη λα ζεσξεζεί ίζε κε ην 70% ηεο αξρηθήο ηηκήο ηεο, εθφζνλ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε 

πεξίζθηγμε ησλ θνριηψλ μαλά κέζα ζε δηάζηεκα έμη κελψλ απφ ηελ αξρηθή πξνέληαζε. Δπηηξέπεηαη λα 

ιεθζεί ίζε κε ην 90% απηήο εάλ πξνβιέπεηαη πεξίζθηγμε εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο ησλ έμη πξψησλ 

κελψλ. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηάζεσλ γηα ηνλ έιεγρν θνπψζεσο ησλ θνριηψλ επηηξέπεηαη λα γίλεη κε ηελ 

ρξήζε εκπεηξηθψλ ζρέζεσλ ή κε ηελ ρξήζε πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. Γελ επηηξέπεηαη ζε θακία 

πεξίπησζε ε ρξήζε πξνζνκνησκάησλ πνπ δελ ιακβάλνπλ ππφςε ην δηάθελν κεηαμχ ησλ ειαζκάησλ 

ησλ ζπλδέζεσλ.  





 

 

ρεδηαζκφο ππιψλσλ αλεκνγελλεηξηψλ κνξθήο θπιηλδξηθνχ ή θνινπξνθσληθνχ θειχθνπο 

3 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΗΣΡΙΑ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

3.1 Γεσκεηξηθά ζηνηρεία 

Ζ αλεκνγελλήηξηα πνπ ζα ειεγρζεί θαη αθνινχζσο ζα επαλαζρεδηαζηεί είλαη ηεο εηαηξίαο GE, χςνπο 

131 m, θιάζεο ΗΗΒ, κε ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηχπνπ 3.8-130. Σν ζπλνιηθφ χςνο ηνπ ππιψλα 

είλαη 127.79 κέηξα θαη απνηειείηαη απφ 7 ηκήκαηα. Σξία ηκήκαηα, ηα δχν ηκήκαηα ηεο βάζεο θαη ην 

ηκήκα ηεο θνξπθήο, έρνπλ ζρήκα θνινπξνθσληθφ, ελψ ηα ελδηάκεζα ηκήκαηα είλαη θπιηλδξηθά. Ζ 

δηάκεηξνο ζηελ θνξπθή είλαη 3075 mm θαη απμάλεηαη σο ηα 4300 mm ζην ηέινο ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

θνξπθήο. Ζ δηάκεηξνο παξακέλεη ζηαζεξή ζηα 4300 mm έσο ην πξνηειεπηαίν ηκήκα. Απφ εθεί θαη 

έπεηηα, ε δηάκεηξνο απμάλεηαη κέρξη ηελ βάζε ηνπ ππιψλα, φπνπ παίξλεη ηελ ηηκή 5200 mm 

(Γηάγξακκα 3.2). πλνιηθά ν ππιψλαο απνηειείηαη απφ 47 κέξε, ην πάρνο ησλ νπνίσλ θπκαίλεηαη απφ 

14 mm ζηελ θνξπθή έσο 35 mm ζηελ βάζε (Γηάγξακκα 3.1). ην ηκήκα ηεο βάζεο βξίζθεηαη θαη ε 

ζπξίδα πξφζβαζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ππιψλα, εληζρπκέλε πεξηκεηξηθά κε έιαζκα πάρνπο 60mm. Ζ 

γεσκεηξία ηεο δίλεηαη ζην ρήκα 3.1. Σν ζχλνιν ησλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 3.1. 

Πίλαθαο 3.1 : Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά αλεκνγελλήηξηαο 

SEGMENT LENGTH 

(mm) 

HEIGHT 

(mm) 

PART END D (mm) t (mm) 

1 
3006 

128790 1 1 3075.0 20 

125784 1 2 3197.7 20 

2762 
125784 2 1 3197.7 14 

123022 2 2 3310.5 14 

2768 
123022 3 1 3311.5 14 

120254 3 2 3423.6 14 

2774 
120254 4 1 3423.6 14 

117480 4 2 3536.8 14 

2779 
117480 5 1 3536.8 14 

114701 5 2 3650.3 14 
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SEGMENT LENGTH 

(mm) 

HEIGHT 

(mm) 

PART END D (mm) t (mm) 

2785 
114701 6 1 3650.3 14 

111916 6 2 3764.0 14 

2791 
111916 7 1 3764.0 14 

109125 7 2 3878.0 14 

2797 
109125 8 1 3878.0 14 

106328 8 2 3992.2 14 

2803 
106328 9 1 3992.2 14 

103525 9 2 4106.7 14 

2809 
103525 10 1 4106.7 14 

100716 10 2 4221.4 14 

1926 
100716 11 1 4221.4 15 

98790 11 2 4300.0 15 

2 
2120 

98790 12 1 4300.0 15 

96670 12 2 4300.0 15 

1970 
96670 13 1 4300.0 15 

94700 13 2 4300.0 15 

2970 
94700 14 1 4300.0 15 

91730 14 2 4300.0 15 

2970 
91730 15 1 4300.0 15 

88760 15 2 4300.0 15 

2970 
88760 16 1 4300.0 16 

85790 16 2 4300.0 16 

2970 
85790 17 1 4300.0 16 

82820 17 2 4300.0 16 

2970 
82820 18 1 4300.0 17 

79850 18 2 4300.0 17 

2970 
79850 19 1 4300.0 18 

76880 19 2 4300.0 18 

2970 
76880 20 1 4300.0 18 

73910 20 2 4300.0 18 

3120 73910 21 1 4300.0 19 
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SEGMENT LENGTH 

(mm) 

HEIGHT 

(mm) 

PART END D (mm) t (mm) 

70790 21 2 4300.0 19 

3 
3120 

70790 22 1 4300.0 19 

67670 22 2 4300.0 19 

2970 
67670 23 1 4300.0 20 

64700 23 2 4300.0 20 

2970 
64700 24 1 4300.0 22 

61730 24 2 4300.0 22 

2970 
61730 25 1 4300.0 22 

58760 25 2 4300.0 22 

2970 
58760 26 1 4300.0 23 

55790 26 2 4300.0 23 

2970 
55790 27 1 4300.0 23 

52820 27 2 4300.0 23 

2750 
52820 28 1 4300.0 24 

50070 28 2 4300.0 24 

4 
3120 

50070 29 1 4300.0 24 

46950 29 2 4300.0 24 

2970 
46950 30 1 4300.0 25 

43980 30 2 4300.0 25 

2970 
43980 31 1 4300.0 25 

41010 31 2 4300.0 25 

2970 
41010 32 1 4300.0 26 

38040 32 2 4300.0 26 

3090 
38040 33 1 4300.0 28 

34950 33 2 4300.0 28 

5 
2970 

34950 34 1 4300.0 28 

31980 34 2 4300.0 28 

2485 
31980 35 1 4300.0 28 

29495 35 2 4300.0 28 

2485 29495 36 1 4300.0 28 
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SEGMENT LENGTH 

(mm) 

HEIGHT 

(mm) 

PART END D (mm) t (mm) 

27010 36 2 4300.0 28 

2970 
27010 37 1 4300.0 28 

24040 37 2 4300.0 28 

6 
2530 

24040 38 1 4300.0 28 

21510 38 2 4394.7 28 

2330 
21510 39 1 4394.7 28 

19180 39 2 4481.9 28 

2330 
19180 40 1 4481.9 28 

16850 40 2 4569.2 28 

2330 
16850 41 1 4569.2 28 

14520 41 2 4656.4 28 

2500 
14520 42 1 4656.4 28 

12020 42 2 4750.0 28 

7 
1970 

12020 43 1 4750.0 28 

10050 43 2 4823.8 28 

2970 
10050 44 1 4823.8 27 

7080 44 2 4934.9 27 

2970 
7080 45 1 4934.9 35 

4110 45 2 5046.1 35 

2970 
4110 46 1 5046.1 35 

1140 46 2 5157.3 35 

1140 
1140 47 1 5157.3 35 

0 47 2 5200.0 35 
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Γηάγξακκα 3.1 : Κεηαβνιή ηνπ πάρνπο ηνπ 

θειχθνπο θαζ’ χςνο 

Γηάγξακκα 3.2 : Κεηαβνιή ηεο νλνκαζηηθήο 

δηακέηξνπ ηνπ ππιψλα θαζ’ χςνο 

 

   

(α) (β) (γ) 

ρήκα 3.1 : Θπξίδα ζηελ βάζε ηνπ ππιψλα (α) φςε (β) θάηνςε (γ) ηνκή  

Γηα ηελ ζχλδεζε ησλ ηκεκάησλ κεηαμχ ηνπο πξνβιέπνληαη θιάληδεο πάρνπο απφ 91 mm έσο 145 mm, 

θνριίεο πνηφηεηαο 10.9 δηακέηξσλ απφ 36 mm έσο 58 mm θαη αλνρή νπψλ 3 mm. Σα γεσκεηξηθά 
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ραξαθηεξηζηηθά ιακβάλνληαη απφ ην πξφηππν ISO 4014[13] θαη παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 3.2. H ηππηθή 

δηάηαμε ησλ ζπλδέζεσλ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 3.3. 

 

ρήκα 3.2 : Υαξαθηεξηζηηθά γεσκεηξίαο θνριηψλ[14] 

Πίλαθαο 3.2 : Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνριηψλ ηνπ ππιψλα 

Ολνκαζηηθό 

πιάηνο 

Πιάηνο 

Κνξκνύ D 

(mm) 

Πιάηνο 

ζπεηξώκαηνο Ds 

(mm) 

Πάρνο 

Κεθαιήο H 

(mm) 

Απόζηαζε 

πιεπξώλ F 

(mm) 

Απόζηαζε 

θνξπθώλ C 

(mm) 

Κ58 58 55.2 36.3 86 98.7 

Κ52 52 48.6 32.5 78.7 90.3 

Κ48 48 44.6 30 73.8 84.7 

Κ36 36 33.2 25.5 54.4 62.2 

 

(α) (β) 

ρήκα 3.3 : Σππηθή ζχλδεζε ηκεκάησλ (α) ηνκή (β) θάηνςε 

3.2 Τιηθά 

3.2.1 Υαξαθηεξηζηηθά ράιπβα 

Ο ράιπβαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππιψλα είλαη πνηφηεηαο S355. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα 

ζεσξεζνχλ γηα ηηο αλαιχζεηο, ιακβάλνληαη απφ ηνλ EN10025/2[15] (Πίλαθαο 3.3). πληεξεηηθά δελ ζα 

ιεθζεί ππφςε ε θξάηπλζε ηνπ ράιπβα, αιιά ζα ιεθζεί νξηδφληηνο κεηειαζηηθφο θιάδνο, ρσξίο φκσο 

αλεγκέλε παξακφξθσζε αζηνρίαο. ην Γηάγξακκα 3.3 γίλεηαη παξάζεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

ράιπβα S355, γηα ηα πάρε πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θαηαζθεπή. Απφ ηνλ EN1993/1.1/3.2.6[16] 

ιακβάλεηαη φηη Δ=210 GPa θαη λ=0.3, ελψ ε ππθλφηεηα ηνπ ράιπβα ιακβάλεηαη ξ=7.85 Mg/m3. 
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Πίλαθαο 3.3 : Υαξαθηεξηζηηθέο αληνρέο δνκηθνχ ράιπβα ζπλαξηήζεη ηνπ πάρνπο ηνπ ζηνηρείνπ[15] 

 

 

Γηάγξακκα 3.3 : Λφκνο ησλ πιηθψλ γηα ηελ ραξαθηεξηζηηθή αληνρή ράιπβα S355, ζπλαξηήζεη ηνπ πάρνπο 

ηνπ ζηνηρείνπ 

3.2.2 Μεξηθνί ζπληειεζηέο αζθαιείαο ράιπβα 

Οη ζπληειεζηέο αζθαιείαο ηνπ ράιπβα ζρεηίδνληαη κε ηελ νξηαθή θαηάζηαζε πνπ εμεηάδεηαη θαζψο θαη 

κε ηνλ ηξφπν αζηνρίαο ηνπ (δηαξξνή/ζξαχζε). Θαηά ηνλ IEC 61400/1[17] νη ζπληειεζηέο ησλ πιηθψλ 

κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη απφ ην αληίζηνηρν θαλνληζκφ εθφζνλ δηαηεξείηαη ην επίπεδν αζθαιείαο πνπ 

έρεη νξηζηεί απφ απηφλ. χκθσλα κε ηνλ EN1993/1.6[18] γηα ηελ νξηαθή αληνρή θειπθψλ ν 

ζπληειεζηήο     κπνξεί λα ιακβάλεηαη απφ ηνλ EN1993/1.1[16]. πλεπψο ν ζπληειεζηήο αζθαιείαο 

ιακβάλεηαη        . Απφ ηνλ IEC 61400/1 ν ζπληειεζηήο αζθαιείαο ησλ πιηθψλ ζε ειέγρνπο 

επζηάζεηαο ηίζεηαη θαη’ ειάρηζηνλ 1.1, φπσο πξνηείλεηαη θαη απφ ηνλ ΔΛ1993/1.6. πλεπψο ιακβάλεηαη 

       . Γηα αζηνρία ηνπ ράιπβα ιφγσ ζξαχζεο ν ζπληειεζηήο πξνηείλεηαη          απφ ηνλ 

EN1993/1.1. πγθεληξσηηθά νη ζπληειεζηέο γηα ηελ Ο.Θ.Α. παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.4. Οη 

ζπληειεζηέο αζθαιείαο ηνπ ράιπβα έλαληη θφπσζεο ιακβάλνπλ ηηκέο αλάινγα κε ηελ κέζνδν ειέγρνπ 
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πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε αζηνρία ηνπ κέινπο πνπ εμεηάδεηαη. Οη 

πξνηεηλφκελεο ηηκέο δίλνληαη απφ ηνλ Πίλαθα 3.5. 

Πίλαθαο 3.4 : πληειεζηέο αζθαιείαο Ο.Θ.Α.  Πίλαθαο 3.5 : πληειεζηέο αζθαιείαο θφπσζεο 

Σύπνο ζπληειεζηή 

αζθαιείαο 
Σηκή ζπληειεζηή 

 

Μέζνδνο ειέγρνπ 
πλέπεηεο αζηνρίαο 

    1.00  Κηθξέο Κεγάιεο 

    1.10  Αλνρήο βιαβψλ 1.00 1.15 

    1.25  Αζθάιεηαο δσήο 1.15 1.35 

3.3 Τπνινγηζκόο θνξηίσλ θαηαζθεπήο 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξηίσλ απαηηνχληαη δπλακηθέο αλαιχζεηο θαη απφ απηέο λα πξνζδηνξηζηνχλ 

ηα δπζκελέζηεξα ηαπηφρξνλα κεγέζε, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα βήκαηα ησλ αλαιχζεσλ. 

Απινπνηεηηθά επηηξέπεηαη λα γίλνπλ νη έιεγρνη κφλν γηα ηηο αθξαίεο ηηκέο ησλ θνξηίσλ θαη ηα 

ηαπηφρξνλα κεγέζε ηνπο, θαηά ηνπο ειέγρνπο αληνρήο θαη επζηάζεηαο. Οη αλαιχζεηο απηέο είλαη 

απαξαίηεηεο θαη γηα ηηο αλαιχζεηο ζε Ο.Θ.Α. θαη ηηο αλαιχζεηο ζε Ο.Θ.Ι., ελψ γηα ηηο αλαιχζεηο ζε 

θφπσζε, απινπνηεηηθά γηα ην θέιπθνο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θάζκα θνξηίζεσλ. Δλ γέλεη λα 

ζεκεησζεί φηη επηηξέπεηαη ε γξακκηθή παξεκβνιή ζε απζαίξεηα ζεκεία. 

Σα θνξηία ππνινγίζηεθαλ κε νξηζκέλεο απινπνηήζεηο θαη παξαδνρέο, θαζψο δελ ήηαλ δπλαηή ε 

εχξεζε ησλ θνξηίσλ γηα ηα νπνία ζρεδηάζηεθαλ ηα θέξνληα ζηνηρεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππιψλα, θαη 

ε εμαγσγή απνηειεζκάησλ απφ πξνζνκνηψζεηο είλαη κία νιφθιεξε κειέηε απφ κφλε ηεο θαη δελ 

απνηειεί ζηφρν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. Ο ππνινγηζκφο απηφο έγηλε κε αλαγσγή ησλ θνξηίσλ 

ζεκειίσζεο αλεκνγελλήηξηαο 3.8-130/ΗΗΒ/85m, δειαδή ίδηνπ ηχπνπ αλεκνγελλήηξηαο, αιιά 

δηαθνξεηηθνχ χςνπο ππιψλα. Δπιφγσο ζεσξείηαη φηη εκθαλίδνληαη παξφκνηα θνξηία ζηελ θνξπθή ησλ 

δχν ππιψλσλ. 

Αξρηθψο, επηηξέπεηαη θαηά ηνπο ειέγρνπο αληνρήο λα ακειεζνχλ νη ξνπέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ ππιψλα ιφγσ ηεο θαηαλνκήο ηεο αλεκνπίεζεο, παξαδνρή πνπ εθαξκφζηεθε ζε φινπο 

ηνπο πξαγκαηνπνηνχκελνπο ειέγρνπο. Θεσξήζεθε επίζεο, φηη φια ηα θνξηία αζθνχληαη ζηελ θνξπθή 

ηνπ ππιψλα, ακειψληαο ηελ θαηαθφξπθε θαηαλνκή ησλ αλεκνπηέζεσλ. Γηα ηελ αλαγσγή ηεο 

αλεκνπίεζεο επί ηνπ ππιψλα ζε ζπγθεληξσκέλν θνξηίν ζηελ θνξπθή έγηλε ζεψξεζε ηζφηεηαο ηεο 

πξνθαινχκελεο ξνπήο ζηελ βάζε απφ ηηο δχν θνξηίζεηο. Σέινο αγλνήζεθε ε ζηξνθή ζηελ βάζε ηνπ 

ππιψλα ιφγσ θαηαζθεπαζηηθψλ αηειεηψλ θαη δηαθνξηθήο θαζίδεζεο γηα ηνπ ειέγρνπο ζε Ο.Θ.Α. θαη 

Ο.Θ.Ι.. 

3.3.1 Φνξηία ζε Ο.Κ.Α.  

Θαζψο δελ ππήξραλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηελ κάδα ηνπ ζπλνιηθνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηελ 

θνξπθή ηνπ ππιψλα, έγηλε ρξήζε, απφ ηελ βηβιηνγξαθία, ζρέζεο πνπ ζπλαξηά ηελ ζπλνιηθή κάδα 

ζηελ θνξπθή ηνπ ππιψλα κε ηελ νλνκαζηηθή ηζρχ ηεο γελλήηξηαο[19]. Γηα γελλήηξηεο κε θηβψηην 

ηαρπηήησλ ε εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ ζρέζε είλαη : 

      (3.1) 

Όπνπ :          

          

Αληηθαζηζηψληαο ηελ νλνκαζηηθή ηζρχ ηεο γελλήηξηαο ζηελ Δμ. (3.1) εθηηκάηαη ε κάδα ζηελ θνξπθή : 

                        



Υαξαθηεξηζηηθά αλεκνγελλήηξηαο ειέγρνπ 27 

 

ρεδηαζκφο ππιψλσλ αλεκνγελλεηξηψλ κνξθήο θπιηλδξηθνχ ή θνινπξνθσληθνχ θειχθνπο 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζρέζε είρε δείθηε ζπζρέηηζεο           θαη δείθηε            απφ ηηο 

κειεηεκέλεο αλεκνγελλήηξηεο θαη ζεσξήζεθε επαξθήο γηα ηελ εμαγσγή εχινγεο ηηκήο κάδαο ζηελ 

θνξπθή. 

Ζ εθηίκεζε ησλ θνξηίσλ ηεο ππφ κειέηε αλεκνγελλήηξηαο ζα γίλεη κε ηα θνξηία ζεκειίσζεο ηεο 

αλαγφκελεο αλεκνγελλήηξηαο. Ο ππιψλαο ηεο αλαγφκελεο αλεκνγελλήηξηαο είλαη θνινπξνθσληθήο 

κνξθήο κε χςνο ππιψλα              , δηάκεηξν βάζεο             θαη δηάκεηξν θνξπθήο 

            . Σα θνξηία ζηελ ζεκειίσζή ηεο, ζχκθσλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή, δίλνληαη απφ ηνλ 

Πίλαθα 3.6. 

Πίλαθαο 3.6 : Αθξαίεο ηηκέο θνξηίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπληειεζηψλ αζθαιείαο, γηα φιεο 

ηηο θαηαζηάζεηο θφξηηζεο ζρεδηαζκνχ. Σν ζχζηεκα αλαθνξάο δίλεηαη ζην ρήκα 3.4 

 

 

ρήκα 3.4 : χζηεκα αλαθνξάο γηα θνξηία ζηελ ζεκειίσζε 

H θχξηα θαηαπφλεζε ηνπ θνξέα πξνέξρεηαη απφ ηελ αμνληθή ζιίςε ηνπ θειχθνπο, ιφγσ θάκςεο θαη 

ζα είλαη απηή πνπ ζα θαζνξίζεη ηνλ ζρεδηαζκφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θξίζηκα ζεσξήζεθαλ φηη είλαη ηα 

ηαπηφρξνλα θνξηία πνπ παξνπζηάδνπλ κέγηζηε νξηδφληηα δχλακε ζηελ θνξπθή. Ζ ζηξέςε 

απινπνηεηηθά ζα ακειεζεί. Ζ ξνπή ζηξέςεο πνπ εκθαλίδεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ κέγηζηε νξηδφληηα 

δχλακε είλαη Σ=3,514 ΘΛm. Σν ζεκείν ηνπ ππιψλα πνπ ζα παξνπζηάζεη αμηφινγε δηαηκεηηθή ηάζε 

ιφγσ ζηξέςεο θαη ζεκαληηθή νξζή ηάζε ιφγσ θάκςεο είλαη ην κέξνο 15 κε δηάκεηξν D=4300 mm θαη 

πάρνο, t=15mm. Τπνινγίδεηαη φηη ε δηαηκεηηθή ηάζε ιφγσ ζηξέςεο ζην ζεκείν απηφ είλαη       
 

    
        . Ζ νξζή ηάζε ζην ίδην ζεκείν γηα ηελ κέγηζηε νξηδφληηα δχλακε είλαη          . 

πλεπψο ε ακέιεζε δελ ζα αιιάμεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα ηειηθά απνηειέζκαηα θαη ηνλ ζρεδηαζκφ. 

Γηα ηελ εμαγσγή ελφο εχινγνπ νξηδφληηνπ θνξηίνπ ζηελ θνξπθή, αξρηθψο ζα ππνινγηζηεί ηί πνζνζηφ 

ηνπ θνξηίνπ ζηελ ζεκειίσζε πξνέξρεηαη απφ ηελ αλεκνπίεζε επί ηνπ ππιψλα. Σν ζπλνιηθφ άζξνηζκα 

ησλ θνξηίσλ, απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλέκνπ κε ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο θνξπθήο 

(        θαη απφ ηελ αλεκνπίεζε επί ηνπ ππιψλα (         , πξέπεη λα ηζνχηαη κε ηα θνξηία ζηελ βάζε 

ηνπ ππιψλα (  ). Ζ κέγηζηε ηηκή ηεο απφ ηα θνξηία ζρεδηαζκνχ ηεο ζεκειίσζεο είλαη ίζε κε       

        . 
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Δπηπιένλ ε ξνπή ζηελ βάζε ζα ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ ξνπψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηα θνξηία 

ηεο θνξπθήο θαη ηελ αλεκνπίεζε επί ηνπ ππιψλα. Απφ ηα πξψηα ζα ακειεζεί ε ξνπή δεπηέξαο ηάμεο 

ησλ θαηαθφξπθσλ θνξηίσλ, ελψ ε ηειεπηαία είλαη γηλφκελν ηεο ζπλνιηθήο αλεκνπίεζεο επί ηνπ 

ππιψλα θαη ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηεο θαηαλνκήο ηεο.  

Σα θνξηία ζρεδηαζκνχ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηάζηαζε θφξηηζεο ζρεδηαζκνχ (DLC) 6.2 ηεο νπνίαο ε 

θαηαλνκή ηνπ αλέκνπ θαζ’ χςνο δίλεηαη απφ ην κνληέιν αθξαίσλ ηαρπηήησλ (EWM) θαη πεξηγξάθεηαη 

απφ ηελ ζρέζε : 

               (
 

    

)
    

 (3.2) 

Γηα λα βξεζεί ην θέληξν βάξνο ηεο θαηαλνκήο ρξεζηκνπνηείηαη ν νξηζκφο ηνπ θέληξνπ βάξνπο : 

   
∫        

∫       
 (3.3) 

Αγλνψληαο ην πξψην κέξνο ηεο Δμ. (3.2) πνπ είλαη ζηαζεξνί φξνη θαη απαιείθνληαη πξνθχπηεη : 

   
∫  (

 
    

)
    

  

∫ (
 

    
)
    

  
 (3.4) 

Οινθιεξψλνληαο ηηο ζπλαξηήζεηο ηεο Δμ. (3.4) απφ ην 0, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ βάζε ηνπ ππιψλα, έσο 

81.8 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ ππιψλα ππνινγίδεηαη :  

   
∫  (

 
  

)
    

  
    

 

∫ (
 
  

)
    

  
    

 

 
      

    
        

Απφ ηηο δχν ζπλζήθεο πνπ πεξηγξάθεθαλ πξνθχπηεη ην παξαθάησ ζχζηεκα εμηζψζεσλ : 

                              (3.5) 

                                         (3.6) 

Απφ ηελ επίιπζε ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο ππνινγίδεηαη φηη : 

                   

                     

Σν απνηέιεζκα γηα ην          ζα ζπγθξηζεί κε ην θνξηίν πνπ ζα πξνέθππηε ζεσξψληαο ηελ 

νπηζζέιθνπζα δχλακε ηνπ αλέκνπ ζηνλ ππιψλα. Απινπνηεηηθά ζα ζεσξεζεί φηη ε ξνή ηνπ αλέκνπ 

είλαη ζηξσηή (ρήκα 3.5). Ζ νπηζζέιθνπζα ελφο θπιίλδξνπ πνπ βξίζθεηαη θάζεηα ζηελ δηεχζπλζε ελφο 

ξεπζηνχ δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν : 

   
    

  

 
 (3.7) 

Όπνπ     ν ζπληειεζηήο αληίζηαζεο ζψκαηνο. Γηα θχιηλδξν ιακβάλεηαη         

   ε ππθλφηεηα ηνπ αέξα. Θα ιεθζεί               

   ε ζρεηηθή ηαρχηεηα ξνήο ηνπ ξεπζηνχ. Θα ιεθζεί απφ ηελ Δμ. (3.2). Γηα αλεκνγελλήηξηεο 

θαηεγνξίαο ΗΗΒ ιακβάλεηαη                . 

A  ε πξνβνιή ηεο πξνζπίπηνπζαο επηθάλεηαο ζε επίπεδν θάζεην ζηελ ξνή ηνπ ξεπζηνχ. Ζ 

δηάκεηξνο ηεο βάζεο θαη ηεο θνξπθήο είλαη       θαη       αληίζηνηρα. Άξα ε εμίζσζε 

ηνπ πιάηνπο θαζ’ χςνο είλαη          
       

    
 .  
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ρήκα 3.5 : Θχιηλδξνο κε εγθάξζηα πξφζπησζε ξεπζηνχ ζε ζηξσηή ξνή 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θνξηίνπ επί ηνπ ππιψλα ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί θαζ’ χςνο ε Δμ. 

(3.7). Αληηθαζηζηψληαο ηελ Δμ. (3.2) ζηελ Δμ. (3.7) θαη νινθιεξψλνληαο γηα ην ζχλνιν ηνπ ππιψλα 

ππνινγίδεηαη : 

           ∫
          

 
(        (

 

    
)
    

)
 

 (    
       

    
 )

    

 

    

                    

Παξαηεξείηαη φηη ηα δχν θνξηία πνπ πξνθχπηνπλ είλαη αξθεηά θνληά (απφθιηζε 3.3%) θαη ζπλεπψο 

ζπκπεξαίλεηαη φηη ε Δμ. (3.7) επαξθεί γηα λα εμαρζνχλ ινγηθά θνξηία αλεκνπίεζεο γηα ηελ 

αλεκνγελλήηξηα ειέγρνπ. 

Θαζψο θαζ’ χςνο αιιάδεη ε γεσκεηξία ζε δχν ζεκεία, ε νινθιήξσζε ηεο Δμ. (3.7) ζα γίλεη ηκεκαηηθά 

κε άζξνηζε ησλ επηκέξνπο απνηειεζκάησλ. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα απφ απηή ηελ δηαδηθαζία είλαη : 

                                       

Γηα ηελ αλαγσγή ηνπ θνξηίνπ ζηελ θνξπθή ζεσξείηαη φηη κεηά ηελ αλαγσγή ε εκθαληδφκελε ξνπή 

ζηε βάζε ζα παξακέλεη ακεηάβιεηε. Δλ ηέιεη ην θνξηίν ζηελ θνξπθή, ιφγσ ηεο πξφζπησζεο ηνπ 

αλέκνπ ζηνλ ππιψλα, είλαη ίζν κε :  

                     

Ζ θφξηηζε ζρεδηαζκνχ ιακβάλεη ππφςε κε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη άξα ν ζπληειεζηήο 

αζθαιείαο ησλ θνξηίσλ είλαη       . Υξεζηκνπνηψληαο ηελ Δμ. (2.1) ε ηηκή ζρεδηαζκνχ γηα ην 

θαηαθφξπθν θνξηίν ηεο θνξπθήο θαη ηεο αλεκνπίεζεο επί ηνπ ππιψλα πξνθχπηεη : 

                                                                      

                                                   

Σειηθψο πξνθχπηνπλ ηα θνξηία ζρεδηαζκνχ : 

                     

                     

3.3.2 Φνξηία ζε Ο.Κ.Λ.  

Σα θνξηία γηα ηελ νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο ζα εμαρζνχλ κε ηξφπν φκνην απηνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εμαγσγή ησλ θνξηίσλ ζηελ Ο.Θ.Α.. Ο πίλαθαο κε ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηηκψλ ησλ θνξηίσλ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 

3.7. 
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Πίλαθαο 3.7 : Υαξαθηεξηζηηθέο ηηκέο αθξαίσλ θνξηίσλ γηα θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

 

Θξίζηκν θνξηίν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ζα είλαη θαη πάιη ε κέγηζηε νξηδφληηα δχλακε ε νπνία πξνθαιεί 

κέγηζηεο ζιηπηηθέο αμνληθέο ηάζεηο ζην θέιπθνο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε              . Σν 

θνξηίν απηφ εκθαλίδεηαη γηα ηελ θαηάζηαζε ζρεδηαζκνχ DLC 1.3. ε απηή ηελ θαηάζηαζε ε 

αλεκνπίεζε δίλεηαη απφ ην κνληέιν αλέκνπ ζηελ νπνία ζεσξείηαη παξαηεηακέλε ξηπή θαη αθξαία 

αιιαγή δηεχζπλζεο πλνήο (ECD). Γηα ην κνληέιν απηφ ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ θαζ’ χςνπο δίλεηαη απφ 

ηελ θαλνληθή θαηαλνκή (NWP) ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε : 

          (
 

    

)
   

  (3.8) 

Όπνπ                            

Αληηθαζηζηψληαο ηελ Δμ. (3.8) ζηελ Δμ. (3.7) ππνινγίδεηαη ε αλεκνπίεζε επί ηνπ ππιψλα ίζε κε :  

                   

Δηζάγνληαο ηελ            ζηελ Δμ. (3.5), κε ηελ ηηκή ηζφηεηαο λα είλαη 718.1 ΘΛ, θαη ιχλνληαο σο πξνο 

         ππνινγίδεηαη φηη : 

                  

Ζ νπηζζέιθνπζα δχλακε ηνπ αλέκνπ γηα ηνλ ππιψλα ειέγρνπ ππνινγίδεηαη ίζε κε : 

                                           

Αλάγνληαο ηελ αλεκνπίεζε σο θνξηίν θνξπθήο πξνθχπηεη : 

                       

Σειηθψο πξνθχπηεη : 

                  

                    

3.3.3 Φνξηία θόπσζεο  

Παξνκνίσο γηα ηελ θφπσζε ζα γίλεη αλαγσγή ηνπ θάζκαηνο θφξηηζεο ηεο ζεκειίσζεο. Θα ζσξεζεί φηη 

ηα εχξε ησλ ξνπψλ ζηελ ζεκειίσζε ηεο αλαγφκελεο αλεκνγελλήηξηαο πξνθαινχληαη απφ εχξε 

νξηδφληησλ θνξηίσλ ζηελ θνξπθή ηεο θαη φηη παξφκνηα εχξε νξηδφληησλ θνξηίσλ αλακέλεηαη λα 

εκθαληζηνχλ θαη ζηελ αλεκνγελλήηξηα ειέγρνπ. Γηα ηα θαηαθφξπθα εχξε παξαηεξείηαη φηη γηα ηελ 

                (εχξνο θαηαθφξπθνπ θνξηίνπ πνπ ππνζθειίδεη ην 99% ησλ εκθαληδφκελσλ επξψλ) 

θαη ζεσξψληαο φηη ζηελ δπζκελέζηεξε πεξίπησζε ζπλδπάδεηαη κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ 

ελαιιαζζφκελνπ νξηδφληηνπ θνξηίνπ                , ην εχξνο ηάζεσλ ζην θέιπθνο είλαη ίζν κε 

                . Σν εχξνο απηφ ζεσξείηαη επαξθψο κηθξφ, ζηελ δπζκελέζηεξε ζεψξεζή ηνπ, 

ψζηε απινπνηεηηθά λα ακειεζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη λα ιεθζνχλ ππφςε κφλν νη ελαιιαγέο ησλ 

ηάζεσλ απφ ηα νξηδφληηα θνξηία. Σειηθψο ππνινγίδνληαη ηα εχξε ησλ νξηδφληησλ θνξηίσλ ηεο 

θνξπθήο, πνπ ζεσξείηαη φηη πξνθαινχλ ηα αληίζηνηρα εχξε ξνπήο ζηελ ζεκειίσζε, ζχκθσλα κε ηελ 

ζρέζε          ⁄ . Απφ ηελ δηαδηθαζία απηή, ζεσξψληαο εχξε νξηδφληησλ θνξηίσλ ίζα κε 10 ΘΛ, 
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θαηαζθεπάδεηαη ην θάζκα ησλ νξηδφληησλ θνξηίσλ ζηελ θνξπθή, αζξνίδνληαο ηνπο θχθινπο θφξηηζεο 

εληφο θάζε εχξνπο. Σν θάζκα παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 3.4.  

 

Γηάγξακκα 3.4 : Φάζκα επξψλ νξηδφληησλ θνξηίσλ ζηελ θνξπθή ηνπ ππιψλα 
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4 ΠΡΟΟΜΟΙΧΜΑΣΑ 

4.1 Πξνζνκνίσζε θνξέα 

Κία απφ ηηο θξηζηκφηεξεο απνθάζεηο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ κίαο θαηαζθεπήο είλαη ε επηινγή ησλ 

πξνζνκνησκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ θνξέα, θαζψο ζα θξίλνπλ ηελ 

αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαιχζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ 

αζθάιεηα ηεο θαηαζθεπήο. Δίλαη πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνζνκνηψκαηα πνπ 

είλαη θαηάιιεια λα πεξηγξάςνπλ ηελ νξηαθή θαηάζηαζε πνπ κειεηάηαη θαη λα κπνξνχλ λα απνδψζνπλ 

ηθαλνπνηεηηθά ηελ πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα.  

4.1.1 Πξνζνκνηώκαηα ππιώλα 

4.1.1.1 Πξνζνκνίσζε σο δνθφο 

Γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ ππιψλα δχλαηαη απινπνηεηηθά λα ζεσξεζεί φηη ιεηηνπξγεί σο δνθφο. 

Πιενλέθηεκα απηήο ηεο απινπνίεζεο είλαη ε επθνιία ζηελ δεκηνπξγία πξνζνκνησκάησλ θαη ην κηθξφ 

ππνινγηζηηθφ θφζηνο ζε ζχγθξηζε κε έλα αθξηβέζηεξν πξνζνκνίσκα πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. Σν 

κεηνλέθηεκα έγθεηηαη ζηελ αδπλακία λα πεξηγξαθεί ε ηνπηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θειχθνπο (φπσο ζηηο 

πεξηπηψζεηο χπαξμεο ζπξίδαο ζηελ βάζε, αιιαγήο γεσκεηξίαο απφ θπιηλδξηθφ ηκήκα ζε 

θνινπξνθσληθφ θηι.) θαη λα πξνβιεθζεί ε αληνρή ηνπ ζε πεξηπηψζεηο απψιεηαο επζηάζεηάο ηνπ. Έηζη 

πξνθχπηεη ε αλάγθε ρξήζεο εκπεηξηθψλ ζρέζεσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο νξηαθήο αληνρήο ζηνπο 

ειέγρνπο επζηάζεηαο ηνπ θειχθνπο. 

Κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο παξαδνρήο φηη ν θνξέαο ζπκπεξηθέξεηαη σο δνθφο, είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ 

δίλεη ζην κειεηεηή λα ππνινγίζεη γξήγνξα θαη ρσξίο ηελ ρξήζε πξνγξάκκαηνο πεπεξαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ ηελ εληαηηθή θαηάζηαζε θαζ’ χςνο ηνπ θνξέα, θαζψο θαη ηηο ηάζεηο ζην θέιπθνο κε ρξήζε 

ηεο κεκβξαληθήο ζεσξίαο. εκεηψλεηαη φηη θαζψο αλακέλεηαη ε αλάπηπμε κεγάισλ κεηαθηλήζεσλ ζηνλ 

θνξέα, ιφγσ ηεο ζρεηηθήο επθακςίαο ηεο, δελ επαξθεί ε ρξήζε ησλ θιαζηθψλ κεζφδσλ ηεο ζηαηηθήο, 

αιιά απαηηείηαη ν ππνινγηζκφο ηηο επίδξαζεο ησλ κεηαθηλήζεσλ ζηελ εληαηηθή θαηάζηαζε ηνπ θνξέα. 

ην Θεθάιαην 4.2 δηεξεπλάηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο επίδξαζεο απηήο. 

Θαηά ηελ πξνζνκνίσζε, θάζε θπιηλδξηθφ ηκήκα ιακβάλεηαη κε βάζε ηα γεσκεηξηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά (πάρνο, δηάκεηξνο, κήθνο). Δάλ ην ηκήκα είλαη θσληθφ ην ζηνηρείν πνπ εηζάγεηαη έρεη 

σο δηάκεηξν ηνλ κέζν φξν ησλ δχν άθξσλ ηνπ ηκήκαηνο. Ζ ππθλφηεηα ηνπ δηθηχνπ πνπ επηιέγεηαη 

δελ ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ ζχγθιηζε ησλ αιγνξίζκσλ, αιιά κε 

ηελ ππθλφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ επηζπκεί ν κειεηεηήο.  
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ρήκα 4.1 : Παξάδεηγκα πξνζνκνίσζεο ηνπ θνξέα κε ζηνηρεία δνθνχ ζε πξφγξακκα πεπεξαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ. 

4.1.1.2 Πξνζνκνίσζε κε επηθαλεηαθά πεπεξαζκέλα ζηνηρεία 

Αθξηβέζηεξνο ηξφπνο πξνζνκνίσζεο ηνπ θνξέα είλαη ε ρξήζε επηθαλεηαθψλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. 

Πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη ε δπλαηφηεηα λα πεξηγξάςεη ηελ ηνπηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θειχθνπο, 

αιιά θαη ηελ θαζνιηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θαηαζθεπήο. Δπνκέλσο είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

αληνρήο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θνξέα ζε φιεο ηηο νξηαθέο θαηαζηάζεηο ρσξίο ηελ ρξήζε 

εκπεηξηθψλ ζρέζεσλ. Κεηνλέθηεκα απνηειεί ε πνιππινθφηεηα πξνζνκνίσζεο, ζε ζχγθξηζε κε ηα 

πξνζνκνηψκαηα δνθνχ, θαη θπξίσο ηνπ ππνινγηζηηθνχ θφζηνπο ησλ αλαιχζεσλ. 

Γηα ηελ αθξηβή πξνζνκνίσζε ηνπ θειχθνπο κε επηθαλεηαθά πεπεξαζκέλα ζηνηρεία, απαηηείηαη απηά λα 

αθνινπζνχλ ηελ γεσκεηξία ηεο κέζεο επηθάλεηαο ηνπ θειχθνπο. Ζ δπζθνιία ζην λα αθνινπζεζεί απηή 

ε αξρή έγθεηηαη ζηελ ζπλερή ελαιιαγή ηνπ πάρνπο ηνπ θειχθνπο θαη επνκέλσο ηεο κέζεο επηθάλεηάο 

ηνπ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ζεσξεζεί φηη είλαη επαξθψο αθξηβέο ην λα ηεζεί ε γεσκεηξία ησλ 

ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηνλ κέζν φξν, ησλ κέζσλ επηθαλεηψλ, ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ. Γηα ηελ 

ρξήζε ηεο απινχζηεπζεο απηήο πξνηείλεηαη λα ηζρχνπλ νη δχν πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ν 

Δπξσθψδηθαο γηα ηελ ρξήζε ησλ εκπεηξηθψλ ζρέζεσλ ζε κε εληζρπκέλνπο θπιίλδξνπο κε κεηαβιεηφ 

πάρνο (Παξάξηεκα D.2 ΔΛ1993/1.6[18]). Πξέπεη λα κελ πξαγκαηνπνηείηαη ε έλσζε ηνπ κηθξφηεξνπ 

ειάζκαηνο εθηφο ηνπ κεγαιχηεξνπ ειάζκαηνο θαη επηπιένλ λα κελ εκθαλίδνληαη κεγάιεο 

εθθεληξφηεηεο φηαλ γίλεηαη έλσζε ειαζκάησλ κε κεγάιε δηαθνξά πάρνπο. Οη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο 

ζπλνςίδνληαη ζηηο Δμ. (4.1) θαη (4.2), νη νπνίεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη. Αθνινπζείηαη ε ζχκβαζε πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 4.2. 

                  (4.1) 

           (4.2) 
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ρήκα 4.2 : Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά έλσζεο ειαζκάησλ θειχθνπο[18] 

  

Δλ γέλεη αλακέλεηαη φηη ζα πιεξνχληαη νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, θαζψο ζηηο αλεκνγελλήηξηεο 

αθνινπζείηαη ζπλήζσο νκαιή ελαιιαγή ησλ παρψλ θαζ’ χςνο ηνπ θειχθνπο. Δμαίξεζε απνηειεί ε 

ρξήζε επηθαιππηφκελεο έλσζεο (lap-joint).  

Έλα άιιν ζέκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ρξήζε επηθαλεηαθψλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ είλαη ε 

θαηάιιειε επηινγή ηεο γεσκεηξίαο ηνπ δηθηχνπ (πνηφηεηα) θαη ηεο ππθλφηεηάο ηνπ . Κε ηελ 

θαηάιιειε επηινγή ησλ δχν απηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ εμαζθαιίδεηαη , πξψηνλ ε γξεγνξφηεξε δπλαηή 

ζχγθιηζε ησλ αιγνξίζκσλ θαηά ηηο αλαιχζεηο θαη δεχηεξνλ ε αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ ζε θάζε 

ζεκείν ηνπ θειχθνπο. Θξηηήξην γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ δηθηχνπ ζηελ παξνχζα εξγαζία επηιέρζεθε ε 

ρξήζε ηεο Ηαθσβηαλήο νξίδνπζαο, ελψ γηα ηελ ππθλφηεηα ηνπ δηθηχνπ ε επάιιειε ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ γηα φιν θαη κεγαιχηεξε πχθλσζε ηνπ δηθηχνπ έσο φηνπ επηηεπρζεί ε επηζπκεηή 

ζχγθιηζε δχν δηαδνρηθψλ απνηειεζκάησλ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία, γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο γεσκεηξίαο ηνπ θειχθνπο, ε επηθάλεηα νξίζηεθε 

απινπνηεηηθά απφ ηελ κέζε δηάκεηξν φισλ ησλ θπιηλδξηθψλ ηκεκάησλ. Γηα ηα ηκήκαηα κε 

θνινπξνθσληθφ ζρήκα ε επηθάλεηα νξίζηεθε απφ ηα άθξα ηνπ θπιηλδξηθνχ ηκήκαηνο θαη ηελ κέζε 

επηθάλεηα ζηα άθξα ησλ θνινπξνθσληθψλ ηκεκάησλ.  

ηα ζεκεία φπνπ πξνβιέπεηαη ε χπαξμε ησλ ζπλδέζεσλ ζεσξήζεθε φηη ηα δχν άθξα ηνπ θειχθνπο 

βξίζθνληαη ζε επαθή απεπζείαο ζην κέζν ηεο ζχλδεζεο (ρήκα 4.3 (α)). Απηή ε απινπνίεζε 

ζεσξείηαη εχινγε θαζψο, πξψηνλ δελ ππάξρεη ηξφπνο λα πξνζνκνησζεί ην πάρνο θαη ην κήθνο 

επηξξνήο ηεο ζχλδεζεο κε ζηνηρεία θειχθνπο, ρσξίο λα γίλεη αξθεηά πην πνιχπινθν ην πξνζνκνίσκα 

(ρήκα 4.3 (β)), θαη δεχηεξνλ επηηξέπεηαη λα ακειεζνχλ νη ηάζεηο απφ ηελ εθηξνπή δπλάκεσλ, 

εθφζνλ, ζηα ζεκεία φπνπ γίλεηαη απηή, έρνπλ πξνβιεθζεί θαη δηαζηαζηνινγήζεη εληζρχζεηο. Σξίηνλ νη 

απνθιίζεηο απφ ηελ ζεσξεηηθά ηέιεηα γεσκεηξία ησλ ζηνηρείσλ είλαη ειάρηζηε (ηεο ηάμεο ηνπ 0.2%). 

Οη απνθιίζεηο παξνπζηάδνληαη ζρεκαηηθά ζην ρήκα 4.3. 
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(α) (β) (γ) 

ρήκα 4.3 : χλδεζε ηκεκάησλ θνινπξνθσληθήο θαη θπιηλδξηθήο κνξθήο (α) απινπνηεκέλε πξνζνκνίσζε (β) 

αθξηβέζηεξε πξνζνκνίσζε (γ) γεσκεηξία φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα 

4.1.2 Πξνζνκνηώκαηα ζπλδέζεσλ 

Σα θχξηα ζπζηαηηθά κέξε κίαο ζχλδεζεο είλαη ε θεθαιή θαη ην παμηκάδη ηνπ θνριία, ν θνξκφο ηνπ 

θνριία, ηα ειάζκαηα ηεο θιάληδαο θαη ην θέιπθνο. Αλαιφγσο κε ηελ νξηαθή θαηάζηαζε πνπ ζέιεη λα 

εμεηάζεη ν κειεηεηήο ζα πξέπεη λα επηιέμεη θαη ην θαηάιιειν είδνο ζηνηρείσλ γηα λα πεξηγξάςεη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηεο ζχλδεζεο θαη ηελ κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε.  

Γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο θεθαιήο θαη ηνπ παμηκαδηνχ κπνξεί λα γίλεη ρξήζε επηθαλεηαθψλ 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ, ρσξηθψλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ή θαη λα αγλνεζνχλ εληειψο. Γηα ηνλ 

θνξκφ κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ρσξηθψλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ή θαη ζηνηρείσλ δνθνχ. Σα ειάζκαηα 

κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ είηε κε επηθαλεηαθά πεπεξαζκέλα ζηνηρεία, είηε κε ρσξηθά. Παξνκνίσο θαη 

γηα ην θέιπθνο. Όζνλ αθνξά ηελ ππθλφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ δηθηχνπ, ηζρχνπλ φζα έρνπλ 

αλαθεξζεί ζηελ Παξάγξαθν 4.1.1.2 ζρεηηθά κε ηα πξνζνκνηψκαηα επηθαλεηαθψλ πεπεξαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ. 

Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ είζηζηαη λα ιακβάλεηαη ππφςε κέζσ ζηνηρείσλ 

επαθήο ζηηο επηθάλεηεο φπνπ αλακέλεηαη λα ππάξμεη επαθή. Οη επηθάλεηεο απηέο είλαη κεηαμχ ησλ 

εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ησλ ειαζκάησλ θαη ηεο θεθαιήο/παμηκαδηνχ, ζηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ 

ειαζκάησλ γηα ηηο κεηαμχ ηνπο επαθή θαη ελδερνκέλσο πεξί ηνπ θνξκνχ ηνπ θνριία θαη ηεο νπήο, εάλ 

αλακέλεηαη λα εμεηαζηεί ν θνριίαο ζε δηάηκεζε (θάηη πνπ δελ αλακέλεηαη ζε αλεκνγελλήηξηεο εθφζνλ 

νη ηέκλνπζεο δπλάκεηο πξέπεη λα κεηαβηβάδνληαη κε δπλάκεηο επαθήο). Δπίζεο δχλαηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνηρεία ρσξίο ηελ ηθαλφηεηα παξαιαβήο εθειθπζηηθήο δχλακεο ή θάκςεο (link 

elements) γηα ηελ έλσζε ησλ θφκβσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ αλακέλεηαη ε επαθή. Δάλ δελ έρνπλ νξηζηεί 

ζηνηρεία πνπ λα πεξηγξάθνπλ θάπνην ζπζηαηηθφ κέξνο, φπσο ζηελ πεξίπησζε π.ρ. ηεο θεθαιήο ηνπ 

θνριία, ε αιιειεπίδξαζε κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε είηε κε ζηνηρεία άπεηξεο δπζθακςίαο (rigid links), 

είηε κε link elements. Παξαδείγκαηα πξνζνκνίσζεο ηφζν ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ φζν θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζήο ηνπο δίλνληαη ζην ρήκα 4.4. 

ηελ παξνχζα εξγαζία, γηα ηελ θεθαιή/παμηκάδη ηνπ θνριία, ηα ειάζκαηα θαη ην θέιπθνο, επηιέρζεθε 

ε ρξήζε επηθαλεηαθψλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ, ελψ γηα ηνπο θνξκνχο ηνπ θνριία ζηνηρείσλ δνθνχ. 

Δπηθάλεηεο επαθήο νξίζηεθαλ γηα ηελ επαθή ηεο θεθαιήο κε ην άλσ έιαζκα, ηνπ παμηκαδηνχ κε ην 



Πξνζνκνηψκαηα  37 

 

ρεδηαζκφο ππιψλσλ αλεκνγελλεηξηψλ κνξθήο θπιηλδξηθνχ ή θνινπξνθσληθνχ θειχθνπο 

 

θάησ έιαζκα θαη ησλ ειαζκάησλ κεηαμχ ηνπο. ηα ζηνηρεία επαθήο δφζεθε επαξθήο κεηαηφπηζε ψζηε 

λα δξνπλ ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ ζηνηρείσλ. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο ησλ επηθαλεηψλ ιήθζεθε 

ίζνο κε 0.5 γηα φιεο ηηο αλαιχζεηο θαη δελ δφζεθε θακία ελδνζηκφηεηα θαη δπλαηφηεηα δηείζδπζεο 

κεηαμχ ηνπο. 

   

(α) (β) (γ) 

 

(δ) 

ρήκα 4.4 : Πξνζνκνηψκαηα ζπλδέζεσλ. (α) Υξήζε ρσξηθψλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ηα ειάζκαηα ηεο 

ζχλδεζεο, επηθαλεηαθά γηα ην θέιπθνο θαη ζηνηρείν δνθνχ γηα ηνλ θνξκφ ηνπ θνριία. Πξνζνκνηψλεηαη κε 

ζηνηρεία επαθήο ε αιιειεπίδξαζε ησλ δχν ειαζκάησλ, ελψ ηα άθξα ηνπ θνριία ακεινχληαη[20]. (β) Υσξηθά 

πεπεξαζκέλα ζηνηρεία γηα ηα ειάζκαηα θαη ζηνηρείν δνθνχ γηα ηνλ θνξκφ. ηνηρεία επαθήο γηα ηα ειάζκαηα 

κεηαμχ ηνπο θαη ζηνηρεία άπεηξεο δπζθακςίαο κεηαμχ ηεο θεθαιήο θαη ηνπ ειάζκαηνο[21]. (γ) Δπηθαλεηαθά 

πεπεξαζκέλα ζηνηρεία γηα ηα ειάζκαηα, ηηο θεθαιέο θαη ην θέιπθνο θαη ζηνηρεία δνθνχ γηα ηνλ θνξκφ. 

ηνηρεία επαθήο κεηαμχ ησλ ειαζκάησλ θαη ηεο θεθαιήο κε ην έιαζκα. (δ) Υσξηθά πεπεξαζκέλα γηα φια ηα 

ζπζηαηηθά κέξε. Link elements κεηαμχ ησλ ειαζκάησλ θαη ζηνηρεία άπεηξεο δπζθακςίαο κεηαμχ ηεο θεθαιήο 

θαη ηνπ ειάζκαηνο[22]. 

4.2 Τπνινγηζκόο ξνπώλ δεπηέξαο ηάμεο ζε γξακκηθνύο θνξείο  

ε εχθακπηα θαη ιπγεξά ζηνηρεία, ηα νπνία αλακέλνληαη λα αλαπηχμνπλ ζρεηηθψο κεγάιεο κεηαθηλήζεηο 

είλαη απαξαίηεην λα ιεθζεί ππφςε ε επηξξνή ησλ κεηαθηλήζεσλ ζηελ εληαηηθή θαηάζηαζε ηνπ θνξέα. 

ηηο αλεκνγελλήηξηεο, θαζψο θέξνπλ κεγάια θαηαθφξπθα θνξηία θαη εθηξέπνληαη εθηφο επηπέδνπ, ην 

εληαηηθφ κέγεζνο πνπ αλακέλεηαη λα εκθαληζηεί ιφγσ κεγάισλ κεηαθηλήζεσλ είλαη ε ξνπή δεπηέξαο 
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ηάμεο ησλ θαηαθφξπθσλ θνξηίσλ. Απηή πξνθχπηεη ιφγσ ησλ εθθεληξνηήησλ πνπ εκθαλίδνπλ ηα 

θαηαθφξπθα θνξηία, σο πξνο ην ζεκείν ππνινγηζκνχ. Δάλ γίλεηαη ρξήζε πξνγξάκκαηνο 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ, νη ξνπέο απηέο δχλαηαη λα ιεθζνχλ ππφςε πξαγκαηνπνηψληαο κε γξακκηθή 

αλάιπζε γεσκεηξίαο (GNA). Δάλ φκσο γίλεηαη ρεηξνθίλεηνο έιεγρνο, πνπ είζηζηαη λα γίλεηαη γξακκηθή 

ζεψξεζε γεσκεηξίαο ζχκθσλα κε ηηο ζεσξήζεηο ηεο θιαζηθήο ζηαηηθήο, απηέο δελ δχλαηαη λα 

ππνινγηζηνχλ. Παξαθάησ πξνηείλεηαη δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ησλ ξνπψλ απηψλ. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο έλα ζχζηεκα 

θαηαθφξπθνπ πξνβφινπ πνπ θαηαπνλείηαη αμνληθά απφ ζπγθεληξσκέλε δχλακε ζηελ θνξπθή (    ), 

δηαθξηηψο θαηαλεκεκέλν αμνληθφ θνξηίν θαζ’ χςνο (  ) θαη θακπηηθά απφ ζπγθεληξσκέλε νξηδφληηα 

δχλακε ζηελ θνξπθή ( ) (ρήκα 4.5 (α)). Δλ γέλεη ηζρχεη γηα ηηο δνθνχο : 

 

    
 

    

     
  (4.3) 

Όπνπ        ε θακππιφηεηα θαηά κήθνο ηεο δνθνχ 

       ε ξνπή θαηά κήθνο ηεο δνθνχ  

        ε ξνπή αδξαλείαο θαηά κήθνο ηεο δνθνχ  

     ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηνπ πιηθνχ 

 
 

 

(α) (β) (γ) 

ρήκα 4.5 : θαξίθεκα ππιψλα πξνζνκνησκέλνπ σο θαηαθφξπθνο πξφβνινο κε ζεσξήζεηο ηεο θιαζηθήο 

κεραληθήο 

Ζ αθξηβήο έθθξαζε ηεο θακππιφηεηαο δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε : 
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  (4.4) 

Όπνπ        ε εγθάξζηα κεηαηφπηζε ηεο δνθνχ (ρήκα 4.5 (β)) 

Θεσξείηαη φηη ε ζηξνθή ηνπ θνξέα ζε θάζε ζεκείν είλαη αξθνχλησο κηθξή ψζηε πςσκέλε ζην 

ηεηξάγσλν λα ηζρχεη         . Οπφηε αληηθαζηζηψληαο ηελ Δμ. (4.4) ζηελ Δμ. (4.3) πξνθχπηεη : 

       
    

     
  (4.5) 

Γηα πξφβνιν κήθνπο   ζηνλ νπνίν αζθείηαη ζην ειεχζεξφ ηνπ άθξν δχλακε  , θάζεηα ζηνλ δηακήθε 

άμνλά ηνπ, ε ξνπή εθθξάδεηαη απφ ηελ Δμ. (4.6). 

            (4.6) 

Αληηθαζηζηψληαο ηελ Δμ. (4.6) ζηελ Δμ. (4.5) πξνθχπηεη : 

       
      

     
 (4.7) 

Γηα λα ππνινγηζζεί ε ζηξνθή θαηά κήθνο ηνπ θνξέα γίλεηαη νινθιήξσζε ηεο Δμ. (4.7) απφ ην   έσο 

ην  . 

∫        

 

 

 ∫
      

     
  

 

 

 (4.8) 

Θαζψο γηα ηνπο ππιψλεο αλεκνγελλεηξηψλ ε εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ ξνπή αδξαλείαο      είλαη 

θαηά ηκήκαηα ζπλερήο θαη δπζρεξαίλεη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νινθιεξψκαηνο, ζεσξείηαη απινπνηεηηθά 

φηη ε ξνπή αδξαλείαο ηεο θαηαζθεπήο ηζνχηαη κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν φξν ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ 

ηεο σο πξνο ην κήθνο ηνπο, δειαδή : 

      
∑     

 
   

∑   
 
   

   ̅ (4.9) 

Αληηθαζηζηψληαο ηελ Δμ. (4.9) ζηελ Δμ. (4.8) θαη ελ ζπλερεία ππνινγίδνληαο ην νινθιήξσκα πξνθχπηεη 

: 

∫   ̅        

 

 

 ∫        

 

 

⇒ ∫        

 

 

 
 

   ̅
∫        

 

 

⇒ 

⇒       
 

   ̅
( 

  

 
       )  

Γηα    , ιφγσ πάθησζεο ζεσξείηαη        , νπφηε : 

     

Σειηθψο ε ζηξνθή δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε : 

      
 

   ̅
( 

  

 
    ) (4.10) 

Γηα λα ππνινγηζζεί ε κεηαηφπηζε ηνπ θνξέα γίλεηαη νινθιήξσζε ηεο Δμ. (4.10) απφ ην   κέρξη ην  . 

∫       

 

 

 
 

   ̅
∫( 

  

 
    )   

 

 

⇒ 

⇒      
 

   ̅
( 

  

 
 

    

 
   ) 

Γηα    , ιφγσ πάθησζεο, ζεσξείηαη       , νπφηε : 
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Άξα ηειηθψο πξνθχπηεη : 

     
 

   ̅
( 

  

 
 

    

 
) (4.11) 

Γηα     ε κεηαηφπηζε ζηελ θνξπθή πξνθχπηεη : 

      
   

    ̅
 (4.12) 

Γηα ζπγθεληξσκέλε ξνπή   ζηελ θνξπθή ηνπ πξνβφινπ, κε παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνθχπηεη φηη : 

      
   

    ̅
 (4.13) 

Θεσξψληαο θάζε ζηάζκε ηνπ θνξέα σο πξφβνιν, κε θνξηίζεηο θνξπθήο ηα εληαηηθά κεγέζε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ επίιπζε ηνπ θνξέα ζεσξψληαο γξακκηθή γεσκεηξία, ε κεηαηφπηζε ζηελ ζηάζκε 

    ∑   
 
     ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε : 

       (
   

 

    ̅
 

   
 

    ̅
) (4.14) 

Αθνινχζσο ππνινγίδεηαη ε ξνπή δεπηέξαο ηάμεο ιφγσ θαηαθφξπθεο ζπγθεληξσκέλεο δχλακεο ζηελ 

θνξπθή γηα ην ζεκείν    : 

                   ( (    )       )       (4.15) 

Δλψ γηα ηα θαηαλεκεκέλα αμνληθά θνξηία, απηή ππνινγίδεηαη : 

                     ∑    (
(             )

 
      )

   

     

 (4.16) 

Όπνπ      ην ίδην βάξνο ηνπ ηκήκαηνο πνπ έρεη γηα θάησ άθξν ην ζεκείν     

        ε κεηαηφπηζε ζην ζεκείν    

Σειηθψο ε ξνπή δεπηέξαο ηάμεο, θαζψο θαη ε επηπιένλ παξακφξθσζε, είλαη : 

                                                             (4.17) 

                
                       

 

    ̅
 (4.18) 

ην Γηάγξακκα 4.1 παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα κεηαηνπίζεσλ θαζ’ χςνο, φπσο απηέο πξνέθπςαλ 

απφ ην πξφγξακκα πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ADINA γηα GNA αλάιπζε ζε κνληέιν κε ζηνηρεία δνθνχ 

θαη γηα ηνλ ―ρεηξνθίλεην‖ ππνινγηζκφ ηνπο θάλνληαο ρξήζε ησλ Δμ. (4.14) θαη (4.18). Παξαηεξείηαη 

αξθεηά θαιή ζπκθσλία απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξαίλεηαη φηη νη παξαπάλσ ζρέζεηο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εμαγσγή ησλ ξνπψλ δεπηέξαο ηάμεο. εκεηψλεηαη φηη φζν πην νκνηφκνξθα 

είλαη θαηαλεκεκέλε ε ξνπή αδξαλείαο ηνπ θνξέα, ηφζν πην αθξηβείο είλαη νη Δμ. (4.14)-(4.18). 
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Γηάγξακκα 4.1 : Ζ θαζ’ χςνο εγθάξζηα παξακφξθσζε ηνπ ππιψλα 

φπσο ππνινγίζηεθε κε ρξήζε πξνγξάκκαηνο πεπεξαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ θαη κε ―ρεηξνθίλεην‖ ππνινγηζκφ  

4.3 Δπίδξαζε ησλ ζπλδέζεσλ ζε θαζνιηθή αλάιπζε  

Έλα απφ ηα θαηλφκελα πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί είλαη ε επίδξαζε ησλ ζπλδέζεσλ ζηελ θαζνιηθή 

αλάιπζε θαη πσο απηέο ζα πξνζνκνησζνχλ θαηά ηελ δηεμαγσγή απηήο. Γηα ηελ δηεξεχλεζε 

εμεηάζηεθαλ ηξία ήδε πξνζνκνησκάησλ γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο πξψηεο ζχλδεζεο ηνπ ππιψλα. Γηα 

ηελ απινπνίεζε ησλ αλαιχζεσλ πξνζνκνηψζεθαλ κφλν ηα ηειεπηαία δχν ηκήκαηα ηνπ ππιψλα 

πιεζίνλ ηεο βάζεο κε ζηνηρεία θειχθνπο, ελψ ν ππφινηπνο θνξέαο πξνζνκνηψζεθε κε ζηνηρεία δνθνχ 

(ρήκα 4.6 (α)). Ζ ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θειχθνπο θαη ηεο δνθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

Rigid Links. 
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(α) (β) 

  

 (γ) (δ) 

ρήκα 4.6 : Πξνζνκνηψκαηα ζχλδεζεο (α) γεληθή άπνςε ηνπ θνξέα (β) πξνζνκνίσζε κε rigid 

links (γ) πξνζνκνίσζε σο απιφ έιαζκα (δ) αθξηβήο πξνζνκνίσζε κε επηθαλεηαθά ζηνηρεία 

Ζ πξψηε κνξθή πξνζνκνίσζεο ηεο ζχλδεζεο είλαη ε ιεπηνκεξήο πξνζνκνίσζε κε επηθαλεηαθά 

ζηνηρεία (ρήκα 4.6 (δ)). Γίλεηαη ρξήζε επηθαλεηαθψλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ηα ειάζκαηα, 

ζηνηρείσλ δνθνχ γηα ηνπο θνξκνχο ησλ θνριηψλ θαη ζηνηρείσλ επαθήο κεηαμχ ησλ ειαζκάησλ. Ζ 

πξνέληαζε ππνινγίζηεθε κε ηελ παξαδνρή ηεο κε πεξίζθηγμεο ησλ θνριηψλ κέζα ζην δηάζηεκα έμη 

κελψλ απφ ηελ αξρηθή ηνπο πξνέληαζε. Ζ πξνέληαζε πνπ εηζήρζεη ζην πξνζνκνίσκα είλαη ίζε κε ην 

70% ηεο επηηξεπφκελεο ηηκήο, δειαδή                       . Οη θνριίεο είλαη πνηφηεηαο 10.9, ελψ 

ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ ζπεηξψκαηνο ελφο θνριία Κ58 είλαη           , άξα ππνινγίδεηαη ε 

δχλακε πξνέληαζεο πνπ εηζάγεηαη ζην πξνζνκνίσκα ίζε κε                  .  

Ζ δεχηεξε ζχλδεζε πνπ εμεηάδεηαη είλαη ε πξνζνκνίσζε ηεο ζχλδεζεο σο απιφ έιαζκα κε ηελ 

γεσκεηξία ηεο ζχλδεζεο θαη πάρνο ίζν κε ην πάρνο ησλ δχν ειαζκάησλ ηεο ζχλδεζεο αζξνηζηηθά, 

ζεσξψληαο φηη ιφγσ πξνέληαζεο ζα ζπκπεξηθεξζνχλ σο έλα ζηνηρείν (ρήκα 4.6 (γ)). ηελ ηξίηε 

ζχλδεζε ρξεζηκνπνηνχληαη Rigid Links πνπ ζπλδένληαη ζην θεληξηθφ ζεκείν ηεο δηαηνκήο (ρήκα 4.6 

(β)). 

Οη αλαιχζεηο έγηλαλ γηα ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ησλ θαηαθφξπθσλ θνξηίσλ θαη γηα νξηδφληην θνξηίν 

ζηελ θνξπθή ίζν κε              , ην νπνίν αζθήζεθε ζε 25 βήκαηα, νπφηε θαη πξνέθπςαλ ηα 

δηαγξάκκαηα θνξηίνπ κεηαηφπηζεο (          ζην Γηάγξακκα 4.2). 
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Γηάγξακκα 4.2 : Οξηδφληηα κεηαθίλεζε θνξπθήο ζπλαξηήζεη ηνπ αζθνχκελνπ θνξηίνπ 

Παξαηεξείηαη φηη δελ πθίζηαηαη νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ηειεπηαίσλ πξνζνκνησκάησλ, 

ελψ γηα ηελ ιεπηνκεξή πξνζνκνίσζε παξνπζηάδεηαη κε γξακκηθή ζπκπεξηθνξά θαη δηαθνξνπνίεζε 

απφ ηηο δπζθακςίεο ησλ άιισλ δχν πξνζνκνησκάησλ. ην Γηάγξακκα 4.3 παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία 

δηαθνξά ησλ κεηαθηλήζεσλ ηεο θνξπθήο κεηαμχ ηεο ιεπηνκεξνχο ζχλδεζεο θαη ηεο ρξήζεο απιψλ 

ειαζκάησλ γηα ηελ ζχλδεζε, θαζψο θαη ε κεηαβνιή ηεο δχλακεο ηνπ αθξαίνπ θνριία, ζπλαξηήζεη ηνπ 

αζθνχκελνπ θνξηίνπ.  

Γηα κηθξέο ηηκέο θνξηίνπ εκθαλίδεηαη επκελήο ε επίδξαζε ηεο πξνεληάζεσο ησλ θνριηψλ ζηελ 

δπζθακςία ηνπ θνξέα. Αλακελφκελν, θαζψο νη δπλάκεηο ζηελ εθειθπζηηθή παξεηά ηνπ θνξέα δελ 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απνκαθξχλνπλ ηα δχν ειάζκαηα ηεο ζχλδεζεο ιφγσ ηεο πξνεληάζεσο. 

Κεηψλεηαη, έηζη, ε λνεηή δηαηνκή ζην ζεκείν απηφ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ε ζηξνθή, πξνθαιψληαο έηζη 

κεησκέλεο κεηαθηλήζεηο ζηελ θνξπθή. Κε ηελ αχμεζε ηνπ θνξηίνπ πξνθαιείηαη θάκςε ηνπ ειάζκαηνο 

ηεο ζχλδεζεο, κε απνηέιεζκα λα επηηξαπεί ε νξζή παξακφξθσζε θαη λα κεησζεί ε επκελήο επίδξαζε 

ηεο πξνεληάζεσο. Κε ηελ αχμεζε ηνπ θνξηίνπ θαη ηελ παξακφξθσζε ηνπ ειάζκαηνο, παξαηεξείηαη 

κείσζε ησλ δπλάκεσλ επαθήο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ θνριία θαη ζπγθξαηνχλ ηα ειάζκαηα ζε 

επαθή , έσο φηνπ ειαηησζνχλ ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα πξνθαιέζνπλ ηελ αχμεζε ηεο αμνληθήο 
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δχλακεο ησλ θνριηψλ. Δθφζνλ απμεζεί επαξθψο ην θνξηίν, ράλεηαη εληειψο ε επίδξαζε ηεο 

πξνεληάζεσο θαη νη θνριίεο ιεηηνπξγνχλ σο ραιαξνί, κεηψλνληαο ηελ ζπλνιηθή δπζθακςία ηνπ θνξέα. 

 

Γηάγξακκα 4.3 : Κεηαβνιή ηεο αμνληθήο δχλακεο ηνπ αθξαίνπ θνριία θαη 

πνζνζηηαία δηαθνξά κεηαηφπηζεο θνξπθήο ζπλαξηήζεη ηνπ αζθνχκελνπ θνξηίνπ 

ε θάζε πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα κεηαμχ ησλ δπν πξνζνκνησκάησλ δελ δηαθέξνπλ πνιχ, κε ηελ 

κεγαιχηεξε δηαθνξά πνπ εκθαλίδεηαη λα είλαη                . Λα ζεκεησζεί φηη ηελ κεγαιχηεξε 

επίδξαζε ζηελ δπζθακςία ηνπ ππιψλα ηελ έρεη ε ζχλδεζε πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηελ βάζε. 

Απηφ θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 4.4 φπνπ παξαηίζεληαη νη ζρέζεηο           γηα πξνζνκνηψκαηα κε φιεο 

ηηο ζπλδέζεηο, κε θακία ζχλδεζε, κφλν κε ηελ ζχλδεζε πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηελ βάζε θαη 

κφλν κε ηελ ζχλδεζε πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηελ θνξπθή.  
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Γηάγξακκα 4.4 : Οξηδφληηα κεηαθίλεζε θνξπθήο ζπλαξηήζεη ηνπ αζθνχκελνπ θνξηίνπ 

Θεσξψληαο δπζκελψο φηη ε δηαθνξά ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ ιεηηνπξγεί αζξνηζηηθά γηα θάζε 

ζχλδεζε, θαη ίζε κε                , πξνθχπηεη κηα ζπλνιηθή δηαθνξά ίζε κε               . 

Θαζφζνλ νη ξνπέο δεπηέξαο ηάμεσο ηνπ θνξέα, γηα ηα θνξηία ζρεδηαζκνχ, είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 15% 

ησλ ζπλνιηθψλ αλαπηπζζφκελσλ ξνπψλ, ε ζπλνιηθή πηζαλή ππνεθηίκεζε ησλ εληαηηθψλ κεγεζψλ 

είλαη                     σο πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο ξνπέο. Δπηπιένλ νη απνθιίζεηο απηέο 

εκθαλίδνληαη γηα κεγάιεο ηηκέο αζθνχκελνπ θνξηίνπ, ζρεδφλ δηπιάζην ηνπ θνξηίνπ ζρεδηαζκνχ ζε 

Ο.Θ.Α., θαη δελ αλακέλεηαη λα εκθαληζηνχλ ζε θακία πεξίπησζε. πλεπψο γηα ηα θνξηία ζρεδηαζκνχ νη 

απνθιίζεηο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ακειεηέεο θαη ε πξνζνκνίσζε ησλ ζπλδέζεσλ σο απιψλ 

ειαζκάησλ επαξθήο. 

4.4 Δπίδξαζε ηεο ζεκειίσζεο ζηελ απόθξηζε ηεο θαηαζθεπήο 

Κία ζπλήζεο απινπνηεηηθή παξαδνρή είλαη ε πιήξεο δέζκεπζε ησλ βαζκψλ ειεπζεξίαο ηεο βάζεο ηνπ 

ππιψλα. Κηα ηέηνηα απινπνίεζε ελδέρεηαη λα κελ είλαη ζπληεξεηηθή, ή θαη εχινγε, θαζψο, ιφγσ ηεο 

ελδνζηκφηεηαο ηνπ εδάθνπο, αλακέλεηαη λα εκθαληζηνχλ κεηαθηλήζεηο ζηελ βάζε ηεο θαηαζθεπήο. 

Απηή ε ηθαλφηεηα ηεο βάζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζκελέζηεξα απνηειέζκαηα ζηνπο ειέγρνπο 

αληνρήο θαη επζηάζεηαο ιφγσ απμεκέλσλ εγθάξζησλ κεηαθηλήζεσλ θαη άξα απμεκέλα εληαηηθά κεγέζε. 

Δπηπιένλ ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηδηνζπρλνηήησλ ηεο θαηαζθεπήο κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηνλ 

ζπληνληζκφ ηνπο κε ηηο ζπρλφηεηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αλεκνγελλήηξηαο. Αληηζέησο γηα ηνλ έιεγρν ζε 

ζεηζκφ αλακέλνληαη επκελέζηεξα απνηειέζκαηα απφ ηελ αχμεζε ησλ ηδηνπεξηφδσλ θαη επνκέλσο ηελ 

κείσζε ησλ ζεηζκηθψλ θνξηίσλ. 

Γηα λα εμεηαζηεί ε επίδξαζε πνπ ζα έρεη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ εδάθνπο κε ην ζεκέιην ζηελ 

δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ ππιψλα, ζα ζεσξεζεί φηη ε θαηαζθεπή ζεκειηψλεηαη ζε θπθιηθφ ζεκέιην 

βαξχηεηαο (πέδηιν). Ιφγσ ηεο απιφηεηαο ηεο ζεκειίσζεο βαξχηεηαο, ε επίδξαζή ηεο ζηελ θαηαζθεπή 

κπνξεί λα πεξηγξαθεί καθξνζθνπηθά απφ γξακκηθά ειαηήξηα αλά βαζκφ ειεπζεξίαο κε ηηο εμήο 

ελδνζηκφηεηεο[23] : 

   (
   

   
)    (4.19) 

   (
    

         
)     (4.20) 
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   (
      

    
)    (4.21) 

   (
 

     
)    (4.22) 

Όπνπ :    θαη     νη θαηαθφξπθεο θαη νξηδφληηεο κεηαθηλήζεηο αληίζηνηρα 

  θαη   ηα θαηαθφξπθα θαη νξηδφληηα θνξηία αληίζηνηρα 

   θαη     νη γσλίεο ζηξνθήο αλαηξνπήο θαη ζηξέςεο αληίζηνηρα 

  θαη   νη ξνπέο αλαηξνπήο θαη ζηξέςεο αληίζηνηρα  

   θαη   ην κέηξν δηάηκεζεο θαη ν ιφγνο Poisson ηνπ εδαθηθνχ ζρεκαηηζκνχ 

εκεηψλεηαη φηη :   
 

      
 

Θαζψο ε αθξηβήο δηαζηαζηνιφγεζε ελφο πέδηινπ θαη ε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαζηάζεψλ ηνπ είλαη κηα 

κειέηε νιφθιεξε απφ κφλε ηεο, θαη πξαθηηθά απαηηείηαη κφλν ε αθηίλα ηνπ γηα ηελ εμαγσγή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ γξακκηθψλ ειαηεξίσλ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο ζρεηηθά κε ηηο εθθεληξφηεηεο ησλ θνξηίσλ. Δπηπιένλ ζα ακειεζεί 

ην ηδίνλ βάξνο ηεο ζεκειίσζεο θαη ε επηπιένλ εθθεληξφηεηα ηνπ νξηδφληηνπ θνξηίνπ ιφγσ ηνπ χςνπο 

ηνπ ζεκειίνπ. 

Απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο εηαηξείαο REPower πνπ πεξηγξάθνληαη ζην πξφηππν V-1.1-

FG.00.00-A-J/4.1.2[24] δελ επηηξέπεηαη λα ππάξρεη ζεκείν ηνπ πέδηινπ πνπ λα κελ ππφθεηηαη ζε ζιίςε, 

ιφγσ ηεο εθθεληξφηεηαο ησλ θαηαθφξπθσλ θνξηίσλ. H κέγηζηε επηηξεπφκελε εθθεληξφηεηα, γηα ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ησλ θαηαθφξπθσλ θνξηίσλ, γηα θπθιηθά πέδηια, είλαη : 

  
 

 
 (4.23) 

  

ρήκα 4.7 : Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε ζεκειίσζεο  

Δπηπιένλ, δελ επηηξέπεηαη λα εκθαλίδνληαη κεγάιεο εθθεληξφηεηεο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο, θαη ζπλεπψο δελ επηηξέπεηαη πάλσ απφ ην 50% ηνπ ζεκειίνπ λα κελ βξίζθεηαη ζε 

ζιίςε (ρήκα 4.7). Παξφκνηα πξφβιεςε ππάξρεη θαη ζηνλ ΔΛ1997/1/6.5.4[25]. Δθφζνλ δελ πιεξείηαη 

απηή ε πξνυπφζεζε, απαηηείηαη εηδηθή κέξηκλα θαηά ηελ κειέηε ηεο ζεκειίσζεο. Ζ κέγηζηε 

επηηξεπφκελε εθθεληξφηεηα γηα ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο φισλ ησλ θνξηίσλ, γηα θπθιηθά πέδηια, είλαη 

:  

        (4.24) 

ηελ Ο.Θ.Α. ε ζπλνιηθή αλαπηπζζφκελε ξνπή ζηελ βάζε ηνπ ππιψλα, ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηηκψλ ησλ θαηαθφξπθσλ θνξηίσλ, είλαη ίζε κε                   , ελψ ε αμνληθή ίζε κε    

        . Οπφηε πξνθχπηεη : 
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Δπηπιένλ ε ζπλνιηθή ξνπή ζηελ βάζε ηνπ ππιψλα είλαη                    , νπφηε πξνθχπηεη : 

        
        

     
                

Ζ αθηίλα          θξίλεηαη ππεξβνιηθά κεγαιχηεξε απφ ηελ ηππηθή ζεκειίσζε αλεκνγελλήηξηαο. 

πλεπψο ζεσξείηαη εχινγν φηη ζα γίλεη εθηελήο κειέηε ηεο ζεκειίσζεο θαη ζα ιεθζεί εηδηθή κέξηκλα 

ψζηε λα κελ θαηαζηνχλ νη κεγάιεο εθθεληξφηεηεο ζέκα ζηνλ ζρεδηαζκφ. Δπνκέλσο ιακβάλεηαη ν 

πξψηνο πεξηνξηζκφο σο θξίζηκνο θαη πξνθχπηεη            . 

Γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζηαζεξψλ ησλ ειαηεξίσλ ζεσξείηαη φηη ε ζεκειίσζε εδξάδεηαη ζε ακκψδεο 

έδαθνο, πςειήο ππθλφηεηαο, ηα εδαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ είλαη            θαη      . 

Τπνινγίδεηαη ην κέηξν δηαηκήζεσο ηνπ εδάθνπο ίζν κε            θαη αθνινχζσο νη 

ραξαθηεξηζηηθέο δπζθακςίεο ησλ γξακκηθψλ ειαηεξίσλ απφ ηηο Δμ. (4.19)-(4.22) : 

            ⁄  

            ⁄  

                 ⁄  

                 ⁄  

Γηα λα γίλεη δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ειαηεξίσλ ζηελ Ο.Θ.Α. ηεο θαηαζθεπήο ζα ζπγθξηζνχλ νη 

δηαθνξέο ησλ δχν πξνζνκνησκάησλ (κε θαη ρσξίο ειαζηηθέο ζηεξίμεηο) ζε κε γξακκηθή αλάιπζε 

γεσκεηξίαο, ελψ γηα ηελ επίδξαζε ζηηο ηδηνζπρλφηεηεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ δπλακηθήο ηδηνκνξθηθήο αλάιπζεο ησλ δχν πξνζνκνησκάησλ.  

Απφ ηηο αλαιχζεηο πξνθχπηεη φηη εκθαλίδνληαη κηθξέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δχν 

πξνζνκνησκάησλ (Γηάγξακκα 4.5). Γηα ηελ κε γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο, νη δηαθνξνπνηήζεηο γηα 

θνξηία θνληά ζε απηά ηνπ ζρεδηαζκνχ, είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1.3%. Ζ κείσζε ηεο κεηαμχ ηνπο 

απφθιηζεο, κε ηελ αχμεζε ηνπ επηβαιιφκελνπ θνξηίνπ, εθθξάδεη ηνλ ζπλερψο απνκεηνχκελν ξπζκφ 

αχμεζεο ηεο αλαπηπζζφκελεο ξνπήο ζηελ βάζε, ιφγσ ησλ κεηαθηλήζεσλ ηεο θνξπθήο. Γελ είλαη θάηη 

πνπ θξίλεηαη ζεκαληηθφ θαζψο, πξψηνλ εκθαλίδεηαη γηα πςειέο ηηκέο θνξηίνπ θαη δεχηεξνλ είλαη 

ειάρηζηε. Γηα ηηο ηδηνκνξθηθέο αλαιχζεηο, γηα ηελ πξψηε θακπηηθή ηδηνκνξθή πξνθχπηεη κηα δηαθνξά 

ίζε κε 0.6%, ελψ γηα ηηο κεγαιχηεξεο ηδηνκνξθέο παξαηεξνχληαη ζπλερψο απμαλφκελεο απνθιίζεηο 

κεηαμχ ηνπο, ρσξίο φκσο λα μεπεξλνχλ ην 1.9% γηα ηελ 4ε θακπηηθή ηδηνκνξθή (ρήκα 4.8).  

 

Γηάγξακκα 4.5 : Απφθξηζε πξνζνκνησκάησλ ηνπ ππιψλα κε θαη ρσξίο ζεψξεζε ηεο 

ζεκειίσζεο θαη πνζνζηηαία απφθιηζε κεηαμχ ηνπο 
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(α) 

 

(β) 

ρήκα 4.8 : Ηδηνκνξθέο ηαιάλησζεο (α) πξνζνκνίσζε κε ρξήζε ειαζηηθψλ 

ζηεξίμεσλ (β) πξνζνκνίσζε κε δέζκεπζε ησλ βαζκψλ ειεπζεξίαο ηεο βάζεο 

ηελ παξνχζα εξγαζία, γηα ηνλ ηαρχ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαγθαηφηεηαο εηζαγσγήο ηνπ ζεκειίνπ ζηα 

πξνζνκνηψκαηα, πξνηείλεηαη απινπζηεπηηθά ε αλαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο ππιψλα-ζεκειίσζεο ζε 

ζχζηεκα ειαηεξίσλ ελ ζεηξά θαη ελ ζπλερεία ε ζχγθξηζε ηεο δπζθακςίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ 

παξαδνρή πιήξεο πάθησζεο ηεο βάζεο. Θεσξψληαο ηνλ ππιψλα σο ζηεξεφ ζψκα κε δπλαηφηεηα 

ζηξνθήο ζηελ βάζε ηνπ (ρήκα 4.9), πξνθχπηεη ε ξνπή ζηελ βάζε ίζε κε : 

          (4.25) 

Ζ ζηξνθή ζηελ βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη : 

  
 

  

 (4.26) 

Θεσξψληαο αξθνχλησο κηθξή ηελ ζηξνθή θ πξνθχπηεη πξνζεγγηζηηθά φηη : 
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πλδπάδνληαο ηηο Δμ. (4.25) θαη (4.26) πξνθχπηεη ηειηθψο φηη :  

 

 
 

  

  
      (4.27) 

  

ρήκα 4.9 : Πξνζνκνίσκα γηα ηελ εχξεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ θνξπθήο ιφγσ ζεκειίσζεο 

Ζ δπζθακςία ηνπ ππιψλα δίλεηαη απφ ηελ Δμ. (4.12) ιχλνληαο σο πξνο       
 

    
. Θεσξψληαο ηηο 

δπζθακςίεο σο ειαηήξηα ελ ζεηξά πξνθχπηεη φηη ε δπζθακςία ηεο δηάηαμεο είλαη : 

 

    

 
 

    

 
 

     

 (4.28) 

Δηζάγνληαο ηα δεδνκέλα γηα ηνλ ππιψλα ειέγρνπ ζηηο Δμ. (4.12) θαη (4.27) θαη αθνινχζσο 

αληηθαζηζηψληαο ζηελ Δμ. (4.28), πξνθχπηεη φηη :  

             ⁄  

               ⁄  

            ⁄   

Τπνινγίδεηαη ηειηθψο κηα πνζνζηηαία δηαθνξά ζηηο δπζθακςίεο ίζε κε 1.0%, ίδηαο ηάμεο κεγέζνπο κε 

απηέο απφ ηα απνηειέζκαηα πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. ε ζχγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο GNA 

πξνθχπηεη επκελέζηεξε, θαζψο δελ ζπκπεξηιήθζεθε ε απμεκέλε ξνπή ιφγσ θαηλνκέλσλ δεπηέξαο 

ηάμεο ζηελ ζηήξημε πνπ ζα έδηλε απμεκέλεο ζηξνθηθέο κεηαθηλήζεηο απφ ην ζεκέιην θαη επνκέλσο 

κεηαθηλήζεηο ζηε θνξπθή.  

ε θάζε πεξίπησζε νη δηαθνξνπνηήζεηο είλαη ακειεηέεο θαηά ηελ θαζνιηθή αλάιπζε ηνπ θνξέα θαη 

κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ (νη ξνπέο δεπηέξαο ηάμεο είλαη πεξί ηνπ 20% ησλ ζπλνιηθψλ, επνκέλσο ην 

ζπλνιηθφ ζθάικα είλαη πεξί ηνπ 0.2%). Θάηη ηέηνην δελ κπνξεί λα γεληθεπζεί, θαζψο ζε κηθξφηεξεο 

αλεκνγελλήηξηεο κε κηθξφηεξα πέδηια, αιιά ίδηαο ηάμεο κεγέζνπο θαηλνκέλσλ δεπηέξαο ηάμεο θαη ζε 

ζεκειίσζε ζε έδαθνο δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ελδέρεηαη ηα απνηειέζκαηα λα κελ είλαη 
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ακειεηέα (Γηάγξακκα 4.6). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηδηνκνξθψλ ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 

ζπλππνινγηζηεί ε επίδξαζε πνπ έρεη ε ζεκειίσζε. 

 

Γηάγξακκα 4.6 : Πνζνζηηαία δηαθνξά δπζθακςηψλ κεηαμχ παθησκέλνπ θνξέα θαη 

θνξέα κε ειαζηηθέο ζηεξίμεηο, ζπλαξηήζεη ηεο αθηίλαο ηνπ πέδηινπ πνπ ζεσξείηαη. 

4.5 Σειηθά πξνζνκνηώκαηα 

ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζνκνησκάησλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε επφκελν θεθάιαην γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ππιψλα. 

4.5.1 Πξνζνκνίσκα ππιώλα γηα θαζνιηθέο αλαιύζεηο 

Γηα ηελ γεσκεηξία ηνπ ππιψλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη νδεγίεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην Θεθάιαην 4.1.1. 

Γηα ην θέιπθνο ε γεσκεηξία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πξνθχπηεη απφ επηθάλεηεο εθ πεξηζηξνθήο πνπ 

νξίδνληαη απφ ηέζζεξηο ραξαθηεξηζηηθνχο θχθινπο. Σν ζεκείν θαη ε δηάκεηξνο ησλ θχθισλ απηψλ 

δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.1. Παξαηεξείηαη φηη νη παξαδνρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηνλ νξηζκφ ηεο 

γεσκεηξίαο ηνπ θνξέα δηαθέξνπλ ειάρηζηα απφ ηε πξαγκαηηθή κέζε επηθάλεηα ηεο γεσκεηξίαο θαη 

ζεσξείηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ζα είλαη αμηφπηζηα (Γηάγξακκα 4.7). 

Πίλαθαο 4.1 : Υαξαθηεξηζηηθνί θχθινη γηα ηελ εθ πεξηζηξνθήο δεκηνπξγία ηεο γεσκεηξίαο ηνπ θειχθνπο 

Κύθινο Γηάκεηξνο (mm) 

Βάζεο  5,165 

πκβνιήο ηνπ θσληθνχ ηκήκαηνο ηεο βάζεο κε 

ην ελδηάκεζν θπιηλδξηθφ ηκήκα  
4,278 

πκβνιήο ηνπ ελδηάκεζνπ θπιηλδξηθνχ ηκήκαηνο 

κε ην θσληθφ ηκήκα ηεο θνξπθήο 
4,278 

Θνξπθήο 3,055 
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Γηάγξακκα 4.7 : Απφθιηζε ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

πξνζνκνησκάησλ απφ ηελ κέζε επηθάλεηα ηνπ 

θειχθνπο 

 Δπηπιένλ νξίζηεθε ε νπή θαη ε επηθάλεηα ηνπ ειάζκαηνο ελίζρπζεο ηεο ζπξίδαο. Ζ νπή πνπ 

δεκηνπξγήζεθε είρε πιάηνο 1060 mm θαη ζπλνιηθφ χςνο 3110 mm, ελψ γηα ηηο ειιεηςνεηδείο 

γεσκεηξίεο ν κεγάινο άμνλαο ιήθζεθε ίζνο κε 2060 mm θαη ν κηθξφο 1060 mm. Οη ζπλδέζεηο 

πξνζνκνηψζεθαλ σο ειάζκαηα θαη ηνπνζεηήζεθαλ θαζ’ χςνο ζην κέζν ησλ ζπλδέζεσλ πνπ 

πξνζνκνηψλνπλ. Ζ εμσηεξηθή δηάκεηξφο ηνπο αθνινχζεζε ηελ γεσκεηξία ηνπ θειχθνπο ζηα ζεκεία 

ηνπνζέηεζήο ηνπο, ελψ ε εζσηεξηθή ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηνπ ππιψλα. 

Ζ γεληθή ππθλφηεηα ηνπ δηθηχνπ επηιέρζεθε απφ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ γξάθνληνο θαη δελ έγηλε 

άκεζα θάπνηα δηεξεχλεζε. Θξίζεθε φηη ε γεληθή πχθλσζε ηνπ δηθηχνπ ζα πξνζέζεηε ππνινγηζηηθφ 

θφζηνο ρσξίο αλάινγε αχμεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ απνηειεζκάησλ. Πξνζνρή δφζεθε θαηά ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ πιέγκαηνο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ πιεζίνλ ηεο ζπξίδαο ηεο βάζεο, φπνπ 

παξαηεξείηαη κε θαλνληθή γεσκεηξία επηθαλεηψλ ιφγσ ηνκήο θακπχισλ επηθαλεηψλ, ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ νη ππεξβνιηθέο απνθιίζεηο απφ ην ηδεαηφ ηεηξαγσληθφ πεπεξαζκέλν ζηνηρείν. Σν πιέγκα 

πνπ επηιέρζεθε ελ ηέιεη έρεη κέγηζηε πνηφηεηα Ηαθσβηαλήο νξίδνπζαο κηθξφηεξε απφ 0.4 (γηα ην 

πξφγξακκα πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ FEMAP, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε, φζν πιεζηέζηεξα ζην κεδέλ 

είλαη ε πνηφηεηα ελφο ζηνηρείνπ, ηφζν πιεζηάδεη ην ηδεαηφ ζηνηρείν) θαη ζεσξήζεθε φηη ε πνηφηεηά ηνπ 

είλαη ηθαλνπνηεηηθή γηα λα εμαρζνχλ αμηφπηζηα απνηειέζκαηα (ρήκα 4.10 (α)).  

Γηα ηελ βάζε θαη ηελ θνξπθή ηνπ ππιψλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία άπεηξεο δπζθακςίαο γηα ηελ 

ζχλδεζή ηνπο κε ην αληίζηνηρν γεσκεηξηθφ θέληξν. ην γεσκεηξηθφ θέληξν ηεο θνξπθήο αζθήζεθαλ 

ηα θνξηία ηεο θαηαζθεπήο, ελψ ζην γεσκεηξηθφ θέληξν ηεο βάζεο εηζήρζεζαλ ηα γξακκηθά ειαηήξηα 

γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ζεκειίνπ κε ην έδαθνο. 
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(α) (β) (γ) 

ρήκα 4.10 : Πξνζνκνίσκα ππιψλα κε επηθαλεηαθά πεπεξαζκέλα ζηνηρεία (α) πνηφηεηα πιέγκαηνο πιεζίνλ ηεο 

βάζεο κε θξηηήξην ηελ Ηαθσβηαλή Οξίδνπζα ησλ ζηνηρείσλ (ρακειέο ηηκέο θαηαδεηθλχνπλ κηθξή απφθιηζε απφ ην 

ηδεαηφ ζηνηρείν) (β) άπνςε νιφθιεξνπ ηνπ πξνζνκνηψκαηνο (γ) ηνκή ηνπ πξνζνκνηψκαηνο κε εζηίαζε ζηελ 

πεξηνρή ηεο βάζεο 

4.5.2 Πξνζνκνίσκα γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζπλδέζεσλ 

Ζ θχξηα ζχλδεζε πνπ αλαιχζεθε ήηαλ απηή πνπ ελψλεη ηα δχν θνινπξνθσληθά ηκήκαηα ηεο βάζεο. Ζ 

γεσκεηξία ηνπ θειχθνπο νξίζηεθε απφ ηελ κέζε επηθάλεηά ηνπ, έσο ηελ ηνκή ηεο κε ηελ κέζε 

επηθάλεηα ηνπ ειάζκαηνο ηεο θιάληδαο, νξίδνληαο έηζη θχθιν δηακέηξνπ 4736 mm. Σν έιαζκα ηεο 

θιάληδαο αληίζηνηρα, έρεη γηα εμσηεξηθή αθκή ην ηέινο ηεο επηθάλεηαο ηνπ θειχθνπο θαη γηα εζσηεξηθή 

θχθιν δηακέηξνπ 4248 mm, φπσο νξίδνπλ ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα. ηελ επηθάλεηα ηνπ ειάζκαηνο 

νξίδνληαη 116 νπέο δηακέηξνπ 61 mm, ν γεσκεηξηθφο ηφπνο ησλ νπνίσλ είλαη θχθινο δηακέηξνπ 4534 

mm (ρήκα 4.11). Οη επηθάλεηεο ηεο θεθαιήο θαη ηνπ παμηκαδηνχ ησλ θνριηψλ νξίδνληαη ζε απφζηαζε 

83.15 mm απφ ηηο αληίζηνηρεο επηθάλεηεο ησλ ειαζκάησλ, ψζηε λα βξίζθνληαη ζηελ κέζε επηθάλεηα 

ηνπο. Σν ζρήκα ηνπο ιήθζεθε θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο εμαγσληθφ κε ραξαθηεξηζηηθά φπσο απηά 

νξίδνληαη ζην θεθάιαην 3.1 γηα θνριίεο Κ58. Οη θνξκνί ησλ θνριηψλ νξίζηεθαλ απφ ην επζχγξακκν 

ηκήκα πνπ ελψλεη ην θέληξν θάζε θεθαιήο θαη παμηκαδηνχ. 

Ζ γεληθή ππθλφηεηα ηνπ δηθηχνπ επηιέρζεθε απφ ηελ βηβιηνγξαθία κε βάζε ηα απνηειέζκαηα 

πξνεγνχκελεο δηεξεχλεζεο ζε παξφκνηα πξνζνκνίσζε[26]. Έκθαζε δφζεθε, φπσο θαη ζηελ πεξηνρή 

πιεζίνλ ηεο ζπξίδαο γηα ηνλ ππιψλα, ζηελ πνηφηεηα ηνπ πιέγκαηνο. Γηα ην ηειηθφ πιέγκα 

παξαηεξείηαη ε πνηφηεηα ηεο Ηαθσβηαλήο νξίδνπζαο λα έρεη κέγηζηε ηηκή 0.51 θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
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ζεκεηαθά (ρήκα 4.12). πλεπψο ζεσξείηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη αμηφπηζηα θαη επηπιένλ 

ειαρηζηνπνηνχληαη ηα πξνβιήκαηα ζχγθιηζεο. 

 

  

(α) (β) 

 

(γ) 

ρήκα 4.11 : Γεσκεηξία ηεο ζχλδεζεο ειέγρνπ (α),(β) γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ζχλδεζεο (γ) ηνκή ηνπ 

πξνζνκνηψκαηνο κε εκθάληζε ηνπ πάρνπο ησλ επηθαλεηαθψλ ζηνηρείσλ  

 

ρήκα 4.12 : Πνηφηεηα ηνπ πιέγκαηνο ηνπ πξνζνκνηψκαηνο ηεο ζχλδεζεο κε ην θξηηήξην ηεο Ηαθσβηαλήο 

νξίδνπζαο  

Γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηεο ζχλδεζεο νξίζηεθαλ ζηνηρεία επαθήο ζηηο 

επηθάλεηεο ελδηαθέξνληνο. πγθεθξηκέλα πξνζνκνηψζεθε ε επαθή κεηαμχ ηεο θεθαιήο θαη ησλ 
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ειαζκάησλ, ηνπ παμηκαδηνχ θαη ησλ ειαζκάησλ θαη ε επαθή κεηαμχ ησλ δχν ειαζκάησλ. εκεηψλεηαη 

φηη δφζεθε ζηα ζηνηρεία επαθήο θαηάιιειε κεηαηφπηζε ψζηε λα κελ δξνπλ ζηηο επηθάλεηεο ζηηο νπνίεο 

νξίζηεθαλ (πνπ είλαη απνκαθξπζκέλεο κεηαμχ ηνπο), αιιά ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ κεξψλ. 

Όζνλ αθνξά ηνλ ππφινηπν ππιψλα, κέξνο ηνπ πξνζνκνηψζεθε κε επηθαλεηαθά πεπεξαζκέλα ζηνηρεία 

θαη κέξνο ηνπ κε ζηνηρεία δνθνχ. πγθεθξηκέλα, κε επηθαλεηαθά πεπεξαζκέλα ζηνηρεία 

πξνζνκνηψζεθαλ ηα θνινπξνθσληθά ηκήκαηα ηεο βάζεο, ελψ ν ππφινηπνο θνξέαο κε ζηνηρεία δνθνχ. 

Ζ έλσζε ησλ δχν ηκεκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλδένληαο ηελ θνξπθή ησλ θνινπξνθσληθψλ 

ηκεκάησλ κε ηελ βάζε ησλ ζηνηρείσλ δνθνχ θάλνληαο ρξήζε rigid links. 
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5 ΈΛΔΓΥΟΙ ΦΔΡΟΝΣΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ 

ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΗΣΡΙΑ 

5.1 Ππιώλαο 

5.1.1 Πιαζηηθόο έιεγρνο (LS1)  

5.1.1.1 Πεξηνξηζκφο ηάζεσλ 

χκθσλα κε ηνλ EN1993/1.6[18], γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηάζεσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζεσξία 

δνθνχ. Ο θνξέαο ζεσξείηαη φηη ιεηηνπξγεί σο θαηαθφξπθνο πξφβνινο κε πιήξε πάθησζε ζηελ βάζε 

ηνπ θαη ηα θνξηία ζρεδηαζκνχ ζηελ θνξπθή. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο θιαζηθέο ζεσξήζεηο ηεο ζηαηηθήο 

ππνινγίδεηαη ε αλαπηπζζφκελε ξνπή, αμνληθή θαη ηέκλνπζα ζε θάζε άθξν θπιηλδξηθνχ κέξνπο ηνπ 

ππιψλα. Τπνινγίδνληαη ζηελ ζπλέρεηα νη εγθάξζηεο κεηαηνπίζεηο ηνπ θνξέα θαη θάλνληαο ρξήζε ηεο 

Δμ. (4.17) πξνθχπηνπλ νη αλαπηπζζφκελεο ξνπέο δεπηέξαο ηάμεο. Τπνινγίδεηαη ην βάξνο θάζε 

θπιηλδξηθνχ κέξνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο. 

Απφ ηα εληαηηθά κεγέζε πνπ πξνθχπηνπλ, ππνινγίδνληαη νη αλαπηπζζφκελεο νξζέο θαη δηαηκεηηθέο 

ηάζεηο ζην θέιπθνο. Γηα θπιηλδξηθά/θνινπξνθσληθά θειχθε, ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε εληζρχζεηο, 

κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ νη κεκβξαληθέο ηάζεηο θάλνληαο ρξήζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α 

ηνπ EN1993/1.6 (ρήκα 5.1). 

Οη νξζέο ηάζεηο ζε θχιηλδξν, ιφγσ αμνληθήο δχλακεο, δίλνληαη απφ ηελ ζρέζε : 

     
   

    
 (5.1) 

Όπνπ :    ε αθηίλα ηεο κέζεο επηθάλεηαο ηνπ θπιίλδξνπ 

    ην πάρνο ηνπ θειχθνπο 

Οη κέγηζηεο νξζέο ηάζεηο ιφγσ θάκςεο δίλνληαη απφ : 

         
   

    
 (5.2) 

Οη κέγηζηεο δηαηκεηηθέο ηάζεηο ιφγσ ηέκλνπζαο ππνινγίδνληαη απφ ηελ ζρέζε : 

      
 

 
 (5.3) 

εκεηψλεηαη φηη ελ γέλεη νη γσλίεο ησλ θνινπξνθσληθψλ ηκεκάησλ ησλ ππιψλσλ αλεκνγελλεηξηψλ 

είλαη πνιχ κηθξέο θαη ζπλεπψο ηα ηκήκαηα απηά, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηάζεψλ ηνπο, κπνξνχλ λα 
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αληηκεησπίδνληαη σο θπιηλδξηθά. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε γσλία β=0.0187 rad, νπφηε 

cosβ=0.9998≈1. 

 

 
 

 

(α) (β) (γ) 

 
  

(δ) (ε) (ζη) 

ρήκα 5.1 : Κεκβξαληθέο ηάζεηο γηα θειχθε (α),(β),(γ) θπιηλδξηθήο κνξθήο (δ),(ε),(ζη) θνινπξνθσληθήο 

κνξθήο 

Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηηο άθξεο ησλ δηαηνκψλ ζηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαη κέγηζηεο νξζέο 

ηάζεηο (edge) θαη γηα ην ζεκεία ησλ δηαηνκψλ πνπ εκθαλίδνπλ κέγηζηεο δηαηκεηηθέο ηάζεηο ιφγσ 

ηέκλνπζαο (middle). Απφ ην θξηηήξην Von Mises ππνινγίδνληαη νη ηζνδχλακεο ηάζεηο ζην ηνίρσκα ηνπ 

θειχθνπο. 

A) Γηα ηηο κέγηζηεο νξζέο ηάζεηο :  

                          (5.4) 

B) Γηα ηηο κέγηζηεο δηαηκεηηθέο ηάζεηο :  

              √    
       

  (5.5) 

Γηα λα ηθαλνπνηείηαη ν έιεγρνο πξέπεη νη δξψζεο ηάζεηο ζρεδηαζκνχ λα είλαη κηθξφηεξεο ή ίζεο ηεο 

ηάζεο αληίζηαζεο ζρεδηαζκνχ, ήηνη : 
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Έιεγρνο  

Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα άθξα θάζε κέξνπο κε ηελ ρξήζε ππνινγηζηηθνχ θχιινπ. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα θνξηία γηα ηελ Ο.Θ.Α. θαη ιήθζεθε ν ζπληειεζηήο αζθαιείαο γηα ηα ηδία βάξε 

ηεο θαηαζθεπήο γηα κε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, δειαδή       , φπσο νξίδεηαη γηα ηελ 

θξίζηκε θαηάζηαζε θφξηηζεο. Αθνινπζψληαο ηελ ινγηθή ειέγρνπ, ππνινγίζηεθαλ νη ηζνδχλακεο ηάζεηο 

Von Mises ζην άθξν θάζε κέξνπο ηνπ ππιψλα. ηελ ζπλέρεηα δηαηξέζεθαλ κε ηελ αληνρή ζρεδηαζκνχ 

       θαη πξνθχπηεη ν ζπληειεζηήο εθκεηάιιεπζεο. Δθφζνλ ν ζπληειεζηήο απηφο είλαη κηθξφηεξνο ηεο 

κνλάδαο, ην ζεκείν ειέγρνπ έρεη αθφκα πεξηζψξηα αληνρήο θαη ζπλεπψο ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ππεξβαίλεη ηελ κνλάδα, ζεσξείηαη φηη δελ ηθαλνπνηείηαη ν έιεγρνο. ην Παξάξηεκα Α 

παξαηίζεηαη ν πιήξεο πίλαθαο απνηειεζκάησλ. ην Γηάγξακκα 5.1 παξνπζηάδεηαη ε πεξηβάιινπζα ηνπ 

ζπληειεζηή εθκεηάιιεπζεο ησλ ηκεκάησλ ηνπ ππιψλα γηα ηνλ έιεγρν ησλ νξζψλ ηάζεσλ. Ζ 

πεξηβάιινπζα γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηαηκεηηθψλ ηάζεσλ παξαιείπεηαη θαζψο ν ζπληειεζηήο ήηαλ 

ακειεηένο ζε φιν ην χςνο ηνπ ππιψλα ζε ζχγθξηζε κε απηφλ ησλ νξζψλ ηάζεσλ.  

 

Γηάγξακκα 5.1 : πληειεζηήο εθκεηάιιεπζεο θαζ’ χςνο ηνπ θειχθνπο, γηα ηηο κέγηζηεο νξζέο ηάζεηο 
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Απφ φιν ηνλ θνξέα πξνθχπηεη κέγηζηνο ζπληειεζηήο εθκεηάιιεπζεο ίζνο κε UF=0.95 θαη ζπλεπψο 

ηθαλνπνηείηαη ν έιεγρνο.  

5.1.1.2 Θαζνιηθή αξηζκεηηθή αλάιπζε (MNA) 

Ζ νξηαθή αληνρή γηα ηελ LS1, ζχκθσλα κε ηνλ EN1993/1.6, νξίδεηαη απφ έλαλ θνξηηθφ ζπληειεζηή   , 

ν νπνίνο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηα θνξηία ζρεδηαζκνχ     θαη πξνζαπμάλεηαη έσο φηνπ ηθαλνπνηεζεί ε 

νξηαθή θαηάζηαζε ηεο LS1. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ    κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε αλαιχζεηο 

MNA, είηε αλαιχζεηο GMNA. Γηα ηνπο ππιψλεο αλεκνγελλεηξηψλ, θαζψο αλακέλεηαη λα εκθαλίζνπλ 

κεγάιεο κεηαθηλήζεηο ζηελ Ο.Θ.Α., πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε γξακκηθέο αλαιχζεηο 

γεσκεηξίαο θαη πιηθνχ, γηα λα κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε θαηλφκελα δεπηέξαο ηάμεο. Γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξηηθνχ ζπληειεζηή κπνξεί λα ιεθζεί ε κέγηζηε ηηκή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλάιπζε, εθφζνλ αγλνεζεί ε θξάηπλζε ηνπ πιηθνχ. 

Ζ πιαζηηθή αληνρή ζρεδηαζκνχ νξίδεηαη σο : 

    
   

   

 
      

   

        

Πξέπεη λα δεηρζεί φηη : 

                     

Έιεγρνο 

Γηα ηνλ έιεγρν ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξνζνκνίσκα θαζνιηθήο αλάιπζεο ηνπ ππιψλα. Ζ αλάιπζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ιακβάλνληαο ηα ίδηα βάξε ηνπ ππιψλα ζηαζεξά θαη ίζα κε ηελ ηηκή ζρεδηαζκνχ 

ηνπο, πξνζαπμάλνληαο κφλν ηα θνξηία ζρεδηαζκνχ ηεο θνξπθήο, ψζηε λα πξνθχςεη ν δξφκνο 

ηζνξξνπίαο ηεο θαηαζθεπήο. Σα ηδία βάξε ζεσξήζεθαλ ζηαζεξά θαζψο δελ παξνπζηάδνπλ θάπνηα 

κεηαβιεηφηεηα. Δθφζνλ ιακβάλνληαη ππφςε κε ηελ ηηκή ζρεδηαζκνχ ηνπο, ζεσξείηαη φηη 

εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ηεο θαηαζθεπήο, κε ηνλ θνξηηθφ ζπληειεζηή λα αλαθέξεηαη κφλν ζηα 

θνξηία ηεο θνξπθήο. Γηα λα πεξηγξαθεί ν δξφκνο ηζνξξνπίαο ηεο θαηαζθεπήο (Γηάγξακκα 5.2) 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν θνξηηθφο ζπληειεζηήο    θαη ε νξηδφληηα κεηαθίλεζε ηεο θνξπθήο.  

 

Γηάγξακκα 5.2 : Γξφκνο ηζνξξνπίαο ηεο θαηαζθεπήο γηα αλάιπζε GMNA 
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Απφ ηνλ δξφκν ηζνξξνπίαο ηνπ θνξέα πξνθχπηεη φηη ε κέγηζηε ηηκή ηνπ θνξηηθνχ ζπληειεζηή είλαη 

1.160 θαη ιακβάλεηαη σο ε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηνπ. 

          

Αθνινχζσο ππνινγίδεηαη ν θνξηηθφο ζπληειεζηήο ζρεδηαζκνχ : 

   

   

 
     

   
         

Άξα ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη. 

5.1.2 Έιεγρνο Δπζηάζεηαο (LS3) 

5.1.2.1 ηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ επζηάζεηα θειπθψλ 

πλνξηαθέο ζπλζήθεο  

Όπσο θαη ζε πνιινχο ειέγρνπο επζηάζεηαο, έηζη θαη γηα ηνλ ιπγηζκφ θειπθψλ θαζνξηζηηθέο είλαη νη 

ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο ηνπ ζηνηρείνπ πνπ ζιίβεηαη. ην ρήκα 5.2 παξνπζηάδνληαη ηππηθέο ζπλζήθεο 

ζηήξημεο θειπθσηψλ θαηαζθεπψλ κε ηελ θσδηθή ηνπο νλνκαζία. ηνλ Πίλαθα 5.1 γίλεηαη επεμήγεζε 

ησλ ζπλνξηαθψλ ζπλζεθψλ αλά θσδηθή νλνκαζία. Οη ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ζχκβαζε πνπ νξίδεηαη ζην ρήκα 5.3. 

 

ρήκα 5.2 : ρεκαηηθή παξνπζίαζε ηππηθψλ ζπλνξηαθψλ ζπλζεθψλ ζε θειχθε[18] 
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(α) (β) 

ρήκα 5.3 : χκβαζε (α) ζπζηήκαηνο αλαθνξάο (β) κεηαηνπίζεσλ γηα θειχθε[18] 

Πίλαθαο 5.1 : πλνξηαθέο ζπλζήθεο γηα ηηο θσδηθέο νλνκαζίεο ηνπ ρήκαηνο 5.3[18]   

 

Θαηαζθεπαζηηθέο αηέιεηεο  

Γηα ηνλ αζθαιή ζρεδηαζκφ ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε επζηάζεηαο, πξέπεη λα είλαη γλσζηέο απφ ηνλ 

κειεηεηή νη θαηαζθεπαζηηθέο αηέιεηεο πνπ ζα έρνπλ ηα θξίζηκα κέιε ηνπ θνξέα θαη αληίζηνηρα ν 

θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη νη αηέιεηεο ηεο θαηαζθεπήο βξίζθνληαη κέζα ζηα φξηα 

πνπ έρεη ζέζεη ν κειεηεηήο. Σα εχξε αλνρήο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αηειεηψλ ππάγνληαη ζε ηξεηο 

θιάζεηο θαηαζθεπαζηηθήο πνηφηεηαο (Θιάζε Α, Θιάζε Β θαη Θιάζε Γ) αλάινγα κε ηα εχξε αλνρήο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζέηνληαη. Οη θαηεγνξίεο αηειεηψλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε, θαζψο θαη ηα 

επηηξεπηά ηνπο φξηα αλά θαηαζθεπαζηηθή θιάζε δίλνληαη ζηνλ ΔΛ1993/1.6/8.4.2-8.4.5. ην ρήκα 5.4 

παξαηίζεληαη νξηζκέλα παξαδείγκαηα αηειεηψλ. 

   

(α) (β) (γ) 

ρήκα 5.4 : ρεκαηηθή απεηθφληζε θαηαζθεπαζηηθψλ αηειεηψλ (α) θνίισκα ζηνλ δηακήθε άμνλα (β) θνίισκα 
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ηεο πεξηθέξεηαο (γ) κε ζπκκεηξηθή εθηξνπή θπθιηθφηεηαο[18] 

5.1.2.2 Έιεγρνο ζε φξνπο ηάζεσλ 

Ο έιεγρνο ζε φξνπο ηάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη φπσο θαη ν πιαζηηθφο έιεγρνο ηνπ θειχθνπο, 

ζεσξψληαο φκσο απνκεησκέλε ηελ αληνρή ηνπ πιηθνχ. Ζ απνκεησκέλε αληνρή εθθξάδεηαη κε ηηο 

απνκεησκέλεο ηάζεηο ιπγηζκνχ. Οη απνκεησκέλεο ηάζεηο ιπγηζκνχ γηα ζρεδηαζκφ, θαηά ηνλ 

EN1993/1.6, δίλνληαη απφ ηηο ζρέζεηο : 

      
     

   
                

     

   
              

      

   
 (5.6) 

Οη ραξαθηεξηζηηθέο απνκεησκέλεο ηάζεηο ιπγηζκνχ δίλνληαη απφ ηελ ηάζε δηαξξνήο πνιιαπιαζηαζκέλε 

κε ηνλ ζπληειεζηή απνκείσζεο ιπγηζκνχ  , δειαδή : 

                                           
     

√ 
 (5.7) 

Οη ζπληειεζηέο απνκείσζεο   ,    θαη    είλαη ζπλάξηεζε ηεο αλεγκέλεο ιπγεξφηεηαο ηνπ θειχθνπο 

 ̅ : 

           ̅   ̅    (5.8) 

     (
 ̅   ̅ 

 ̅   ̅ 
)

 

        ̅   ̅   ̅  (5.9) 

  
 

  ̅
        ̅   ̅ (5.10) 

Όπνπ :    είλαη ν ζπληειεζηήο απνκείσζεο αηειεηψλ  

    είλαη ν ζπληειεζηήο δηαζηήκαηνο πιαζηηθφηεηαο 

    είλαη ν εθζέηεο αιιειεπίδξαζεο 

  ̅   είλαη ην φξην ζχλζιηςεο ηεο αλεγκέλεο ιπγεξφηεηαο 

Ζ ηηκή ηνπ νξίνπ αλεγκέλεο πιαζηηθφηεηαο  ̅  ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν : 

 ̅  √
 

   
 (5.11) 

Ζ αλεγκέλε ιπγεξφηεηα, αλάινγα κε ηελ ππνινγηδφκελε ηάζε, νξίδεηαη σο εμήο : 

 ̅  √
   

      

        ̅  √
   

      

         ̅  √
   

√        

 (5.12) 

Όπνπ :         ε ηδεαηή ηάζε θχξησζεο ιφγσ αμνληθήο ζιίςεο  

        ε ηδεαηή ηάζε θχξησζεο ιφγσ πεξηθεξεηαθήο ζιίςεο 

          ε ηδεαηή ηάζε δηαηκεηηθήο θχξησζεο 

Οη ηδεαηέο ηάζεηο θπξηψζεσο πξέπεη λα εμαρζνχλ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα D ηνπ ΔΛ1993/1.6. Δάλ 

απηφ είλαη αδχλαηνλ, επηηξέπεηαη ε ρξήζε αξηζκεηηθνχ πξνζνκνηψκαηνο θαη αλάιπζεο LBA γηα ηελ 

εμαγσγή ηεο ηηκήο απηψλ. 

Σέινο πξέπεη λα δεηρζεί φηη ζε θάζε ζεκείν ηζρχεη : 

                                                    (5.13) 
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ηελ πεξίπησζε χπαξμεο πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο ηάζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επζηάζεηα ηνπ 

θειχθνπο πξέπεη λα γίλεη ν έιεγρνο ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε (8.19) ηνπ 

ΔΛ1993/1.6/8.5.3.  

Τπνινγηζκφο ηδεαηήο ηάζεο θχξησζεο ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα D ηνπ ΔΛ1993/1.6  

Θαζψο ε θχξηα θαηαπφλεζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ θνξέα καο ζα είλαη ε αμνληθή ζιίςε (κέγηζηνο 

ζπληειεζηήο εθκεηάιιεπζεο γηα ηνλ έιεγρν ζην κέζν ησλ δηαηνκψλ είλαη 0.1) παξαηίζεηαη ε 

δηαδηθαζία θαη ν ππνινγηζκφο κφλν γηα ηελ       . Ζ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην 

Παξάξηεκα D πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ζπλνξηαθψλ ζπλζεθψλ BC1 ή/θαη BC2 ζηα άθξα ηνπ θπιίλδξνπ 

πνπ εμεηάδεηαη.  

 

  ην κήθνο ηνπ θπιίλδξνπ κεηαμχ ζπλνξηαθψλ ζπλζεθψλ 

  αθηίλα ηεο κέζεο επηθάλεηαο ηνπ θπιίλδξνπ 

  πάρνο ηνπ θπιίλδξνπ 

    ραξαθηεξηζηηθφ κέγεζνο αηέιεηαο 

 

ρήκα 5.5 : Βαζηθέο παξάκεηξνη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηδεαηήο ηάζεο θχξησζεο[18] 

Γηα λα ραξαθηεξηζηεί ην κήθνο ηνπ εμεηαδφκελνπ ηκήκαηνο ππνινγίδεηαη ε αδηάζηαηε παξάκεηξνο 

κήθνπο  . 

  
 

√  
 (5.14) 

Ζ ηδεαηή ηάζε θχξησζεο δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε : 

               

 

 
 (5.15) 

Ο ζπληειεζηήο    εμαξηάηαη απφ ην αδηάζηαην κήθνο ηνπ θπιίλδξνπ σ. 

Γηα θπιίλδξνπο κεζαίνπ κήθνπο πνπ νξίδνληαη γηα : 

         
 

 
 

ν ζπληειεζηήο πξέπεη λα ιεθζεί ίζνο κε ηελ κνλάδα (    ). 

 

Γηα θνληνχο θπιίλδξνπο πνπ νξίδνληαη γηα : 

      

ν ζπληειεζηήο ιακβάλεηαη απφ ηελ Δμ. (5.16). 

        
    

 
 

    

  
 (5.16) 

Γηα καθξηνχο θπιίλδξνπο πνπ νξίδνληαη γηα : 

     
 

 
 

Ο ζπληειεζηήο ιακβάλεηαη απφ ηελ Δμ. (5.17) : 

        (5.17) 

Όπνπ       ιακβάλεηαη ην κεγαιχηεξν απφ ηηο Δμ. (5.18) θαη (5.19) : 
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(    
 

 
) (5.18) 

          (5.19) 

Ο ζπληειεζηήο      ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο θαη ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 

5.2.  

Πίλαθαο 5.2 : Σηκέο ηνπ ζπληειεζηή      ζπλαξηήζεη ησλ ζπλνξηαθψλ ζπλζεθψλ[18] 

 

Ο ζπληειεζηήο απνκείσζεο ιφγσ αηειεηψλ    εμάγεηαη απφ ηελ ζρέζε : 

   
    

      (
   

 
)
     

(5.20) 

Κε ην    λα είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ κέγεζνο αηέιεηαο θαη δίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε. 

    
 

 
√
 

 
 (5.21) 

Όπνπ     ε παξάκεηξνο θαηαζθεπαζηηθήο πνηφηεηαο γηα αμνληθή θαηαπφλεζε. Ζ ηηκή ηεο 

ιακβάλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 5.3 

Πίλαθαο 5.3 : Παξάκεηξνο θαηαζθεπαζηηθήο πνηφηεηαο αλά θαηαζθεπαζηηθή θιάζε[18] 

 

Οη παξάκεηξνη  ̅  ,   θαη   ιακβάλνληαη ίζνη κε 0.2, 0.6 θαη 1.0 αληίζηνηρα. 

Σέινο δελ απαηηείηαη έιεγρνο έλαληη θχξησζεο θαηά ηελ αμνληθή έλλνηα εθφζνλ ηζρχεη : 

 

 
     

 

   

 (5.22) 

Δηδηθέο πεξηπηψζεηο 

ε καθξηνχο θπιίλδξνπο νη νπνίνη ηθαλνπνηνχλ επηπιένλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ Δμ. (5.23), δχλαηαη λα 

ιεθζεί ππφςε ε απμεκέλε αληνρή έλαληη θχξησζεο ιφγσ αμνληθψλ ζιηπηηθψλ ηάζεσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ θακπηηθή θαηαπφλεζε. 

 

 
     

(5.23)    (
 

 
) 
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πγθεθξηκέλα ν ζπληειεζηήο    ηεο Δμ. (5.15) κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε : 

       (
     

   

)  (
     

   

) (5.24) 

Όπνπ         ζπληειεζηήο φπσο απηφο πξνθχπηεη απφ ηηο Δμ. (5.18) θαη (5.19) 

      ε ζπλνιηθή αμνληθή ηάζε ζην θέιπθνο 

        ε ζπληζηψζα ηεο αμνληθήο ηάζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ νκνηφκνξθε αμνληθή 

θαηαπφλεζε 

       ε ζπληζηψζα ηεο αμνληθήο ηάζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ θακπηηθή θαηαπφλεζε 

Δπηπιένλ, ην φξην ζχλζιηςεο  ̅  κπνξεί λα ιεθζεί ίζν κε :  

 ̅          (
     

   

) 
(5.25) 

 

Γηα ηνλ έιεγρν θπιίλδξσλ πνπ απνηεινχληαη απφ επηκέξνπο κέξε δηαθνξεηηθψλ παρψλ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζηα άθξα ηνπο έρνπλ ζπλζήθεο ζηήξημεο BC1 ή BC2, ν έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη γηα 

θάζε κέξνο μερσξηζηά. Θεσξείηαη ηζνδχλακνο θχιηλδξνο κήθνπο ίζνπ κε ηνπ νιηθνχ θπιίλδξνπ θαη 

πάρνπο ίζνπ κε ην πάρνο ηνπ κέξνπο πνπ εμεηάδεηαη. Ο ζπληειεζηήο      ηεο Δμ. (5.18) ζπληεξεηηθά 

ιακβάλεηαη ίζνο κε ηελ κνλάδα, φηαλ γίλεηαη ρξήζε ηνπ ηζνδχλακνπ θπιίλδξνπ. 

Γηα ηα θνινπξνθσληθά κέξε ελφο ππιψλα αλεκνγελλήηξηαο, θαζψο ε γσλία β ηνπ θειχθνπο αλακέλεηαη 

πνιχ κηθξή, κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ ζαλ λα ήηαλ θχιηλδξνη κε κήθνο ηελ απφζηαζε ηεο θνξπθήο απφ 

ηελ βάζε ηνπο. Δπίζεο ν έιεγρνο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν γηα ηα αθξαία ζεκεία ησλ κεξψλ. 

ε πεξίπησζε χπαξμεο αλζξσπνζπξίδαο κε εληζρχζεηο ηχπνπ ―θνιάξνπ‖ (ρήκα 5.6), επηηξέπεηαη 

απινπνηεηηθά, απφ ην πξφηππν ―GL‖[12], ν έιεγρνο λα γίλεηαη γηα ηελ αξρηθή δηαηνκή ρσξίο ηελ νπή, 

εάλ γίλεη απνκείσζε ηεο αληνρήο ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε : 

                      (5.26) 

Όπνπ      ζπληειεζηήο απνκείσζεο γηα λα ιεθζεί ππφςε ην άλνηγκα  

 

 

ρήκα 5.6 : Σππηθή δηάηαμε θαη γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπξίδαο κε εληζρχζεηο ηχπνπ ―θνιάξνπ‖[12] 

Ο ζπληειεζηήο    δίλεηαη απφ ηελ Δμ. (5.27). 
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        (
 

 
) (5.27) 

Οη ζπληειεζηέο    θαη    ιακβάλνληαη απφ ηνλ Πίλαθα 5.4. 

Πίλαθαο 5.4 : Σηκέο ζπληειεζηψλ απνκείσζεο ηάζεο ιφγσ χπαξμε ζπξίδαο[12] 

 

Ζ παξαπάλσ απινπνηεηηθή ζρέζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εθφζνλ : 

 ηζρχεη γηα ηνλ ιφγν αθηίλαο πξνο πάρνο (
 

 
)      

 ε γσλία αλνίγκαηνο       θαη  

 γηα ηνλ ιφγν πιεπξψλ αλνίγκαηνο 
  

  
   

Έιεγρνο 

Ο ππνινγηζκφο ησλ εληαηηθψλ κεγεζψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηξφπν ίδην ηνπ πιαζηηθνχ ειέγρνπ. 

Όπσο θαη ζηνλ πιαζηηθφ έιεγρν, έγηλε ρξήζε ππνινγηζηηθνχ θχιινπ. Γηα θάζε κέξνο ππνινγίζηεθαλ νη 

κεησηηθνί ζπληειεζηέο ιπγηζκνχ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ γεσκεηξία θαη ηελ εληαηηθή θαηαπφλεζε ηνπ 

ηκήκαηνο ζην νπνίν αλήθε. Δπηπιένλ ππνινγίζηεθε ε απνκείσζε ιφγσ χπαξμεο ηεο αλζξσπνζπξίδαο. 

Θεσξήζεθε ζθφπηκν λα ππνινγηζηεί ε αληνρή έλαληη ιπγηζκνχ θαη ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε ε εληαηηθή 

θαηαπφλεζε, δειαδή ακειψληαο ηηο Δμ. (5.24) θαη (5.25). Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηεξεχλεζεο 

ζεσξήζεθε ε θαηαζθεπαζηηθή Θιάζε Β (Q=25). Ο πίλαθαο ησλ απνηειεζκάησλ παξαηίζεηαη αλαιπηηθά 

ζην Παξάξηεκα Β. Ζ πεξηβάιινπζα ησλ ζπληειεζηψλ εθκεηάιιεπζεο θαζ’ χςνο ηνπ ππιψλα 

παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 5.3. Ο κέγηζηνο ζπληειεζηήο εθκεηάιιεπζεο είλαη UF=1.27, επνκέλσο ν 

έιεγρνο δελ ηθαλνπνηείηαη. 
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Γηάγξακκα 5.3 : πληειεζηήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ θειχθνπο απφ ηνλ έιεγρν επζηάζεηαο 

5.1.2.3 Έιεγρνο κε θαζνιηθή αξηζκεηηθή αλάιπζε LBA θαη MNA 

Ο δεχηεξνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δχλαηαη λα γίλεη ν έιεγρνο επζηάζεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ EN1993/1.6, 

είλαη κε ηηο ρξήζε αλαιχζεσλ ΚΛΑ θαη LBA. Ο έιεγρνο απηφο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ θνξηηθφ 

ζπληειεζηή     ν νπνίνο πνιιαπιαζηακέλνο κε ηα θνξηία ζρεδηαζκνχ     δίλεη ηελ αληφρε έλαληη 

ιπγηζκνχ. Ο θνξηηθφο ζπληειεζηήο     ππνινγίδεηαη κε ηελ βνήζεηα ησλ ζπληειεζηψλ     , απφ κία κε 

γξακκηθή αλάιπζε πιηθνχ (ΚΛΑ) θαη      απφ κία γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνχ (LBA). Απφ ηνπο δχν 

απηνχο ζπληειεζηέο ππνινγίδεηαη ε νιηθή αλεγκέλε ιπγεξφηεηα ηεο θαηαζθεπήο  ̅   : 

 ̅   √
    

    

 (5.28) 

Αθνινχζσο ππνινγίδεηαη ν κεησηηθφο ζπληειεζηήο ιπγηζκνχ     ζπλαξηήζεη ησλ παξακέηξσλ 

ιπγηζκνχ      ( ̅    ̅                ) κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Παξάγξαθν 5.1.2.2. 
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Δάλ δελ είλαη δπλαηφλ λα εμαρζνχλ αθξηβέζηεξεο ηηκέο γηα ηηο παξακέηξνπο ιπγηζκνχ, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ηηκέο ηνπο γηα κε εληζρπκέλνπο θπιίλδξνπο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα D ηνπ 

EN1993/1.6, φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν.  

Απφ ηνλ κεησηηθφ ζπληειεζηή ιπγηζκνχ θαη ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ θνξηηθφ ζπληειεζηή γηα κε γξακκηθή 

ζεψξεζε πιηθνχ     , ππνινγίδεηαη ν ραξαθηεξηζηηθφο θνξηηθφο ζπληειεζηήο ιπγηζκνχ     (Δμ. 

(5.29)). 

             (5.29) 

Δηζάγνληαο ηνλ ζπληειεζηή αζθαιείαο ηνπ πιηθνχ πξνθχπηεη ν θνξηηθφο ζπληειεζηήο ζρεδηαζκνχ     

(Δμ. (5.30)). 

    
   

   

 (5.30) 

Πξέπεη λα δεηρζεί φηη : 

      

Έιεγρνο 

Όπσο θαη ζηνλ πιαζηηθφ έιεγρν, ν θνξηηθφο ζπληειεζηήο      ζα ιεθζεί απφ αλάιπζε GMNA γηα λα 

ζπλππνινγηζηεί ε ζπκβνιή ησλ ξνπψλ 2αο ηάμεσο ζηελ εληαηηθή θαηάζηαζε. Απφ απηήλ πξνθχπηεη ν 

ζπληειεζηήο ίζνο κε           . Απφ ηηο αλαιχζεηο LBA ππνινγίδνληαη νη πξψηεο 100 ηδηνηηκέο, κε 

ηδηνκνξθέο ιπγηζκνχ λα εθδειψλνληαη κφλν ζε δχν ηκήκαηα ηνπ ππιψλα, ηα 2 θαη 3. Ο ζπληειεζηήο 

     ζα εμεηαζηεί αλά κέξνο ηνπ ππιψλα. Ο ειάρηζηνο θξίζηκνο θνξηηθφο ζπληειεζηήο ιπγηζκνχ γηα ηα 

κέξε 16-17 ιακβάλεηαη απφ ηελ 1ε ηδηνκνξθή (ρήκα 5.7 (α)) θαη είλαη ίζνο κε             , γηα ην 

κέξνο 15 απφ ηελ 3ε (ρήκα 5.7 (β)) κε             , γηα ην κέξνο 18 απφ ηελ 57ε (ρήκα 5.7 (γ)) κε 

             θαη γηα ην κέξνο 22 απφ ηελ 73ε (ρήκα 5.7 (δ)) κε             . Αθνινχζσο 

ππνινγίδνληαη νη αλεγκέλεο ιπγεξφηεηεο απφ ηελ Δμ. (5.28) : 

            

            

            

            

    

(α) (β) (γ) (δ) 

ρήκα 5.7 : Ηδηνκνξθέο ιπγηζκνχ 
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Απφ ην Παξάξηεκα D ηνπ EN1993/1.6 ιακβάλνληαη ζπληεξεηηθά νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ιπγηζκνχ 

ίζεο κε  ̅      ,       θαη      . Ο ζπληειεζηήο απνκείσζεο ιφγσ αηειεηψλ   ζα ιεθζεί ίζνο κε 

ηελ ηηκή ηνπ   , φπσο έρεη ππνινγηζηεί γηα θάζε κέξνο απφ ηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Β. Οπφηε 

ιακβάλνληαη          ,          ,           θαη          . 

Τπνινγίδεηαη ην πιαζηηθφ φξην απφ ηελ Δμ. (5.11) : 

 ̅          

 ̅          

 ̅          

 ̅          

Οη αλεγκέλεο ιπγεξφηεηεο βξίζθνληαη φιεο κεηαμχ ηνπ νξίνπ ζχλζιηςεο     θαη ηνπ πιαζηηθνχ νξίνπ 

 ̅ , νπφηε ππνινγίδεηαη ν κεησηηθφο ζπληειεζηήο ιπγηζκνχ απφ ηελ Δμ. (5.9). 

            

            

            

            

Απφ ηελ Δμ. (5.29) ππνινγίδεηαη ν ραξαθηεξηζηηθφο θνξηηθφο ζπληειεζηήο : 

          

Απφ ηελ Δμ. (5.30) πξνθχπηεη ν θνξηηθφο ζπληειεζηήο ζρεδηαζκνχ : 

    
   

   

       

Ο θνξηηθφο ζπληειεζηήο είλαη κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο, ζπλεπψο ν έιεγρνο δελ ηθαλνπνηείηαη. 

5.1.2.4 Θαζνιηθή αξηζκεηηθή αλάιπζε GMNIA  

Ο ηξίηνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δχλαηαη λα γίλεη ν έιεγρνο επζηάζεηαο, είλαη θάλνληαο ρξήζε αλαιχζεσλ 

GMNIA. πγθεθξηκέλα δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε γξακκηθέο αλαιχζεηο πιηθνχ θαη γεσκεηξίαο, κε 

αξρηθέο αηέιεηεο, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην 8.7 ηνπ EN 1993/1.6. 

Ζ αληνρή θαηά ηνλ έιεγρν επζηάζεηαο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί σο έλαο θνξηηθφο ζπληειεζηήο   , 

πνιιαπιαζηαζκέλνο κε ηα θνξηία ζρεδηαζκνχ    . Ζ ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηνπ θνξηηθνχ ζπληειεζηή 

πξέπεη λα ππνινγηζηεί κε βάζε ηνλ θνξηηθφ ζπληειεζηή κηαο κε γξακκηθήο αλάιπζεο πιηθνχ θαη 

γεσκεηξίαο κε αξρηθέο αηέιεηεο (        ), πνιιαπιαζηαζκέλνο κε ηνλ ζπληειεζηή βαζκνλφκεζεο 

      . Ο θνξηηθφο ζπληειεζηήο ζρεδηαζκνχ      ελ ζπλερεία εμάγεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή 

αζθαιείαο πιηθνχ    . 

Αξρηθψο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνχ (LBA), ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ν 

θξίζηκνο θνξηηθφο ζπληειεζηήο γξακκηθνχ ιπγηζκνχ     . Δλ γέλεη θάζε κε γξακκηθή αλάιπζε 

γεσκεηξίαο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ αλάιπζε γξακκηθνχ ιπγηζκνχ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη νη 

αλαιχζεηο εληνπίδνπλ ηελ φπνηα δηαθιάδσζε ηνπ θχξηνπ δξφκνπ ηζνξξνπίαο. 

Θα πξέπεη λα γίλεη κηα κε γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο θαη πιηθνχ ζηνλ ηέιεην θνξέα, ψζηε λα 

δηαπηζησζεί φηη νη αξρηθέο αηέιεηεο πνπ ζα εηζαρζνχλ ζην πξνζνκνίσκα έρνπλ αξθνχλησο δπζκελέο 

απνηέιεζκα ζηνλ θνξηηθφ ζπληειεζηή. 

Σα θξηηήξηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξηηθνχ ζπληειεζηή          είλαη ηα εμήο : 

C1 :   Κέγηζηε ηηκή ηνπ θνξηηθνχ ζπληειεζηή ζηνλ δξφκν ηζνξξνπίαο  

C2 :  Ο θξίζηκνο θνξηηθφο ζπληειεζηήο     , φηαλ απηφο έρεη ηηκή κηθξφηεξε ηνπ κέγηζηνπ 

θνξηηθνχ ζπληειεζηή πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ δξφκν ηζνξξνπίαο  

C3 :  Ζ ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ κέγηζηε επηηξεπφκελε κεηαθίλεζε ηνπ θνξέα  
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Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε κεηαθίλεζε νξίδεηαη αλά θνξέα θαη θαηαζθεπή. Δθφζνλ δελ νξίδεηαη, 

ιακβάλεηαη σο κέγηζηε ε ζρεηηθή ζηξνθή ηεο επηθάλεηαο ηνπ θειχθνπο κε ηηκή β. Ζ ηηκή β ιακβάλεηαη 

απφ ην εζληθφ παξάξηεκα, κε ζπληζηψκελε ηηκή ηα 0.1 rad. 

Κηα ζπληεξεηηθή εθηίκεζε ηνπ ζπληειεζηή          δχλαηαη λα γίλεη ρξεζηκνπνηψληαο κία αλάιπζε 

GNIA κε βάζε ην θξηηήξην C4. Δπνκέλσο ν ειάρηζηνο θνξηηθφο ζπληειεζηήο ιακβάλεηαη φηαλ ε 

κέγηζηε ηηκή ηεο ηάζεο ηνπ θειχθνπο πάξεη ηηκή ίζε κε απηήλ ηνπ ζρεδηαζκνχ, δειαδή            . 

   

Γηάγξακκα 5.4 : Θξηηήξηα επηινγήο θνξηηθνχ ζπληειεζηή αλάιπζεο 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αλαιχζεσλ κε αηέιεηεο, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηφζν γεσκεηξηθέο 

αηέιεηεο (απνθιίζεηο απφ ην νλνκαζηηθφ πιάηνο, ζπζηνιν-δηαζηνιή ιφγσ ζπγθνιιήζεσλ θ.ν.θ.), φζν 

θαη αηέιεηεο πιηθνχ (παξακέλνπζεο ηάζεηο, αλνκνηνγέλεηεο πιηθνχ θ.ν.θ.). ε απηέο δελ εκπεξηέρνληαη 

νη επηξξνέο ησλ θαζηδήζεσλ θαη ηεο ελδερφκελεο ελδνζηκφηεηαο ησλ ζπλδέζεσλ ζηνλ θνξηηθφ 

ζπληειεζηή         . Γχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηδηνκνξθέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ γξακκηθή 

αλάιπζε ιπγηζκνχ (LBA) σο ηζνδχλακεο γεσκεηξηθέο αξρηθέο αηέιεηεο. Γπζκελψο ε κέγηζηε αξρηθή 

αηέιεηα πξέπεη λα έρεη θνξά πξνο ην θέληξν ηεο θακππιφηεηαο ηνπ θειχθνπο. 

Σν κέγεζνο ησλ αηειεηψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή θιάζε σο πξνο ηηο αλνρέο. Ζ κέγηζηε ηηκή 

ησλ ηζνδχλακσλ γεσκεηξηθψλ αηειεηψλ            ζα είλαη ε κεγαιχηεξε ηηκή απφ απηέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο Δμ. (5.31) θαη (5.32). 

               (5.31) 

                (5.32) 

Όπνπ :      ην ζρεηηθφ κήθνο ειέγρνπ αηειεηψλ 

    ην πάρνο ηνπ θειχθνπο 

     ζπληειεζηήο γηα λα επηηεπρζεί ην απαηηνχκελν επίπεδν αλνρήο. Ζ ζπληζηψκελε ηηκή ηνπ 

είλαη       

      είλαη νη παξάκεηξνη εχξνπο θνηισκάησλ. ρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή θιάζε θαη 

δίλνληαη απφ ηνλ Πίλαθα 5.5. 

Πίλαθαο 5.5 : Σηκέο παξακέηξσλ θνηισκάησλ αλά θαηαζθεπαζηηθή θιάζε[18] 
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Ο Δπξσθψδηθαο αλαθέξεη φηη ην κήθνο    ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη απφ ην αληίζηνηρν θεθάιαην ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ αηειεηψλ (8.4.4 Δλ1993/1.6), ζην νπνίν νξίδνληαη ην κήθνο ειέγρνπ θαη ηα 

επηηξεπηά φξηα ησλ κεηξνχκελσλ αηειεηψλ. Γελ νξίδεη ξεηά φηη ην κήθνο    γηα ηελ Δμ. (5.31) ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ίζν κε ην κήθνο ειέγρνπ θαηαζθεπαζηηθψλ αηειεηψλ. Αλαθέξεη επηπιένλ, φηη ην 

κέγεζνο ησλ αξρηθψλ αηειεηψλ, φηαλ πηνζεηνχληαη ηζνδχλακεο γεσκεηξηθέο αηέιεηεο, ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζπκθσλία κε ην θεθάιαην ζην νπνίν νξίδνληαη νη επηηξεπηέο 

θαηαζθεπαζηηθέο αηέιεηεο (8.4.4 Δλ1993/1.6). ηελ παξνχζα εξγαζία ζα εμεηαζηεί ν ππνινγηζκφο ηεο 

κέγηζηεο ηηκήο ηζνδχλακσλ γεσκεηξηθψλ αηειεηψλ, αξρηθψο κε ηνλ πην επζχ ηξφπν, ρξεζηκνπνηψληαο 

δειαδή ην κήθνο ειέγρνπ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αηειεηψλ ζχκθσλα κε ηηο εμηζψζεηο (5.33-35) θαη 

ζηελ ζπλέρεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί δηεξεχλεζε ηεο ηηκήο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ γεσκεηξία ησλ 

ηζνδχλακσλ αηειεηψλ.  

Σα κήθε ειέγρνπ θαηαζθεπαζηηθψλ αηειεηψλ δίλνληαη απφ ηηο παξαθάησ ζρέζεηο : 

     √                                    (5.33) 

           
                                                    (5.34) 

                                                   (5.35) 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δεηρζεί φηη γηα αηέιεηα κεγέζνπο 10% κηθξφηεξε ηεο        πξνθχπηεη 

κεγαιχηεξνο θνξηηθφο ζπληειεζηήο         . ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα γίλνπλ δνθηκέο κε 

δηάθνξεο ηηκέο ηνπ        ψζηε λα βξεζεί ν ρακειφηεξνο ζπληειεζηήο         . 

Θα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ν ιφγνο ησλ θνξηηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κε γξακκηθέο 

αλαιχζεηο γεσκεηξίαο θαη πιηθνχ κε θαη ρσξίο αηέιεηεο (                ) θαη λα ζπγθξηζνχλ κε ηνπο 

θνξηηθνχο ζπληειεζηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο εκπεηξηθνχο ηχπνπο ηνπ παξαξηήκαηνο D, ψζηε λα 

εμαθξηβσζεί ε επάξθεηα ηεο δπζκελνχο επίδξαζεο ησλ αηειεηψλ πνπ επηιέρζεθαλ. εκεηψλεηαη φηη ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ε αληνρή θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ηελ κε γξακκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πιηθνχ δελ 

δχλαηαη λα γίλεη θάπνηα εχινγε ζχγθξηζε. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε αληνρή θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ηελ 

κε γξακκηθή ζπκπεξηθνξά ηεο γεσκεηξίαο, ν ιφγνο ζα πξέπεη λα είλαη ιίγν πην κεγάινο απφ ηνλ 

αληίζηνηρν ησλ εκπεηξηθψλ ζρέζεσλ.  

Ζ αμηνπηζηία ησλ αξηζκεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηνπ θνξηηθνχ ζπληειεζηή ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ, 

ππνινγίδνληαο ηνλ θνξηηθφ ζπληειεζηή                απφ ην ρξεζηκνπνηνχκελν πξφγξακκα, γηα έλα 

πξφβιεκα κε γλσζηφ θνξηηθφ ζπληειεζηή          . Σν πξφβιεκα κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηελ 

βηβιηνγξαθία ή απφ πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα. Αθνινχζσο ππνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο 

βαζκνλφκεζεο : 

       
         

              

 (5.36) 

Δάλ θαηά ηνπο ππνινγηζκνχο ν        πξνθχςεη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο, ηφηε κπνξεί λα ιεθζεί 

ζπληεξεηηθά ίζνο κε ηελ κνλάδα. Δάλ ν ζπληειεζηήο δελ βξίζθεηαη εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο (0.8,1.2), 

ηα απνηειέζκαηα δελ πξέπεη λα γίλνπλ δεθηά θαη ζα πξέπεη δηεξεπλεζεί ε αηηία. 

Ο ηειηθφο θνξηηθφο ζπληειεζηήο ζρεδηαζκνχ αληίζηαζεο ιπγηζκνχ πξνθχπηεη σο : 

    
              

   

 (5.37) 

Πξέπεη λα δεηρζεί φηη : 
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Έιεγρνο 

Γηα ηελ δηεμαγσγή αλαιχζεσλ GMNIA ζα πξέπεη λα γίλεη επηινγή ηεο γεσκεηξίαο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ 

αξρηθψλ αηειεηψλ. Σν κέγηζην εχξνο απηψλ ππνινγίζηεθε απφ ηηο Δμ. (5.31) θαη (5.32) κε ηηο 

παξακέηξνπο     θαη     ίζεο κε 0.016 γηα θαηαζθεπαζηηθή θιάζε Β. Ζ γεσκεηξία ηνπο ιήθζεθε απφ 

ηηο πξνθχπηνπζεο ηδηνκνξθέο ηεο αλάιπζεο LBA (ρήκα 5.7). Παξαηεξείηαη φηη εκθαλίδεηαη θχξησζε 

ζηα κέξε 17-18 (1ε ηδηνκνξθή), 15-16 (3ε), 19-20 (57ε) θαη 22 (73ε). Γηα ηα παξαπάλσ κέξε ην 

κέγηζην κέγεζνο αηειεηψλ είλαη 12.2 mm, 11.9 mm, 12.6 mm θαη 12.9 mm αληίζηνηρα. Γηα θάζε 

ζπλδπαζκφ εχξνπο θαη γεσκεηξίαο αηειεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κία αλάιπζε GMNIA,  πξνζδηνξίδνληαο 

ηνλ αληίζηνηρν θνξηηθφ ζπληειεζηή. Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ, θάζε αλάιπζε ζα 

νλνκάδεηαη GMNIA i φπνπ i ν αξηζκφο ηεο ηδηνκνξθήο, ε γεσκεηξία ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

αξρηθέο αηέιεηεο γηα ηελ αλάιπζε. ηα Γηάγξακκα 5.5 παξνπζηάδνληαη νη δξφκνη ηζνξξνπίαο ηνπ 

θνξέα. 

Οη ραξαθηεξηζηηθνί ζπληειεζηέο ησλ αλαιχζεσλ ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.6. 

Πίλαθαο 5.6 : Υαξαθηεξηζηηθνί θνξηηθνί ζπληειεζηέο γηα αλαιχζεηο GMNIA ζεσξψληαο δηαθνξεηηθέο αηέιεηεο 

Αλάιπζε rR,k 

GMNIA 1 0.913 

GMNIA 3 0.921 

GMNIA 57 0.873 

GMNIA 73 0.868 

 

 

(ζπλέρεηα ζηελ επφκελε ζειίδα) 
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Γηάγξακκα 5.5 : Γξφκνη ηζνξξνπίαο ηνπ θνξέα γηα δηαθνξεηηθέο αξρηθέο αηέιεηεο 

 

Ο κηθξφηεξνο θνξηηθφο ζπληειεζηήο πξνθχπηεη γηα ηελ αλάιπζε πνπ νη αξρηθέο αηέιεηεο είραλ ηελ 

γεσκεηξία ηεο 73εο ηδηνκνξθήο θαη είλαη ζρεδφλ ίζνο κε απηήλ κε αξρηθέο αηέιεηεο ηεο 57εο ηδηνκνξθήο. 

Παξαηεξείηαη επίζεο φηη ην πξψην θξίζηκν ζεκείν γηα ηελ αλάιπζε GMNIA 57 έρεη επίζεο θνξηηθφ 

ζπληειεζηή           . 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κηα δηεξεχλεζε, πξαγκαηνπνηψληαο πχθλσζε 

ηνπ δηθηχνπ, ππνδηπιαζηάδνληαο ηελ αθκή θάζε ζηνηρείνπ, δειαδή ηεηξαπιαζηάδνληαο ηελ ππθλφηεηά 

ηνπ ζηα θξίζηκα ζεκεία. ην Error! Reference source not found. παξνπζηάδνληαη ηα δχν πιέγκαηα 

πεπεξαζκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην κέξνο 18. Γηα ηνλ ζθνπφ απηήο, ε γεσκεηξία θαη ην 

εχξνο ησλ αηειεηψλ ιεθζήθαλ απφ ηελ 18ε ηδηνκνξθή ηεο αλάιπζεο LBA ηνπ θνξέα ππθλφηεξνπ 

πιέγκαηνο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ 57ε ηδηνκνξθή ηνπ πξνεγνχκελνπ δηθηχνπ. πγθεθξηκέλα ζειήζεθε 

λα κειεηεζεί αλ ζα πξνθχςεη κεγαιχηεξνο θνξηηθφο ζπληειεζηήο θαη αλ φλησο είλαη απηφο ν δξφκνο 

ηζνξξνπίαο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο νκαιφηεηάο ηνπ κεηά ην πξψην θξίζηκν ζεκείν. 

ην Γηάγξακκα 5.6 πξνθχπηεη φηη ν δξφκνο ηζνξξνπίαο δελ νκαινπνηείηαη απφ ηελ πχθλσζε ηνπ 

δηθηχνπ θαη είλαη φλησο κνξθήο ―snap back‖ ιπγηζκνχ. Σα απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

5.7. Δπίζεο ν θνξηηθφο ζπληειεζηήο αιιάδεη θαηά 4.2%, ζχγθιηζε πνπ ζεσξείηαη αξθνχλησο 

ηθαλνπνηεηηθή γηα ηελ παξνχζα εξγαζία.  

Πίλαθαο 5.7 : Φνξηηθνί ζπληειεζηέο γηα δηαθνξεηηθήο ππθλφηεηαο πιέγκαηα 

Αλάιπζε rRk 

GMNIA 57 0.874 

GMNIA 57 Denser Mesh 0.839 
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Γηάγξακκα 5.6 : Γξφκνη ηζνξξνπίαο ηνπ θνξέα πξηλ θαη κεηά ηελ πχθλσζε ηνπ δηθηχνπ 

Απφ ζπκπιεξσκαηηθή αλάιπζε θαη γηα κέγεζνο αηειεηψλ 10% κηθξφηεξν, πξνθχπηεη κεγαιχηεξνο 

θνξηηθφο ζπληειεζηήο (Γηάγξακκα 5.7) θαη άξα δελ απαηηείηαη δηεξεχλεζε γηα ην θξηζηκφηεξν κέγεζνο 

αηειεηψλ. Σειηθψο εμάγεηαη ν ραξαθηεξηζηηθφο θνξηηθφο ζπληειεζηήο ησλ αλαιχζεσλ GMNIA ίζνο κε : 
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Γηάγξακκα 5.7 : Γξφκνο ηζνξξνπίαο ηνπ θνξέα γηα αηέιεηεο ζρεδηαζκνχ θαη κεησκέλν εχξνο αηειεηψλ  

πληειεζηήο        

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή       , ζα ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (ADINA), κε απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην παξάξηεκα 

D ηνπ EN1993/1.6, γηα θπιηλδξηθφ θνξέα χςνπο 30 m, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 4300 mm θαη πάρνο 

θειχθνπο 20 mm. Οη ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο είλαη πάθησζε ζηελ βάζε θαη δέζκεπζε ησλ δηαθνξηθψλ 

κεηαθηλήζεσλ ησλ ζεκείσλ ηεο θνξπθήο, ελψ ην θνξηίν πνπ ζα εθαξκνζηεί ζα είλαη κφλν νξηδφληηα 

δχλακε κεγέζνπο 1,000 KN ζηελ θνξπθή (ρήκα 5.8).  
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(α) (β) (γ) 

ρήκα 5.8 : Πξνζνκνίσκα θνξέα γηα ππνινγηζκφ ηνπ        (α) γεληθή άπνςε ηνπ θνξέα (β) ζπλνξηαθέο 

ζπλζήθεο βάζεο (γ) θνξηίν θαη ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο θνξπθήο 

Τπνινγίδνληαο ην κεησηηθφ ζπληειεζηή ιπγηζκνχ κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ Παξάγξαθν 

5.1.2.2 θαη ππνινγίδνληαο ηνλ ζπληειεζηή εθκεηάιιεπζεο, πξνθχπηεη φηη UF=0.377. ε φξνπο 

θνξηηθνχ ζπληειεζηή γίλεηαη               . Απφ ην πξφγξακκα πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ, κεηά ηελ 

εθηέιεζε αλάιπζεο, κε παξφκνηα κεζνδνινγία εηζαγσγήο αηειεηψλ θαη ηξφπνπ αλάιπζεο κε απηήλ 

πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηνλ ππφ κειέηε θνξέα, πξνέθπςε θνξηηθφο ζπληειεζηήο                     

(Γηάγξακκα 5.8). Αθνινχζσο ππνινγίδεηαη απφ ηελ Δμ. (5.36) ν ζπληειεζηήο        :  

       
         

              

      

 

Γηάγξακκα 5.8 : Γξφκνο ηζνξξνπίαο πξνζνκνηψκαηνο γηα ηελ εμαγσγή ηνπ ζπληειεζηή         
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Λα ζεκεησζεί φηη νη ζρέζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο δελ είλαη αθξηβείο γηα φιεο ηηο γεσκεηξίεο θαη φηη δίλνπλ 

έλα θάησ φξην αληνρήο, ζπλεπψο είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί ζπληειεζηήο        κεγαιχηεξνο ή ίζνο 

ηεο κνλάδαο. Ο ππνινγηζκφο ηνπ        ζηνλ παξφλ θεθάιαην γίλεηαη γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ηνπ 

ειέγρνπ. 

Σειηθψο ππνινγίδεηαη ν θνξηηθφο ζπληειεζηήο ζρεδηαζκνχ απφ ηελ Δμ. (5.37) : 

    
         

   
      

Τπνινγηζκφο ηνπ          κε ρξήζε αλαιχζεσλ GNIA 

Ο ζπληεξεηηθφο ππνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή          κε αλάιπζε GNIA θαη αηέιεηεο ζχκθσλα κε ηελ 

1ε ηδηνκνξθή, θαηά ηελ εκθάληζε ηεο ηάζεο ζρεδηαζκνχ ζηνλ θνξέα (    
   

   
          , θαζψο 

θξίζηκν είλαη ζηνηρείν κε πάρνο      ), είλαη                (Γηάγξακκα 5.9). Οπφηε ππνινγίδεηαη ν 

ζπληειεζηήο ζρεδηαζκνχ απφ ηελ Δμ. (5.37) :  

          

 

Γηάγξακκα 5.9 : Κέγηζηεο ηάζεηο Von Mises ζπλαξηήζεη ηνπ θνξηηθνχ ζπληειεζηή, γηα ζηνηρεία κε 

ραξαθηεξηζηηθή αληνρή 0.355 GPa θαη 0.345 GPa θαη αηέιεηεο ζχκθσλα κε ηελ 1ε ηδηνκνξθή  

Γηεξεχλεζε κεγέζνπο αηειεηψλ 

Γηα ηελ εχξεζε ηεο κέγηζηεο ηηκήο ησλ ηζνδχλακσλ γεσκεηξηθψλ αηειεηψλ ζα πξνηαζεί θαη ζα 

εμεηαζηεί έλαο δεχηεξνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο. Αξρηθψο ππνινγίδεηαη ε κέγηζηε ηηκή ησλ 

ηζνδχλακσλ αηειεηψλ απφ ηηο Δμ. (5.31) θαη (5.32). Απηέο ζεσξνχληαη νη κέγηζηεο γεσκεηξηθέο αηέιεηεο 

πνπ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζην θέιπθνο. Οη ζπληειεζηέο     ζεσξνχληαη επαξθψο απμεκέλνη απφ 

ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο γηα ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ έιεγρν, ψζηε λα ιακβάλνπλ ππφςε θαη ηηο κε 

γεσκεηξηθέο αηέιεηεο. Γίλεηαη ε ζεψξεζε φηη νη ηζνδχλακεο γεσκεηξηθέο αηέιεηεο πνπ ζα εηζαρζνχλ 

ζηνλ θνξέα, ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζεο, φρη θαηά απφιπην κέηξν αιιά θαηά ζρεηηθφ κέγεζνο 

θνηιψκαηνο, κε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο αηέιεηεο. Ήηνη, γηα ηηο αξρηθέο αηέιεηεο πνπ ζα εηζαρζνχλ ζην 

πξνζνκνίσκα, εθφζνλ είλαη ηζνδχλακεο γεσκεηξηθέο θαη έρνπλ ηελ κνξθή ησλ αληίζηνηρσλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ αηειεηψλ, ζα πξέπεη λα ηζρχεη : 

          

          

  
        

     

  (5.38) 

          

          

  
        

     

  (5.39) 
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Όπνπ           ην κέγηζην εχξνο ηζνδχλακσλ γεσκεηξηθψλ αηειεηψλ θαηά ηελ αμνληθή έλλνηα 

(ρήκα 5.9 (α)) 

          ην κέγηζην εχξνο ηζνδχλακσλ γεσκεηξηθψλ αηειεηψλ θαηά ηελ πεξηθεξεηαθή έλλνηα 

(ρήκα 5.9 (β)) 

            Σα κήθε θαηαζθεπαζηηθνχ ειέγρνπ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο Δμ. (5.33)-(5.35) 

       ην κήθνο ειέγρνπ ησλ ηζνδχλακσλ γεσκεηξηθψλ αηειεηψλ ζην ζεκείν κέγηζηεο 

εθηξνπήο θαηά ηελ αμνληθή έλλνηα (ρήκα 5.9 (α)) 

       ην κήθνο ειέγρνπ ησλ ηζνδχλακσλ γεσκεηξηθψλ αηειεηψλ ζην ζεκείν κέγηζηεο 

εθηξνπήο θαηά ηελ πεξηθεξεηαθή έλλνηα (ρήκα 5.9 (β)) 

  

(α) (β) 

ρήκα 5.9 : Κέγεζνο ηζνδχλακσλ γεσκεηξηθψλ αηειεηψλ, κε κήθνο ειέγρνπ ππνινγηζκέλν απφ ηηο ηδηνκνξθέο 

Ζ ηειηθή ηηκή πνπ εηζάγεηαη ζην ζεκείν κέγηζηεο εθηξνπήο είλαη ε κηθξφηεξε ηηκή πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηηο         ,          θαη           . 

                                                    (5.40) 

Κία ηέηνηα ζεψξεζε ελδέρεηαη λα κελ είλαη ζπληεξεηηθή, ρξεζηκνπνηείηαη φκσο κε ηελ ινγηθή φηη ε 

δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη ειέγρνπ ζα εκπνδίζεη ηελ εκθάληζε έληνλσλ γεσκεηξηθψλ κεηαβνιψλ. 

Δπηπιένλ γίλεηαη απνζχδεπμε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ ζρεηηθή γεσκεηξία ησλ αηειεηψλ. Γηα 

παξάδεηγκα κηα ηδηνκνξθή πνπ παξνπζηάδεη έληνλε ξπηίδσζε ζε ζχγθξηζε κε κία επηφηεξε, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα κέγηζηε ηηκή αξρηθψλ αηειεηψλ γηα ηελ αλάιπζε, αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη 

ρακειφηεξε νξηαθή αληνρή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ αλακέλεηαη νχηε έληνλε ξπηίδσζε ηνπ 

θειχθνπο, νχηε κεγάιε δηαζπνξά απνηειεζκάησλ, εθφζνλ έρεη αθνινπζεζεί παξφκνηα δηαδηθαζία 

θαηαζθεπήο θαη ειέγρνπ. 

Ζ δηεξεχλεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηηο αλαιχζεηο GMNIA 57 θαη ηηο δχν ππθλφηεηεο πιεγκάησλ, 

θαζψο θαη γηα ηελ αλάιπζε GNIA πνπ έθαλε ρξήζε ηεο πξψηεο ηδηνκνξθήο θαη ζα ζπγθξηζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα.  

Σν πξψην βήκα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κέγηζηεο ηηκήο ησλ ηζνδχλακσλ γεσκεηξηθψλ αηειεηψλ είλαη 

λα εληνπηζηεί ην ζεκείν ζην νπνίν εκθαλίδεηαη ε κέγηζηε εθηξνπή ηνπ θειχθνπο πξνο ην κήθνο 

ειέγρνπ (       
            

   
). Ωο κήθνο ειέγρνπ νξίζηεθε ην κήθνο κεηαμχ κεδεληζκνχ ηεο 

ηδηνκνξθήο σο πξνο ηελ θαζνιηθή δηεχζπλζε Υ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κήθνπο, ακειήζεθαλ ηηκέο 
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αξθεηά θνληά ζην κεδέλ, ψζηε λα νξίδνληαη ηθαλνπνηεηηθά ηα κήθε ειέγρνπ. Γηα ηελ εμαγσγή ησλ 

απνηειεζκάησλ έγηλε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο MATLAB. 

Γηα ηελ πξψηε ηδηνκνξθή ηνπ αξαηνχ πιέγκαηνο πεπεξαζκέλσλ, πξνέθπςε φηη ηελ κεγαιχηεξε ηηκή 

       ηελ έρνπλ ηα ζεκεία πνπ παξνπζηάδνπλ θαη ηελ κεγαιχηεξε εθηξνπή. Γηα ηα ζεκεία απηά, ηα 

κήθε ειέγρνπ ππνινγίζηεθαλ ίζα κε : 

               

                

Οπφηε ππνινγίδνληαη απφ ηηο Δμ. (5.38) θαη (5.39) ηα κέγηζηα εχξε γηα ηηο ηζνδχλακεο γεσκεηξηθέο 

αηέιεηεο : 

                

                 

Δλ ζπλερεία, ππνινγίδεηαη ε κέγηζηε ηηκή ησλ αξρηθψλ αηειεηψλ ίζε κε : 

                                                             

Κε παξφκνην ηξφπν εμάγνληαη θαη νη αληίζηνηρεο κέγηζηεο ηηκέο αηειεηψλ γηα ηηο αλαιχζεηο GMNIA 57. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη γηα ηελ εθηξνπή θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηθέξεηαο, ζην 

αξαηφηεξν πιέγκα, θξίζηκν δελ είλαη ην ζεκείν πνπ παξνπζηάδεη ηελ κέγηζηε εθηξνπή, αιιά ζεκείν πνπ 

βξίζθεηαη ζε επφκελε ξπηίδσζε. Οη ηειηθέο εμαγφκελεο ηηκέο είλαη :  

                                                

                                                 

Όπσο αλακελφηαλ, φινη νη θνξηηθνί ζπληειεζηέο απμήζεθαλ θαζψο ρξεζηκνπνηήζεθαλ κηθξφηεξα εχξε 

ηζνδχλακσλ αηειεηψλ (Γηάγξακκα 5.10-Γηάγξακκα 5.12). Γηα ηελ GNIA, αθνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

πξψηε ηδηνκνξθή, θξίζηκν ήηαλ πάιη ζεκείν κε φξην δηαξξνήο     
   

   
           θαη ν 

ραξαθηεξηζηηθφο θνξηηθφο ζπληειεζηήο πξνέθπςε ίζνο κε               . Άξα ν θνξηηθφο 

ζπληειεζηήο ζρεδηαζκνχ, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ζπληειεζηήο       , πξνθχπηεη ίζνο κε 

         . Παξνκνίσο γηα ηηο GMNIA 57 αλαιχζεηο ζην αξαηφ θαη ππθλφ πιέγκα πξνθχπηνπλ 

                           θαη                             αληίζηνηρα. 

 

Γηάγξακκα 5.10 : Κέγηζηεο ηάζεηο Von Mises ζπλαξηήζεη ηνπ θνξηηθνχ ζπληειεζηή, γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο ζεψξεζεο αηειεηψλ  
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Γηάγξακκα 5.11 : Γξφκνη ηζνξξνπίαο γηα ην πξνζνκνίσκα αξαηνχ πιέγκαηνο, γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο ζεψξεζεο αηειεηψλ 

 

Γηάγξακκα 5.12 : Γξφκνη ηζνξξνπίαο γηα ην πξνζνκνίσκα ππθλνχ πιέγκαηνο, γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο ζεψξεζεο αηειεηψλ 

5.1.3 Έιεγρνο ζεηζκνύ  

Γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο αλάγθεο πιεξέζηαηνπ έιεγρνπ έλαληη ζεηζκνχ, ην πξφηππν IEC61400-1[17] 

πξνηείλεη έλαλ απινπνηεκέλν έιεγρν επάξθεηαο. Ζ θχξηα απινπνίεζε είλαη ε ζεψξεζε ηεο θαηαζθεπήο 

σο ζχζηεκα κνλνβαζκίνπ θαη ηελ ακέιεζε ησλ κεγαιχηεξσλ ηδηνκνξθψλ πέξαλ ηεο πξψηεο 

θακπηηθήο ηδηνκνξθήο. Σα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ είλαη ηα έμεο : 

 Δθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εδάθνπο  

 Υξεζηκνπνίεζε ηνπ ειαζηηθνχ θάζκαηνο ζρεδηαζκνχ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξψηε 

ηδηνζπρλφηεηα γηα ηελ εμαγσγή ηεο επηηάρπλζεο ηεο θαηαζθεπήο, ζεσξψληαο απφζβεζε 1% 

 Τπνινγηζκφο ηεο δχλακεο ζεηζκνχ γηα ηελ νιηθή κάδα ηεο θνξπθήο θαη ηελ κηζή κάδα ηνπ 

ππιψλα ζεσξψληαο φηη απηή αζθείηαη ζηελ θνξπθή ηεο θαηαζθεπήο  

 Δπαιιειία ησλ θνξηίσλ, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θνξηία γηα δηαθνπή ιεηηνπξγίαο εθηάθηνπ 

αλάγθεο 

 Έιεγρνο ηεο αληνρήο ηνπ ππιψλα έλαληη ησλ νιηθψλ θνξηίσλ  

Δθφζνλ ν ππιψλαο επαξθεί γηα ηα θνξηία απηά, δελ απαηηείηαη θακία επηπιένλ δηεξεχλεζε. 
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Έιεγρνο  

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ ζεσξείηαη δψλε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο Ε2 (         ), 

θαηεγνξία ζπνπδαηφηεηαο ΗΗ (    ) θαη θαηεγνξία εδάθνπο Β. 

Πξαγκαηνπνηψληαο ηδηνκνξθηθή αλάιπζε ζηνλ ππιψλα πξνθχπηεη φηη ε πξψηε θακπηηθή ηδηνκνξθή 

έρεη ηδηνζπρλφηεηα ίζε κε f=0.1541 Hz, δειαδή ηδηνπεξίνδν ίζε κε Σ=6.49 sec. Γηα θαηαζθεπέο κε 

κεγάιεο ηδηνπεξηφδνπο (T≥4 sec), ζχκθσλα κε ηνλ ΔΛ1998/1[27], ε εχξεζε ηεο ειαζηηθήο θαζκαηηθήο 

επηηάρπλζεο γίλεηαη κέζσ ηνπ ειαζηηθνχ θάζκαηνο κεηαθηλήζεσλ. πγθεθξηκέλα ππνινγίδεηαη ε 

κεηαθίλεζε ηεο θαηαζθεπήο απφ ην ειαζηηθφ θάζκα κεηαθηλήζεσλ θαη θαηφπηλ γίλεηαη ε κεηαηξνπή 

ηεο ζε επηηάρπλζε κέζσ ηηο ζρέζεο : 

            (
 

  
)
 

             (
  

 
)
 

 (5.41) 

Σν ειαζηηθφ θάζκα κεηαθηλήζεσλ γηα ηδηνπεξηφδνπο κεγαιχηεξεο ηεο    δίλεηαη απφ ηηο παξαθάησ 

ζρέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηνπ ΔΛ1998/1 : 

                    [     (
    

     

)         ]               (5.42) 

                     (5.43) 

Όπνπ :                  

   √
  

   
       

Σα φξηα ησλ    θαη    δίλνληαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία εδάθνπο απφ ηνλ Πίλαθα 5.8. 

Πίλαθαο 5.8 : Πεξίνδνη ειέγρνπ γηα ην ειαζηηθφ θάζκα κεηαθηλήζεσλ[27] 

 

 

Γηάγξακκα 5.13 : Φάζκα ειαζηηθψλ κεηαθηλήζεσλ[27] 
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ρήκα 5.10 : Πξψηε θακπηηθή ηδηνκνξθή  

Γηα θαηεγνξία εδάθνπο Β ιακβάλεηαη            θαη            , ελψ απφ ην εζληθφ παξάξηεκα 

                      θαη S=1.20. Δπνκέλσο ρξεζηκνπνηείηαη ε Δμ. (5.42) θαη πξνθχπηεη : 

                   

Άξα ππνινγίδεηαη ε ειαζηηθή θαζκαηηθή επηηάρπλζε απφ ηελ Δμ. (5.41) : 

               
  

    
 

Ζ κάδα ζηελ θνξπθή είλαη 232 Mg, ελψ ην 50% ηεο κάδαο ηνπ ππιψλα είλαη       Mg. πλεπψο ε 

ζεηζκηθή δχλακε ζηελ θνξπθή ηνπ ππιψλα είλαη ίζε κε : 

                  

Σα θνξηία γηα δηαθνπή ιεηηνπξγίαο εθηάθηνπ αλάγθεο αλήθνπλ ζηελ θαηάζηαζε ζρεδηαζκνχ DLC 5.1. 

Ζ θαηαλνκή ηνπ αλέκνπ αθνινπζεί ηελ NWP ζχκθσλα κε ηελ Δμ. (3.8), φπσο θαη ζηελ θαηάζηαζε 

ζρεδηαζκνχ απ’ φπνπ πξνθχπηνπλ ηα θνξηία ζε Ο.Θ.Ι.. Απινπνηεηηθά ζα ζεσξεζνχλ φηη ηα θνξηία ζε 

δηαθνπή ιεηηνπξγίαο εθηάθηνπ αλάγθεο είλαη ίζα κε απηά ηεο Ο.Θ.Ι.. Άξα πξνθχπηεη : 

                            

Όπνηε ηειηθψο ην θνξηίν ζηελ θνξπθή ηνπ ππιψλα είλαη ίζν κε : 

              

Σα θνξηία απηά δελ είλαη θξίζηκα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ππιψλα, θαζψο είλαη πνιχ κηθξφηεξα απφ απηά 

πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ O.K.A.. πλεπψο δελ απαηηείηαη αθξηβέζηεξνο έιεγρνο έλαληη ζεηζκνχ γηα 

ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ. 

5.1.4 Έιεγρνο θόπσζεο (LS4) 

Δθηίκεζε ηεο αληνρήο ζε θφπσζε γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο θακπχιεο πνπ ζπλδένπλ ην εχξνο 

ελαιιαγήο ηάζεσλ, κε ηελ αληνρή ζε αξηζκφ θχθισλ θφξηηζεο Λ (θακπχιεο Wohler). Οη θακπχιεο απφ 

ηνλ ΔΛ1993/1.9[28] ζεσξνχληαη αλά θαηαζθεπαζηηθή ιεπηνκέξεηα θαη ιακβάλνπλ ππφςε επηδξάζεηο 

ησλ κεηαιινπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ιεπηνκεξεηψλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ επηξξνψλ ιφγσ 
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ζπγθέληξσζεο ηάζεσλ απφ ηελ δηάλνημε νπψλ, εγθνπψλ θηι. Θάζε θιάζε νξίδεηαη απφ κηα ηηκή, ε 

νπνία δίλεη ηελ αληνρή ζε εχξνο ηάζεο     γηα 2 εθαηνκχξηα θχθινπο θνξηίζεσλ           .  

Γηα θνξηίζεηο πνπ πξνθαινχλ ζηαζεξά εχξε ηάζεσλ, ε αληνρή δίλεηαη απφ ηηο ζρέζεηο : 

   
       

                 ,                       (5.44) 

Θέηνληαο          πξνθχπηεη ην φξην θφπσζεο ζηαζεξνχ πιάηνπο, θάησ απφ ην νπνίν γηα ζηαζεξά 

εχξε ηάζεσλ δελ παξαηεξνχληαη βιάβεο ιφγσ θφπσζεο : 

             

Αθνινχζσο, πξνθχπηεη ν δεχηεξνο θιάδνο ηεο θακπχιεο απφ ηελ ζρέζε : 

   
       

         ,                        (5.45) 

Οπφηε πξνθχπηεη ην φξην απνθνπήο, θάησ απφ ην νπνίν ηα εχξε ηάζεσλ δελ πξνθαινχλ βιάβεο : 

                      

Ζ επίδξαζε ησλ δηαζηάζεσλ, φπσο ην πάρνο ή ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ιακβάλνληαη ππφςε 

απφ ηνλ ζπληειεζηή   , νη ηηκέο ηνπ νπνίνπ δίλνληαη ζηνπο πίλαθεο ιεπηνκεξεηψλ ηνπ ΔΛ1993/1.9. 

Οπφηε νη ηηκέο αλαθνξάο κεηψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε : 

              (5.46) 

Ο ππνινγηζκφο ησλ ηάζεσλ ζην κεηξηθφ πιηθφ ησλ θαηεγνξηψλ ιεπηνκεξεηψλ, είλαη ε νλνκαζηηθή 

νξζή ηάζε   ηνπ πιηθνχ θαη ε νλνκαζηηθή δηαηκεηηθή ηάζε   ηνπ πιηθνχ. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηάζεσλ 

γηα ηηο ξαθέο ησλ ελψζεσλ ζηνλ έιεγρν θνπψζεσλ δελ αθνινπζεί ηελ ζχκβαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηνλ έιεγρν ηνπο ζε Ο.Θ.Α., αιιά αθνινπζεί ηελ παξαθάησ ηξνπνπνηεκέλε ζχκβαζε : 

    √   
     

  (5.47) 

        (5.48) 

Όπνπ :       νη ηξνπνπνηεκέλεο νξζέο ηάζεηο ηεο ξαθήο 

      νη ηξνπνπνηεκέλεο δηαηκεηηθέο ηάζεηο ηεο ξαθήο 

      νξζέο ηάζεηο θάζεηα ζηελ δηακήθε έλλνηα ηεο ξαθήο (ρήκα 5.11) 

      δηαηκεηηθέο ηάζεηο παξάιιεια ζηελ δηακήθε έλλνηα ηεο ξαθήο (ρήκα 5.11) 

      δηαηκεηηθέο ηάζεηο θάζεηα ζηελ δηακήθε έλλνηα ηεο ξαθήο (ρήκα 5.11) 

 

ρήκα 5.11 : χκβαζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ ηάζεσλ ζε ξαθή 

εκεηψλεηαη φηη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εχξνπο ηάζεσλ ζε κε ζπγθνιιεκέλεο ή ζε ζπγθνιιεκέλεο 

αιιά κε επεμεξγαζία αλαθνχθηζεο ηάζεσλ θαηεγνξίεο ιεπηνκεξεηψλ, επηηξέπεηαη λα ιεθζεί ππφςε ε 
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επεξγεηηθή επίδξαζε πνπ έρνπλ νη ζιηπηηθέο ηάζεηο, φηαλ απηέο απνηεινχλ ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ 

ππνινγηζκέλνπ εχξνπο ηάζεσλ. Ζ επίδξαζε απηή κεηψλεη ην εχξνο ηάζεο πνχ έρεη ζιηπηηθέο ηηκέο θαηά 

40%, νπφηε ην ππνινγηδφκελν εχξνο ηάζεο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε    |    |  

   |    |, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 5.12. 

 

ρήκα 5.12 : Τπνινγηζκφο εχξνπο ηάζεσλ κε ζιηπηηθή ζπληζηψζα 

 

πζζψξεπζε βιαβψλ 

Θαζψο ηα εχξε ηάζεσλ απφ ηα θνξηία ζηηο αλεκνγελλήηξηεο δελ είλαη ζηαζεξά, γηα λα γίλεη ε εθηίκεζε 

ηεο αληνρήο ππνινγίδεηαη ε ζπζζψξεπζε ησλ βιαβψλ πνπ νθείινληαη ζηα δηάθνξα εχξε ηάζεσλ. Σα 

βήκαηα ηεο κεζφδνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηνπ ΔΛ1993/1.9 θαη είλαη ηα εμήο : 

1. Γεκηνπξγία ρξνλντζηνξηψλ θφξηηζεο πνπ επαλαιακβάλνληαη n-θνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο 

ηνπ έξγνπ 

2. Τπνινγηζκφο ηεο ρξνλντζηνξίαο ησλ ηάζεσλ ζηελ ππφ εμέηαζε ιεπηνκέξεηα 

3. Τπνινγηζκφο ησλ θχθισλ θφξηηζεο  

4. Γεκηνπξγία ηνπ θάζκαηνο εχξνπο ηάζεσλ 

5. Τπνινγηζκφο ηεο βιάβεο απφ θάζε εχξνο ηάζεο  

6. Άζξνηζε ησλ βιαβψλ απφ θάζε εχξνο ηάζεο κε ηνλ λφκν Palmgren-Miner  

 

Οη ρξνλντζηνξίεο θνξηίζεσλ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα θνξηία ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο 

θαη πξέπεη λα αληηπξνζσπεχνπλ κηα ξεαιηζηηθή εθηίκεζε αλακελφκελσλ θνξηίσλ επί ηεο θαηαζθεπήο. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θχθισλ θφξηηζεο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ε κέζνδνο ηεο δεμακελήο (reservoir 

method). Σν θάζκα πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηα εχξε ηάζεσλ θαη ηνπο 

αλακελφκελνπο θχθινπο θφξηηζεο ζε θζίλνπζα ζεηξά. Οη αθξαίεο ηηκέο πνπ ζπκβάινπλ ζηε 

ζπζζψξεπζε βιαβψλ ιηγφηεξν απφ 1%, θαζψο θαη νη ηηκέο θάησ απφ ην φξην απνθνπήο, κπνξνχλ λα 

ακειεζνχλ. 

Οξίδεηαη ε βιάβε απφ ην εχξνο ηάζεο i σο : 

    
   

   

 (5.49) 

Όπνπ     ν αξηζκφο ησλ θχθισλ θφξηηζεο πνπ αθνξνχλ ην εχξνο ηάζεο ζρεδηαζκνχ        

     ε αληνρή (ζε θχθινπο) ηεο εμεηαδφκελεο ιεπηνκέξεηαο γηα εχξνο ηάζεο ίζε κε       , γηα 

ηελ θακπχιε ζρεδηαζκνχ ηεο ιεπηνκέξεηαο 
   

   
   

χκθσλα κε ηνλ λφκν Palmgren-Miner, νη βιάβεο απφ θάζε εχξνο ηάζεο ζπζζσξεχνληαη θαη ε νιηθή 
βιάβε ηζνχηαη κε : 
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   ∑
   

   

 

   

 (5.50) 

Ο έιεγρνο ζε θφπσζε ηθαλνπνηείηαη εθφζνλ γηα ηελ ζπζζψξεπζε βιαβψλ ηζρχεη φηη : 

     

Έιεγρνο  

Ο έιεγρνο θνπψζεσο επί ηνπ ππιψλα πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ δηακήθε ξαθή ησλ επηκέξνπο 

ηκεκάησλ, ηελ εγθάξζηα ζπγθφιιεζε κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ ηκεκάησλ θαη ηελ ζπγθφιιεζε ησλ 

ηκεκάησλ κε ηηο θιάληδεο. Ο ΔΛ1993/3.2[29] αλαθέξεηαη ζηηο θαπλνδφρνπο θαη σο θπιηλδξηθέο 

ραιχβδηλεο θαηαζθεπέο, ζεσξείηαη φηη ηα εδάθηά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ θφπσζε έρνπλ αληηζηνηρία θαη κε 

ηνπο ππιψλεο αλεκνγελλεηξηψλ. Γηα ηηο θαηαθφξπθεο ξαθέο (ρήκα 5.13) ζπληζηά ε θαηεγνξία 

ιεπηνκέξεηαο πνπ ιακβάλεηαη λα είλαη ε 10ε απφ ηνλ Πίλαθα 8.2 ηνπ ΔΛ1993/1.9 (ρήκα 5.14). Θα 

ιεθζεί θαηεγνξίαο 125 θαζψο ζεσξείηαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη.  

 

ρήκα 5.13 : Θαηαζθεπαζηηθή ιεπηνκέξεηα δηακήθνπο ξαθήο[29] 

 

ρήκα 5.14 : Θαηαζθεπαζηηθή ιεπηνκέξεηα γηα ηηο δηακήθεηο ξαθέο ηνπ ππιψλα[28] 

Οη θαηεγνξίεο ιεπηνκεξεηψλ γηα ηηο ξαθέο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο κεξψλ θαη ηηο ξαθέο κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ θαη ησλ ζπλδέζεσλ, ζα ιεθζνχλ ίδηαο θαηεγνξίαο, θαζψο ηα ηκήκαηα δελ ζπγθνιινχληαη 

απεπζείαο ζην έιαζκα ηελ θιάληδαο, νχηε απνηεινχλ κέξνο δηάηαμεο ππνδνρήο θπιίλδξνπ (tube 

socket) (ρήκα 3.3 (α)). Απφ ηνλ ΔΛ1993/3.2, ζπλίζηαηαη γηα εγθάξζηεο ζπλδέζεηο ζε θειχθε (ρήκα 

5.15), ε θαηεγνξία ιεπηνκέξεηαο πνπ ιακβάλεηαη λα είλαη ε 4ε ή ε 7ε απφ ηνλ Πίλαθα 8.2 ηνπ 

ΔΛ1993/1.9 (ρήκα 5.16). Θα ιεθζεί θαηεγνξία ιεπηνκέξεηαο 112. 

 

ρήκα 5.15 : Θαηαζθεπαζηηθή ιεπηνκέξεηα γηα εγθάξζηα ξαθή[29] 

 

ρήκα 5.16 : Θαηαζθεπαζηηθή ιεπηνκέξεηα γηα ηηο εγθάξζηεο ξαθέο ηνπ ππιψλα[28] 
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Θξίζηκνο είλαη ν έιεγρνο ησλ εγθάξζησλ ελψζεσλ, θαζψο είλαη ρακειφηεξεο θαηεγνξίαο ιεπηνκέξεηα 

θαη γίλεηαη ζε ίδηνπο φξνπο ηάζεσλ κε ηηο δηακήθεηο ελψζεηο ηνπ θειχθνπο. Γηα ηελ θαηεγνξία 

ιεπηνκέξεηαο ππνινγίδεηαη ε ηηκή αλαθνξάο ηεο, ην φξην ζηαζεξνχ πιάηνπο θαη ην φξην απνθνπήο. 

Αθνινχζσο ππνινγίδεηαη ην δηάγξακκα S-N ζρεδηαζκνχ ηεο ιεπηνκέξεηαο. Γηα ηελ ηηκή αλαθνξάο 

            (ζηελ έλσζε δελ ππάξρεη έιαζκα κε πάρνο κεγαιχηεξν απφ 25 mm), ην φξην 

ζηαζεξνχ πιάηνπο θαη ην φξην απνθνπήο ππνινγίδνληαη              θαη              

αληίζηνηρα. Γηα ππιψλεο αλεκνγελλεηξηψλ ελδέρεηαη λα κελ εχθνινο ν έιεγρνο θαη ε ζπληήξεζε ησλ 

ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηνπο, νπφηε ζπληεξεηηθά ν έιεγρνο θφπσζεο γίλεηαη κε ηελ κέζνδν αζθάιεηαο 

δσήο. Θεσξψληαο ηηο ζπλέπεηεο αζηνρίαο κεγάιεο, ιακβάλεηαη ν ζπληειεζηήο αζθαιείαο ηνπ πιηθνχ 

ίζνο κε          ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 3.5. Αθνινχζσο ππνινγίδεηαη ην δηάγξακκα ζρεδηαζκνχ S-

N ηεο ιεπηνκέξεηαο (Γηάγξακκα 5.14). 

 

Γηάγξακκα 5.14 : Θακπχιε ζρεδηαζκνχ ηεο ιεπηνκέξεηαο 

Ο έιεγρνο ζα γίλεη κφλν γηα ην αθξαίν ζεκείν ησλ δηαηνκψλ, θαζψο εθεί αλακέλνληαη κεγάιεο 

ελαιιαγέο ησλ νξζψλ ηάζεσλ ιφγσ θακπηηθήο θαηαπφλεζεο. Δπηπιένλ ζα ακειεζνχλ νη δηαηκεηηθέο 

ηάζεηο, θαζψο ν έιεγρνο ζα γίλεη ζηελ άθξε ησλ δηαηνκψλ φπνπ θαη δελ εκθαλίδνληαη. Θα παξαηεζεί 

αξρηθά ν έιεγρνο γηα ηελ ξαθή πνπ ελψλεη ην Σκήκα 3 κε ηελ ζχλδεζε ησλ Σκεκάησλ 3-4 θαη ελ 

ζπλερεία ζα γίλεη εχξεζε ηνπ θξηζηκφηεξνπ ζεκείνπ θαζ’ χςνο ηνπ ππιψλα. 

Πξαγκαηνπνηψληαο κε γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο, κε ηηκέο θαηαθφξπθσλ θνξηίσλ ίζεο κε ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο ηνπο ηηκέο θαη νξηδφληην θνξηίν ίζν κε 1,000 ΘΛ ζηελ θνξπθή, ππνινγίζηεθαλ νη 

νξζέο ηάζεηο. ηελ ζπλέρεηα ιεθζήθαλ νη νξζέο ηάζεηο ζην ζεκείν ειέγρνπ ηεο θαηαζθεπήο 

ζπλαξηήζεη ηνπ επηβαιιφκελνπ νξηδφληηνπ θνξηίνπ. Οη ηηκέο απηέο δηνξζψζεθαλ ηελ ηάζε ιφγσ ηδίσλ 

βαξψλ, ψζηε νη ηάζεηο λα αλαθέξνληαη ζηελ κεηαβνιή ησλ ηάζεσλ ζπλαξηήζεη ηνπ νξηδφληηνπ 

θνξηίνπ (Γηάγξακκα 5.15).  
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Γηάγξακκα 5.15 : Οξζέο ηάζεηο θαηά ηελ αμνληθή έλλνηα ηνπ θειχθνπο 

Θεσξείηαη φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αλαθνχθηζε ηάζεσλ ζηηο ελψζεηο θαη επνκέλσο δελ 

επηηξέπεηαη λα ιεθζνχλ κεησκέλα ηα εχξε ηάζεσλ απφ ζιηπηηθέο ηάζεηο. Δπηπιένλ ζεσξείηαη φηη ε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ νξζψλ ηάζεσλ ζην θέιπθνο θαη ηνπ νξηδφληηνπ θνξηίνπ ζηελ θνξπθή είλαη 

γξακκηθή ρσξίο ηδηαίηεξν ζθάικα (Γηάγξακκα 5.15). Απνηέιεζκα απηψλ είλαη φηη απινπνηεηηθά δχλαηαη 

λα γίλεη ν έιεγρνο θφπσζεο απεπζείαο κε ην θάζκα θνξηίζεσλ, αλάγνληαο θάζε εχξνο θνξηίνπ ζε 

εχξνο ηάζεο. Γηα         εμάγεηαη ην εχξνο ησλ ηάζεσλ απφ θάζε εχξνο θνξηίνπ θαη αθνινχζσο ε 

βιάβε γηα θάζε εχξνο ηάζεσλ. Αζξνίδνληαο, πξνθχπηεη ε ζπλνιηθή βιάβε γηα ηελ έλσζε πνπ 

εμεηάδεηαη. Σα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηνλ Παξάξηεκα Γ. Ο ζπληειεζηήο ζπζζψξεπζεο βιαβψλ 

ππνινγίδεηαη ίζνο κε         θαη ζπλεπψο επαξθεί ε ξαθή έλαληη θφπσζεο. 

 

Γηάγξακκα 5.16 : Κέγηζηε αμνληθή νξζή ηάζε ζην θέιπθνο θαζ’ χςνο ηνπ ππιψλα 
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Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ππιψλα θαζ’ χςνο αξθεί λα βξεζεί ην ζεκείν ζην νπνίν πξνθαιείηαη ε κεγαιχηεξε 

νξζή ηάζε ιφγσ νξηδφληηνπ θνξηίνπ ζηελ θνξπθή, αγλνψληαο ηηο ηάζεηο απφ ηα ηδία βάξε (αιιά φρη 

απηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο ξνπέο ηνπο). Απηφ ην ζεκείν εκθαλίδεηαη ζην ζεκείν φπνπ βξίζθεηαη 

ε ζχλδεζε ησλ ηκεκάησλ 5 θαη 6 (Γηάγξακκα 5.16). Αθνινπζψληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε απηήλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξνεγνχκελνπ ζεκείνπ, ππνινγίδνληαο επηπιένλ θαη ηνλ 

ζπληειεζηή επηξξνήο κεγέζνπο        , πξνθχπηεη ν ζπληειεζηήο ζπζζψξεπζεο βιαβψλ ίζνο κε 

       . πλεπψο δελ επαξθεί έλαληη θφπσζεο ν ππιψλαο ζην ζεκείν απηφ. 

Έλα επηπιένλ κέξνο πνπ πξέπεη λα ειεγρζεί κεκνλσκέλα είλαη ε ζπξίδα ηεο βάζεο. Ζ ξαθή ζεσξείηαη 

πιήξνπο δηείζδπζεο, νπφηε απφ ηνλ ΔΛ1993/1.9 ιακβάλεηαη ε πξψηε θαηαζθεπαζηηθή ιεπηνκέξεηα 

απφ ηνλ πίλαθα 8.5. Γηα ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελίζρπζεο ιακβάλεηαη θαηεγνξία 

ιεπηνκέξεηαο 71 (ρήκα 5.17). 

Ζ γεσκεηξία ηεο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο (ξνή ησλ δπλάκεσλ) δελ επηηξέπεη ηνλ εχθνιν 

ππνινγηζκφ ηεο νξζήο θαη δηαηκεηηθήο ηάζεο πάλσ ζηνλ δηακήθε άμνλα ηεο ξαθήο (ρήκα 5.18 (α)). 

Γηα ηνλ ιφγν απηφλ νξίζηεθε ηνπηθφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ κε ηελ δηεχζπλζε ησλ αμφλσλ λα είλαη 

παξάιιειε σο πξνο ηνλ άμνλα ηεο ξαθήο θαη ηεο επηθάλεηαο ηνπ θειχθνπο, ζην θξηζηκφηεξν ζεκείν, 

φπσο απηφ θξίζεθε (ρήκα 5.18 (β)). ηελ πεξίπησζε ηεο νξηαθήο επάξθεηαο ηεο ξαθήο ζε θφπσζε 

ζην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ ζθφπηκν λα πξαγκαηνπνηεζεί πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε κε πεξηζζφηεξα ζεκεία.  

 

 

ρήκα 5.17 : Θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο 1-3 γηα θέξνπζεο ζπγθνιιεηέο ζπλδέζεηο απφ ηνλ Πίλαθα 8.5 

ηνπ ΔΛ1993/1.9[28] 

 

Απφ ηελ αλάιπζε εμάγνληαη νη ηάζεηο     θαη     ζην ηνπηθφ ζχζηεκα πνπ νξίζηεθε θαη ππνινγίδεηαη ε 

ηξνπνπνηεκέλε νλνκαζηηθή ηάζε    , ζχκθσλα κε Δμ. (5.47) (Γηάγξακκα 5.17). Ο ζπληειεζηήο 

αζθαιείαο ηνπ πιηθνχ ιακβάλεηαη ίζνο κε          θαη ππνινγίδνληαο ηελ βιάβε, κε παξφκνηα 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε θαη γηα ηνπο πξνεγνχκελνπο ειέγρνπο, ιακβάλεηαη ν ζπληειεζηήο 

ζπζζψξεπζεο βιαβψλ ίζνο κε        . πλεπψο ε ξαθή ηεο ελίζρπζεο επαξθεί έλαληη θφπσζεο. 
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(α) (β) 

ρήκα 5.18 : Θπξίδα βάζεο (α) ηάζεηο Von Mises ζηελ κέζε επηθάλεηα ηνπ θειχθνπο ζε GPa (β) ηνπηθφ 

ηξνπνπνηεκέλν θαη θαζνιηθφ ζχζηεκα αμφλσλ 

 

Γηάγξακκα 5.17 : Σάζεηο γηα ην ηξνπνπνηεκέλν ηνπηθφ ζχζηεκα αμφλσλ 

5.1.5 Έιεγρνο ζπληνληζκνύ  

Σν πξφηππν ―GL‖[12] ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα ππνινγηζηνχλ νη ηδηνζπρλφηεηεο 

ηνπ ππιψλα, ζεσξψληαο ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πιηθνχ ηεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηελ επηξξνή 

ηεο ζεκειίσζεο ψζηε λα γίλεη δηεξεχλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο σο πξνο ηηο ηαιαληψζεηο. ε πεξίπησζε 

ζεκειίσζεο κε παζζάινπο ρξεηάδεηαη επηπιένλ λα ιεθζεί ππφςε ε νξηδφληηα κεηαθίλεζε θαη ε ζηξνθή 

πεξί ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα. Ο αξηζκφο ησλ ππνινγηζκέλσλ ηδηνζπρλνηήησλ πξέπεη λα είλαη 

αξθνχλησο κεγάινο, ψζηε ε ηδηνζπρλφηεηα κε ηελ πςειφηεξε ηηκή λα ππεξβαίλεη ην 20% ηεο 

ζπρλφηεηαο 3P. Ιφγσ ησλ αβεβαηνηήησλ ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηδηνζπρλνηήησλ, απηέο ζα ζεσξείηαη 

φηη βξίζθνληαη ζε έλα δηάζηεκα ±5% απφ ηηο ππνινγηζκέλεο. Γηα λα κελ απαηηείηαη έιεγρνο 

ηαιαληψζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ζπλερήο ιεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη νη ζεσξνχκελεο ηδηνζπρλφηεηεο λα 
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δηαθέξνπλ απφ ηηο ζπρλφηεηεο ιεηηνπξγίαο θαηά ±5%, ψζηε λα ζεσξείηαη φηη απνθεχγνληαη 

θαηλφκελα ζπληνληζκνχ. 

Έιεγρνο  

Γηα αλεκνγελλήηξηεο ηεο ηάμεο ησλ 3 MW ε αλακελφκελε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο βξίζθεηαη 

κεηαμχ ησλ 6 θαη 13 ζηξνθψλ αλά ιεπηφ, πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο 1P ζην δηάζηεκα 

ησλ 0.100-0.217 Hz, ελψ ε ζπρλφηεηα 3P ζην δηάζηεκα ησλ 0.300-0.651. Γηα ηελ απνθπγή 

ζπληνληζκνχ απαηηείηαη νη ηδηνζπρλφηεηεο ηεο θαηαζθεπήο λα δηαθέξνπλ απφ ηηο ζπρλφηεηεο 

ιεηηνπξγίαο θαηά ±5%, νπφηε νξίδνληαη ηα δηαζηήκαηα 0.095-0.228 θαη 0.285-0.684 γηα ηηο 1P θαη 3P 

ζπρλφηεηεο αληίζηνηρα. 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαζθεπήο δελ δχλαηαη λα αγλνεζεί ε επίδξαζε ηεο ζεκειίσζεο ζηελ ηδηνκνξθηθή 

απφθξηζε θαζψο δελ δχλαηαη λα πξνβιεθζεί ελ γέλεη αλ ζα είλαη επκελήο ή δπζκελήο απηή ε 

απινπνίεζε. Πξαγκαηνπνηψληαο ηδηνκνξθηθή αλάιπζε ηεο θαηαζθεπήο, ππνινγίζηεθαλ νη πξψηεο 20 

ηδηνκνξθέο ηαιάλησζεο, ησλ νπνίσλ ην άζξνηζκα ηεο ηδηνκνξθηθήο κάδαο, ζηελ εγθάξζηα δηεχζπλζε 

ηνπ ππιψλα, αλήιζε ζην 90.2%. ην ρήκα 4.8 (α), παξνπζηάδνληαη νη θχξηεο θακπηηθέο ηδηνκνξθέο 

ηνπ θνξέα, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ επίδξαζε ηεο ζεκειίσζεο. εκεηψλεηαη φηη γηα θάζε θχξηα 

ηδηνκνξθή ππάξρεη ε ζπδπγήο ηεο, ίδηαο ηδηνζπρλφηεηαο θαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ θάζεηε δηεχζπλζή 

ηεο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ ζα ζεσξεζνχλ ηαπηφζεκεο, κε ηελ ζπλνιηθή δηεγείξνπζα κάδα λα 

είλαη ίζε κε ην άζξνηζκα ησλ δχν απηψλ ηδηνκνξθψλ. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

5.9. Ζ δεχηεξε ηδηνζπρλφηεηα έρεη ηηκή 1.283 Hz, πνπ είλαη 20% κεγαιχηεξε απφ ην άλσ φξην ησλ 

ζπρλνηήησλ 3P. πλεπψο επαξθνχλ νη ππνινγηζκέλεο ηδηνκνξθέο γηα ηνλ έιεγρν.  

Πίλαθαο 5.9 : Ηδηνζπρλφηεηεο θαη πνζνζηφ ηδηνκνξθηθήο κάδαο γηα ηηο θχξηεο θακπηηθέο ηδηνκνξθέο 

Ιδηνκνξθή Ιδηνζπρλόηεηα (Hz) Ιδηνκνξθηθή Μάδα (%) 

1 0.154 62.4 

3 1.267 16.6 

5 3.611 7.2 

12 7.039 4.0 

Γηα ηνλ ινγηθφ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ (sanity check) ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

γηα ηελ απνθπγή ρνλδξνεηδψλ ιαζψλ, ζπζηήλεηαη ν ρεηξνθίλεηνο έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ. Απφ 

ηελ βηβιηνγξαθία, ε πξψηε ηδηνζπρλφηεηα παθησκέλνπ πξνβφινπ κε νκνηφκνξθε θαηαλεκεκέλε κάδα 

θαηά κήθνο ηνπ θαη ζπγθεληξσκέλεο κάδαο ζηελ θνξπθή, δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε : 

   
 

  
√

   

                   
 (5.51) 

Όπνπ    νη ζπλνιηθή θαηαλεκεκέλε κάδα ηνπ πξνβφινπ 

      ε κάδα ζην άθξν ηνπ πξνβφινπ  

Γηα ηνλ ππιψλα ηεο κειέηεο, ζεσξψληαο κηα κέζε ηηκή γηα ηελ ξνπή αδξαλείαο γηα φιν ηνλ ππιψλα 

ζχκθσλα κε ηελ Δμ. (4.9), ππνινγίδεηαη ε πξψηε ηδηνζπρλφηεηα ίζε κε         . Παξαηεξείηαη φηη 

ην απνηέιεζκα είλαη ίδηαο ηάμεο κεγέζνπο κε απηφ πνπ ππνινγίζηεθε απφ ηελ ηδηνκνξθηθή αλάιπζε, 

αιιά κηθξφηεξν ζαλ ηηκή. Σν απνηέιεζκα απηφ αλακέλεηαη θαζψο ε κάδα θαζ’ χςνο δελ είλαη 

νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλε, αιιά κε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ζηελ βάζε, γεγνλφο πνπ κεηψλεη ηελ 

ηζνδχλακε κάδα (=         ). Δπηπιένλ, ν απινπνηεκέλνο ππνινγηζκφο ηεο ξνπήο αδξαλείαο δελ 

ιακβάλεη ππφςε ηελ θαηαλνκή ηεο θαζ’ χςνο, πνπ πξνθαιεί ηελ ππνεθηίκεζε ηεο δπζθακςίαο ηνπ 

θνξέα θαη ζπλεπψο ηελ κείσζε ηεο ηδηνζπρλφηεηαο. Γηα ηνλ θαιχηεξν ππνινγηζκφ ηεο ηδηνζπρλφηεηαο 

πξνηείλεηαη λα ακειεζεί ε κάδα ηνπ ππιψλα νπφηε θαη ππνινγίδεηαη ε πξψηε ηδηνζπρλφηεηα ίζε κε 
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        . εκεηψλεηαη φηη ε παξνχζα παξαδνρή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ζαλ νδεγφο θαη φρη 

γηα θάπνηνλ έιεγρν. 

Ιφγσ ησλ αβεβαηνηήησλ ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηδηνκνξθψλ, ζεσξείηαη φηη απηέο βξίζθνληαη ζε έλα 

δηάζηεκα ±5% απφ ηηο ππνινγηζκέλεο. Σα ππνινγηδφκελα εχξε αζθαιείαο δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.10. 

Πίλαθαο 5.10 : Δχξνο αζθάιεηαο γηα ηηο ηδηνζπρλφηεηεο ηνπ ππιψλα 

Ιδηνκνξθή Ιδηνζπρλόηεηα (Hz) 

1 0.146-0.162 

3 1.20-1.330 

5 3.430-3.792 

12 6.687-7.391 

Γηα λα κελ απαηηείηαη εηδηθφο έιεγρνο ηαιαληψζεσλ ζε θάζε ιεηηνπξγίαο θαη γηα ηελ απνθπγή ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ ζπληνληζκνχ, απαηηείηαη νη ηδηνζπρλφηεηεο ηεο θαηαζθεπήο λα κελ βξίζθνληαη ζηα 

δηαζηήκαηα ζπρλνηήησλ 0.095-0.228 θαη 0.285-0.684. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, απηή ε 

πξνυπφζεζε δελ πιεξείηαη (Γηάγξακκα 5.18). πλεπψο ζα πξέπεη λα γίλεη δηεξεχλεζε ησλ 

ηαιαληψζεσλ ζε θάζε ιεηηνπξγίαο ή λα ξπζκηζηεί ε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο αλεκνγελλήηξηαο ψζηε 

λα βξίζθεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα δηαζηήκαηα ή λα δηακνξθσζεί γεσκεηξηθά ν ππιψλαο, ψζηε λα 

αιιάμνπλ ηα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.  

 

Γηάγξακκα 5.18 : Γηαζηήκαηα ειέγρνπ ηδηνζπρλνηήησλ 

5.2 πλδέζεηο  

Γηα ηηο πεξηνρέο απνθαηάζηαζεο ζπλέρεηαο θαζ’χςνπο ηνπ ππιψλα, πνπ είλαη θέξνπζεο ζπλδέζεηο, 

απαηηείηαη έιεγρνο επάξθεηαο ζηνπο θνριίεο, ηα ζεκεία επαθήο, θαζψο θαη ησλ ειαζκάησλ ηεο 

ζχλδεζεο. Οη έιεγρνη θαη ε εθαξκνγή ησλ ζπλδέζεσλ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ―Germanischer 

Lloyd‖[12], πξέπεη λα γίλνληαη ζχκθσλα κε αλαγλσξηζκέλνπο θαλνληζκνχο. Δάλ απηνί νη θαλνληζκνί δελ 

δχλαηαη λα εθαξκνζηνχλ πξαθηηθψο, απαηηείηαη αξηζκεηηθή πξνζνκνίσζε ή πεηξακαηηθά 

απνηειέζκαηα. Θαζψο ν έιεγρνο ηεο ζχλδεζεο ζε δηάηκεζε ζεσξείηαη φηη δελ ζα είλαη θξίζηκνο, 

παξαιείπεηαη.  

5.2.1 Οξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο  

5.2.1.1 Θαλνληζηηθφο έιεγρνο 

Ο έιεγρνο ησλ ζπλδέζεσλ ζα γίλεη κε ηελ ινγηθή θαη ην πλεχκα πνπ ηίζεηαη ζηνλ Δπξσθψδηθα 

EN1993/1.8/6.2.4[30] ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν βξαρέσλ-Σ ζε εθειθπζκφ. Παξφκνηνο ηξφπνο ειέγρνπ 

κπνξεί λα βξεζεί θαη ζηελ βηβιηνγξαθία (θαηά Petersen[31]). Θεσξείηαη φηη θάζε θνριίαο ιεηηνπξγεί 

κεκνλσκέλα θαη αλαιακβάλεη ηελ κεηαθνξά δπλάκεσλ ζην πιάηνο επηξξνήο ηνπ. Ο έιεγρνο 

πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηνλ αθξαίν θνριία ηεο εθειθπφκελεο πιεπξάο ηνπ ππιψλα. Θαηά ηνλ 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

1st Eigenfrequency

1P

3P
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Δπξσθψδηθα, ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο ππάξρνπλ ηξεηο κνξθέο αζηνρίαο πνπ κπνξνχλ λα 

εθδεισζνχλ : 

1) Πιήξεο δηαξξνή ηεο θιάληδαο (δηαξξνή δχν ζεκείσλ) (ρήκα 5.19 (α)). ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, θαζψο νη ζπλδέζεηο απνηεινχληαη απφ βξαρέα-L, ε ξνπή πνπ ζα αλαπηπζζφηαλ ζην 

κέζν ηνπ βξαρένο-Σ κεηαβηβάδεηαη ζην θέιπθνο θαη αθνχ ην πάρνο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

θειπθψλ γηα ηνλ ππιψλα έρνπλ πάρνο πνιχ κηθξφηεξν απφ απηφ ησλ θιαληδψλ, ε πιαζηηθή 

άξζξσζε ζην άθξν εθδειψλεηαη επί ηνπ θειχθνπο. 

2) Αζηνρία ηνπ θνριία κε δηαξξνή ηεο θιάληδαο (ρήκα 5.19 (β)). Όπσο θαη πξνεγνπκέλσο ε 

δηαξξνή εθδειψλεηαη ζην θέιπθνο θαη φρη ζηελ θιάληδα. 

3) Αζηνρία ηνπ θνριία (ρήκα 5.19 (γ)). 

  

(α) (β) 

 

(γ) 

ρήκα 5.19 : Κνξθέο αζηνρίαο θαη γεσκεηξηθά ζηνηρεία ζπλδέζεσλ βξαρέσλ-L ππφ εθειθπζκφ  

Ζ αληίζηαζε        θάζε κεραληζκνχ αζηνρίαο είλαη : 

       
                         

 
                                 (5.52) 

       
                  

   
                                 (5.53) 

             
         

   

                                 (5.54) 
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Όπνπ               ε πιαζηηθή θακπηηθή αληίζηαζε ζρεδηαζκνχ ηνπ θειχθνπο ζπλππνινγίδνληαο ηελ 

απνκείσζε ιφγσ χπαξμεο αμνληθήο δχλακεο  

               ε απνκεησκέλε, ιφγσ νπήο, πιαζηηθή θακπηηθή αληίζηαζε ζρεδηαζκνχ ηεο 

θιάληδαο 

        ε αληνρή ηνπ θνριία ζε εθειθπζκφ  

    ε απφζηαζε ηνπ άμνλα ηνπ θνριία απφ ην θέιπθνο  

     ε απφζηαζε ηνπ άμνλα ηνπ θνριία απφ ηελ άθξε ηεο θιάληδαο 

       ε ηάζε αζηνρίαο ηνπ θνριία 

      ην εκβαδφλ ηνπ ζπεηξψκαηνο 

Ζ ζρέζε πνπ εθθξάδεη ηελ            ( *  (
    

         
)
 

+         ) εκπεξηέρεη ηελ ηηκή     . Δπνκέλσο 

νη Δμ. (5.52) θαη (5.53) παίξλνπλ ηελ κνξθή : 

        
(         )

 
  

           

 √
(         )

 
   

  (         )
  

                       

         

(         )
 
 (5.55) 

        
(         )

 
     

           

          √  
(         )

 
                         

  (         )
  (5.56) 

 

Δπίζεο, ε               ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε : 

                         
     

   

 
          

 

 
 
     

   

 (5.57) 

Όπνπ    ην πιάηνο επηξξνήο ελφο θνριία 

    ε δηάκεηξνο νπήο θνριία 

       φξην δηαξξνήο ειάζκαηνο θιάληδαο  

     πάρνο ειάζκαηνο θιάληδαο 

Ζ αληνρή πξνθχπηεη απφ ηνλ κεραληζκφ αζηνρίαο πνπ ζα δψζεη ηελ κηθξφηεξε αληίζηαζε : 

                                (5.58) 

Οη αληνρή ηεο ζχλδεζεο ειέγρεηαη ζε φξνπο αμνληθψλ ηάζεσλ επί ηνπ θειχθνπο. Ζ αληνρή ηνπ 

θειχθνπο ζε εθειθπζηηθέο ηάζεηο ηζνχηαη κε : 

      
    

        
 (5.59) 

Πξέπεη λα δεηρζεί φηη : 
     

     

   

Έιεγρνο  

Ο έιεγρνο ζα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά γηα ηελ πξψηε ζχλδεζε απφ ηελ βάζε ηνπ ππιψλα θαη 

αθνινχζσο ηα απνηειέζκαηα γηα φιεο ηη ζπλδέζεηο ζηνλ Πίλαθα 5.11. Ζ ζχλδεζε απνηειείηαη απφ 116 

θνριίεο M58, πνηφηεηαο 10.9, ελψ ηα δχν ειάζκαηα ηεο θιάληδαο έρνπλ πάρνο 130 mm. Ζ εμσηεξηθή 

δηάκεηξνο ησλ ειαζκάησλ είλαη 4750 mm, ελψ ε εζσηεξηθή 4248 mm. Οη άμνλεο ησλ θνριηψλ 

βξίζθνληαη επί θχθινπ δηακέηξνπ 4534 mm, ελψ νη δηάκεηξνη ησλ νπψλ είλαη 61 mm. Ζ απφζηαζε ησλ 

θνριηψλ απφ ηελ εζσηεξηθή παξεηά ησλ ειαζκάησλ θαη ηελ κέζε επηθάλεηα ηνπ θειχθνπο είλαη 143 
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mm θαη 94 mm αληίζηνηρα. Σν πιάηνο επηξξνήο θάζε θνριία ππνινγίδεηαη ίζν κε 122.8 mm. Απφ ηηο 

Δμ. (5.54)-(5.56) πξνθχπηνπλ νη αληνρέο γηα θάζε κεραληζκφ αζηνρίαο : 

                

                

                  

Οπφηε πξνθχπηεη φηη θξίζηκε είλαη ε πξψηε κνξθή αζηνρίαο θαη άξα ηειηθψο εμάγεηαη : 

              

Αθνινχζσο ππνινγίδεηαη φηη ε αμνληθή ηάζε θαηά ηελ αζηνρία ηεο ζχλδεζεο ζα είλαη : 

                    

Οη νξζέο ηάζεηο ζηελ Ο.Θ.Α. ζην ζεκείν ειέγρνπ είλαη ίζεο κε : 

                

Ο ζπληειεζηήο εθκεηάιιεπζεο ππνινγίδεηαη ίζνο κε 
     

     
      θαη ζπλεπψο ν έιεγρνο δελ 

ηθαλνπνηείηαη. 

Αληίζηνηρα ειέγρνληαη θαη νη ππφινηπεο ζπλδέζεηο. 

Πίλαθαο 5.11 : Απνηειέζκαηα ειέγρνπ αληνρήο ησλ ζπλδέζεσλ ζε Ο.Θ.Α. 

ύλδεζε 

ηκήκαηνο 
      (MPa)       (MPa) 

Utilization 

Factor 

Failure 

Mode 

1-2 172.1 189.3 1.10 2 

2-3 308.9 277.7 0.90 2 

3-4 250.5 293.4 1.17 2 

4-5 260.0 297.1 1.14 2 

5-6 265.0 328.9 1.24 1 

6-7 218.9 298.1 1.36 1 

5.2.1.2 Έιεγρνο κε πεπεξαζκέλα ζηνηρεία  

Ο έιεγρνο κε πξνζνκνίσκα πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ζα γίλεη ζε ίδηνπο φξνπο κε ηνλ θαλνληζηηθφ 

έιεγρν, ππνινγίδνληαο ηελ ηάζε ζην θέιπθνο θαηά ηελ αζηνρία. Πξαγκαηνπνηήζεθε κηα push over 

αλάιπζε γηα ην πξνζνκνίσκα κε ηελ ζχλδεζε. ηελ ζπλέρεηα ππνινγίζηεθε ε νξζή ηάζε ηνπ 

θειχθνπο θαη ε ηάζε θαηά Von Mises ηνπ ειάζκαηνο ζηελ κέζε επηθάλεηα ηνπο, γηα θάζε βήκα ηεο 

αλάιπζεο. Απφ απηά ηα δεδνκέλα θαηαζθεπάζηεθε θακπχιε ζπζρέηηζεο ησλ ηάζεσλ ζην θέιπθνο κε 

ηηο ηάζεηο ζην έιαζκα (Γηάγξακκα 5.20). Σελ ζηηγκή πνπ εκθαλίδεη ην έιαζκα ηάζε ίζε κε ηελ ηάζε 

ζρεδηαζκνχ ηνπ, ζην θέιπθνο εκθαλίδεηαη νξζή ηάζε ίζε κε                . Δπηπιένλ 

θαηαζθεπάζηεθε ε θακπχιε ζπζρέηηζεο ηεο αμνληθήο ηάζεο ηνπ θειχθνπο κε ηελ αμνληθή δχλακε ησλ 

θνριηψλ (Γηάγξακκα 5.19). Απφ εθεί πξνθχπηεη φηη ηελ ζηηγκή πνπ ε αμνληθή ηνπ θνριία είλαη 1603.5 

ΘΛ, δειαδή θηάλεη ζηελ αζηνρία ηνπ, ε νξζή ηάζε ζην θέιπθνο είλαη ίζε κε                . 

πλεπψο ε ηειηθή αληνρή πνπ πξνθχπηεη κε ηελ ρξήζε πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ είλαη : 

                

Οπφηε πξνθχπηεη ν ζπληειεζηήο εθκεηάιιεπζεο : 
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Γηάγξακκα 5.19 : Θακπχιε ζπζρέηηζεο αμνληθήο δχλακεο θνριηψλ κε νξζέο ηάζεηο θειχθνπο 

 

Γηάγξακκα 5.20 : Θακπχιε ηάζεσλ θιάληδαο-θειχθνπο θαη ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία αζηνρίαο 

  

(α) (β) 

ρήκα 5.20 : Σάζεηο ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ (α) πξηλ θαη (β) κεηά ηελ 

αζηνρία ηνπ θνριία  
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5.2.2 Κόπσζε 

Γηα ηνλ έιεγρν θνπψζεσο ησλ θνριηψλ, ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

ζχλδεζεο, είλαη απαξαίηεην λα παξαρζεί ε ρξνλντζηνξία ηεο εληαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο απεπζείαο 

απφ ηα απνηειέζκαηα αλάιπζεο ζε αξηζκεηηθφ πξνζνκνίσκα ή λα γίλεη αλαγσγή ηεο εληαηηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ θειχθνπο ζε εληαηηθή θαηάζηαζε ησλ θνριηψλ. Ζ αλαγσγή απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε 

θακπχιεο πνπ ζπζρεηίδνπλ ηελ νξζή δχλακε ηνπ θειχθνπο, ζην πιάηνο επηξξνήο ηνπ θνριία, κε ηελ 

αμνληθή δχλακε ηνπ θνριία (ρήκα 5.21). Κπνξνχλ λα παξαρζνχλ είηε κε ηελ ρξήζε πξνγξάκκαηνο 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ηελ αξηζκεηηθή πξνζνκνίσζε ηεο ζχλδεζεο (ή κέξνπο ηεο), είηε κε 

εκπεηξηθέο ζρέζεηο ιακβάλνληαο ππφςε ηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηεο ζχλδεζεο.  

  

(α) (β) 

ρήκα 5.21 : Αλάιπζε ζπλδέζεσλ (α) νξζή δχλακε ηνπ θειχθνπο ζην πιάηνο επηξξνήο ηνπ θνριία[32] (β) 

θακπχιε ζπζρέηηζεο νξζήο δχλακεο ηνπ θειχθνπο κε ηελ αμνληθή δχλακε ηνπ θνριία[32] 

Κέζνδνο Schmidt/Neuper  

Γηα ηελ εμαγσγή ηεο θακπχιεο κε εκπεηξηθέο ζρέζεηο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο ησλ 

Schmidt θαη Neuper[33] ε νπνία εθαξκφδεηαη επξέσο θαη παξάγεη κηα πνιπγξακκηθή θακπχιε.  

Αξρηθψο ππνινγίδνληαη νη δπζθακςίεο ηνπ θνριία, ηνπ ειάζκαηνο ηεο θιάληδαο θαη ηνπ δαθηπιίνπ : 

   
   

  

 (5.60) 

Όπνπ     ε δπζθακςία ηνπ θνριία  

     εκβαδφλ ηνπ θνριία ζην ζπείξσκα 

     ην κήθνο ηνπ θνριία 

   
  

   
*(   

   

  
)
 

   
 + (5.61) 

Όπνπ      ε δπζθακςία ηνπ ειάζκαηνο ηεο θιάληδαο 

     ην πάρνο ηνπ ειάζκαηνο ηεο θιάληδαο 

     ε εμσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ δαθηπιίνπ  

     ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ δαθηπιίνπ  
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  (  

    
 )

   
 (5.62) 

Όπνπ     ε δπζθακςία ηνπ δαθηπιίνπ  

     ην πάρνο ηνπ δαθηπιίνπ  

Αθνινχζσο ππνινγίδεηαη ε δπζθακςία ηεο θιάληδαο καδί κε ηνλ δαθηχιην, ζεσξψληαο ηα ειαηήξηα ελ 

ζεηξά, θαη ε δπζθακςία ηνπ θνριία κε ηελ πξνεγνχκελε δηάηαμε, ζεσξψληαο ηα ειαηήξηα ελ 

παξαιιήισ. 

   
 

 
  

 
 
  

 
(5.63) 

        (5.64) 

Τπνινγίδνληαη νη ιφγνη ησλ δπζθακςηψλ   
  

 
 θαη   

  

 
 θαη νξίδεηαη ν ζπληειεζηήο   :  

  
        

    
 (5.65) 

Όπνπ    ε απφζηαζε ηνπ άμνλα ηνπ θνριία απφ ηελ άθξε ηεο θιάληδαο 

    ε απφζηαζε ηνπ άμνλα ηνπ θνριία απφ ην θέιπθνο  

Δάλ     ε δχλακε πξνέληαζεο, ηφηε θαηά ην κνληέιν ησλ Schmidt θαη Neuper νξίδνληαη δχν 

ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ηεο εμσηεξηθά επηβαιιφκελεο θφξηηζεο : 

   
           

   
 (5.66) 

   
   

  
 (5.67) 

Σέινο, ππνινγίδεηαη ε θακπχιε ηεο αμνληθήο ηνπ θνριία    ζπλαξηήζεη ηεο νξζήο δχλακεο ηνπ 

θειχθνπο   :  

                     

(5.68) 

                      

                      

                

                     

                 

                

Έιεγρνο  

Γηα ηελ παξαγσγή εχινγσλ απνηειεζκάησλ, θαζψο δελ δηαηίζεληαη ρξνλντζηνξίεο θνξηίζεσλ, ζα 

ζεσξεζεί φηη ηα εχξε ησλ θνξηίσλ πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηελ Παξάγξαθν 3.3.3 ηζνκνηξάδνληαη 

εθαηέξσζελ κηαο ηηκήο νξηδφληηνπ θνξηίνπ. Σν νξηδφληην θνξηίν απηφ ζα ζεσξεζεί φηη είλαη ην 

ζπρλφηεξα εκθαληδφκελν θνξηίν ζηελ θνξπθή. Ζ κέζε ηηκή ηαρχηεηαο αλέκνπ δεθάιεπηεο πλνήο, 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν ―GL‖[12], κπνξεί λα ιακβάλεηαη απφ ηελ θαηαλνκή Rayleigh. Ζ ζπλάξηεζε 

ππθλφηεηαο πηζαλφηεηάο ηεο δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε : 

              *  (
    

     
)
 

+ (5.69) 
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Όπνπ               

Απφ ηελ Δμ. (5.69) πξνθχπηεη φηη ε δηάκεζε ηαρχηεηα αλέκνπ είλαη              . Ζ ηηκή απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνινγηζηεί πξνζεγγηζηηθά ε ζπρλφηεξα εκθαληδφκελε νξηδφληηα δχλακε : 

             

         
 

      
 

       (
 

  
)
 

         

Γηα θάζε εχξνο θφξηηζεο ππνινγίδνληαη δχν ηηκέο                    θαη                   . 

Απφ ηηο παξαπάλσ ηηκέο ππνινγίδεηαη ε ηάζε ζην ζεκείν ελδηαθέξνληνο ηνπ θειχθνπο θαη ζηελ 

ζπλέρεηα γίλεηαη αλαγσγή ζε ηάζεηο θνριία.  

Γηα ηελ αλαγσγή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ζρέζεηο ησλ Schmidt θαη Neuper, θαζψο θαη πξνζνκνηψκαηα 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. Ο έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ελδεηθηηθά γηα ηελ ζχλδεζε ησλ Σκεκάησλ 

6-7. 

Γηα ηελ παξαγσγή ηεο θακπχιεο κε ηηο ζρέζεηο ησλ Schmidt θαη Neuper, ζεσξείηαη φηη    

        ,          ,              ,          ,          θαη        , ελψ 

         θαη        . Δπηπιένλ ζεσξείηαη φηη δελ πξαγκαηνπνηείηαη πεξίζθηγμε ησλ θνριηψλ 

κέζα ζην δηάζηεκα 6 κελψλ, νπφηε ε δχλακε πξνεληάζεσο ιακβάλεηαη ίζε κε ην 70% ηεο αξρηθήο 

πξνέληαζεο θαη είλαη ίζε κε             . Ο ππνινγηζκφο ηεο ηάζεο ηνπ θειχθνπο γίλεηαη κε ηελ 

δηαίξεζε ηεο ππνινγηζκέλεο δχλακεο κε ην εκβαδφ ηνπ θειχθνπο πνπ θαιείηαη λα ηελ κεηαθέξεη. Γηα 

ηελ θακπχιε ζπζρέηηζεο ηεο νξζήο δχλακεο ηνπ θειχθνπο θαη ηεο αμνληθήο ηνπ θνριία, 

ρξεζηκνπνηείηαη απηή πνπ παξάρζεθε γηα ηνλ έιεγρν ζε Ο.Θ.Α. (Γηάγξακκα 5.19), ακειψληαο ηελ 

πεξηνρή κεηά ηελ αζηνρία ηνπ θνριία.  

Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ θακπχισλ πνπ παξάγνληαη πξνθχπηεη φηη νη ζρέζεηο Schmidt/Neuper δελ είλαη 

αθξηβείο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην θέιπθνο βξίζθεηαη ζε ζιίςε (Γηάγξακκα 5.21). Δπηπιένλ γηα ζιίςε ηνπ 

θειχθνπο κε πιήξε αληηζηξνθή ησλ θνξηίσλ, ε ζπλνιηθή δχλακε ηνπ θνριία κεηαβάιιεηαη ζπλνιηθά 

θαηά 4‰ ζε ζχγθξηζε κε ηελ νπδέηεξε εληαηηθή θαηάζηαζε ηνπ θειχθνπο. πλεπψο είλαη εχινγν λα 

ζεσξεζεί φηη εθφζνλ εκθαληζηνχλ ζιηπηηθέο ηάζεηο ζην θέιπθνο, ε δχλακε ηνπ θνριία παξακέλεη 

ακεηάβιεηε θαη ίζε κε    . Οπφηε θαη ζρεκαηίδνληαη νη θακπχιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν 

(Γηάγξακκα 5.22). 

 

Γηάγξακκα 5.21 : Θακπχιε ζπζρέηηζεο αμνληθήο δχλακεο θνριία θαη νξζήο ηάζεο ζην θέιπθνο 
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Γηάγξακκα 5.22 : Θακπχιε ζπζρέηηζεο αμνληθήο δχλακεο θνριία θαη νξζήο ηάζεο ζην θέιπθνο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο θφπσζεο 

Αθνινχζσο ππνινγίδνληαη νη ηάζεηο ζηνλ θνριία        θαη        γηα ηελ θάζε θακπχιε, φπσο απηέο 

πξνθχπηνπλ γηα θάζε δεχγνο       /      , θαη πξνθχπηεη ην εχξνο ηάζεσλ                  . Απφ 

ηα απνηειέζκαηα θαη γηα δηαζηήκαηα ηνπ 1 MPa, θαηαζθεπάδεηαη ην θάζκα ηνπ εχξνπο ηάζεσλ ζηνλ 

θνριία γηα ηηο δχν θακπχιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (Γηάγξακκα 5.24). 

Οη θνριίεο ππφ εθειθπζκφ κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη, ζχκθσλα κε ηνλ ΔΛ1993/1.9, θαηεγνξίαο 50 

(ρήκα 5.22). Ιακβάλεηαη         , ππνινγίδεηαη ν κεγεζπληηθφο ζπληειεζηήο κεγέζνπο         

θαη αθνινχζσο πξνθχπηεη ε θακπχιε ζρεδηαζκνχ S-N (Γηάγξακκα 5.23). 

 

ρήκα 5.22 : Θαηεγνξία ιεπηνκέξεηαο γηα ηνπ θνριίεο ηεο ζχλδεζεο[30] 

 

Γηάγξακκα 5.23 : Θακπχιε ζρεδηαζκνχ γηα ηνπο θνριίεο ηεο ζχλδεζεο 
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Γηάγξακκα 5.24 : Φάζκαηα ζρεδηαζκνχ εχξνπο ηάζεσλ ζηνλ θνριία 

Σέινο, πξαγκαηνπνηείηαη ν ππνινγηζκφο ηεο βιάβεο γηα θάζε εχξνο ηάζεο     θαη αζξνίδνληαο ηα 

απνηειέζκαηα πξνθχπηεη ε νιηθή βιάβε. Γηα ην κνληέιν Schmidt/Neuper ππνινγίδεηαη ζπλνιηθή βιάβε 

   0.39, ελψ θάλνληαο ρξήζε πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ε βιάβε είλαη πξαθηηθά κεδεληθή.  

5.3 ρνιηαζκόο απνηειεζκάησλ 

5.3.1 Πιαζηηθόο έιεγρνο ππιώλα 

Όπσο ζα αλακελφηαλ ν πιαζηηθφο έιεγρνο δελ είλαη θξίζηκνο θαη δελ είλαη απηφο πνπ θαζνξίδεη ηνλ 

ζρεδηαζκφ. Δλ γέλεη κπνξεί λα αγλνεζεί ν έιεγρνο εθφζνλ ηθαλνπνηείηαη ν έιεγρνο επζηάζεηαο.  

5.3.2 Έιεγρνο επζηάζεηαο ππιώλα 

5.3.2.1 Έιεγρνο ζε φξνπο ηάζεσλ  

Θαζηζηά ηνλ πξνθαηαξθηηθφ έιεγρν θαη ηελ πξνδηαζηαζηνιφγεζε ηνπ ππιψλα πνιχ εχθνιε. Πξνζθέξεη 

ζηνλ κειεηεηή ηελ δπλαηφηεηα λα ειέγμεη πνιιέο γεσκεηξίεο θαη ζπλδπαζκνχο κεξψλ θαη ηκεκάησλ 
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ψζηε λα θαηαιήμεη ζηελ πην ζπκθέξνπζα επηινγή θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ ηειηθή δηαζηαζηνιφγεζε. 

Δπηπιένλ, επηηξέπεη λα εληνπίζεη ζεκεία επάισηα ζε θχξησζε, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο αξρηθέο 

αηέιεηεο ηνπ θνξέα. Δπίζεο, θαζψο ν θνξέαο θαηαπνλείηαη θπξίσο απφ θάκςε, είλαη ππεξβνιηθά 

ζπληεξεηηθφ λα κελ ιεθζεί ππφςε απηφ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ. Ο κέγηζηνο ζπληειεζηήο εθκεηάιιεπζεο, 

ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε ε θάκςε γηα ηνλ κεησηηθφ ζπληειεζηή ιπγηζκνχ, πξνθχπηεη UF=1.38 ζε 

αληίζεζε κε ηνλ ζπληειεζηή UDF=1.18 πνπ πξνθχπηεη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θάκςε, δειαδή κηα 

ππνεθηίκεζε ηεο αληνρήο ηεο ηάμεο ηνπ 20%. Σν ίδην επηβεβαηψζεθε απφ φζεο αλαιχζεηο έγηλαλ. 

πλεπψο θξίλεηαη ζθφπηκν λα ιακβάλεηαη ππφςε πάληα ε θάκςε θαηά ηελ εμαγσγή ηεο αληνρήο κε ηηο 

ζρέζεηο ηνπ Δπξσθψδηθα. 

5.3.2.2 Έιεγρνο κε αλαιχζεηο ΚΛΑ θαη LBA 

Ζ ινγηθή ηνπ ειέγρνπ θαη ην θχξην πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ έιεγρν ζε φξνπο 

ηάζεσλ, είλαη ν αθξηβέζηεξνο ππνινγηζκφο ηεο πιαζηηθήο αληνρήο ηνπ θειχθνπο, θαζψο θαη ηνπ 

θξίζηκνπ θνξηίνπ ιπγηζκνχ, πνπ ζεσξεηηθά νδεγεί ζε απμεκέλεο αληνρέο. Ωζηφζν ε εθαξκνγή ηνπ 

ειέγρνπ ζε θαζνιηθφ επίπεδν παξνπζηάδεη αξθεηά πξνβιήκαηα. 

Αξρηθψο, ν ΔΛ1993/1.6, αλαθέξεη κφλν φηη απαηηείηαη κία αλάιπζε MNA γηα ηελ εμαγσγή ηνπ θνξηηθνχ 

ζπληειεζηή     , θαη δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ ζε αλαιχζεηο GMNA, φπσο θάλεη γηα ηνλ πιαζηηθφ 

έιεγρν. Υαξαθηεξηζηηθά πξνζζέηεη φηη ν θνξηηθφο ζπληειεζηήο      κπνξεί λα ππνινγηζηεί θαη 

ζπληεξεηηθά κέζσ κηαο αλάιπζεο γξακκηθήο γεσκεηξίαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηάζεηο ηνπ θειχθνπο. 

Θάηη ηέηνην ζε κία εχθακπηε θαηαζθεπή, φπσο είλαη νη ππιψλεο αλεκνγελλεηξηψλ, δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί νχηε ζπληεξεηηθφ, νχηε θαη εχινγν, θαζψο αλ πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο θαη ε αλάιπζε 

φιεο ηεο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ κε θάπνην ηξφπν νη ξνπέο δεπηέξαο ηάμεο. Δπηπιένλ, 

δελ είλαη ζαθψο νξηζκέλεο νη παξάκεηξνη ιπγηζκνχ φιεο ηεο θαηαζθεπήο ( ̅    ̅                ) θαη αλ 

ππάξρεη πξαθηηθφο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία επηιέρζεθε λα εμαρζεί ν      απφ GMNA αλάιπζε θαη λα ιεθζνχλ νη 

παξάκεηξνη ιπγηζκνχ αλάινγα κε ην ζεκείν εθδήισζεο ηνπ ιπγηζκνχ ζην θέιπθνο, φπσο πξνέθππηε 

απφ ηελ ηδηνκνξθή ιπγηζκνχ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ παξακέηξσλ ιπγηζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

ζρέζεηο γηα θαζαξή ζιίςε, θαζψο ζεσξήζεθε φηη ε επλντθή επίδξαζε ηεο θάκςεο έρεη ιεθζεί ππφςε 

απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πιαζηηθήο αληνρήο ηνπ θειχθνπο. Ο θνξηηθφο ζπληειεζηήο πνπ πξνέθπςε γηα 

ηελ πξψηε ηδηνκνξθή (κέξνο 17) ήηαλ ίζνο κε          , πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα απφ ηνπο 

θνξηηθνχο ζπληειεζηέο πνπ πξνθχπηνπλ κε ρξήζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ Δπξσθψδηθα κε θαη ρσξίο λα 

ιεθζεί ε θάκςε ππφςε (Γηάγξακκα 5.25). Σν απνηέιεζκα ζα αλακελφηαλ λα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηηο 

ζρέζεηο ηνπ Δπξσθψδηθα πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηελ θάκςε. Θάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη θαζψο ε 

αζηνρία απφ ηελ αλάιπζε GMNA ζπκβαίλεη ζε δηαθνξεηηθφ ζεκείν απφ ην κέξνο 17 θαη θαηά ζπλέπεηα 

δελ ππνινγίδεηαη ε πιαζηηθή αληνρή ηνπ ηκήκαηνο απηνχ.  

Γηάγξακκα 5.25 : Φνξηηθνί ζπληειεζηέο GMNA ηνπ κέξνπο 17, γηα ην πξνζνκνίσκα κε αξαηφ πιέγκα  
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πκπιεξσκαηηθά πξαγκαηνπνηήζεθε κία αλάιπζε GMNA, αιιά κε ειαζηηθφ πιηθφ γηα φια ηα ζπζηαηηθά 

κέξε ηνπ ππιψλα εθηφο απφ ην κέξνο 17. Πξαγκαηνπνηψληαο ηνλ έιεγρν γηα ηα θαηλνχξηα δεδνκέλα, 

ππνινγίζηεθε ν θνξηηθφο ζπληειεζηήο ίζνο κε          , ν νπνίνο είλαη ζρεδφλ ίζνο κε απηφλ πνπ 

πξνέθπςε απφ ηελ ρξήζε ηνπ Δπξσθψδηθα (Γηάγξακκα 5.25). Δπνκέλσο είλαη ζθφπηκν λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο γηα ηνλ έιεγρν θξίζηκσλ ζεκείσλ ηνπ ππιψλα, πάληα κε ηελ δένπζα 

πξνζνρή. Βέβαηα δελ πξνηείλεηαη θαζψο ην ππνινγηζηηθφ θφζηνο γηα κία GMNA αλάιπζε είλαη ην ίδην 

κε κηα αλάιπζε GMNIA, ζπλεπψο ν κειεηεηήο δελ θεξδίδεη θάηη απφ άπνςεο ππνινγηζηηθνχ θφζηνπο 

θαη ρξφλνπ πξνζνκνίσζεο, αλ θαη απνθεχγεη ηελ εθηίκεζε θαη ηνλ ππνινγηζκφ αηειεηψλ γηα ηνλ 

θνξέα. Κπνξεί σζηφζν λα ρξεζηκνπνηεζεί εχζηνρα γηα ηνλ έιεγρν ηεο βάζεο. Δθφζνλ ππνινγηζηνχλ 

ηα θνξηία θνληά ζηελ βάζε κε ζεψξεζε κε γξακκηθήο γεσκεηξίαο, δελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 

αλάιπζεο GMNA θαη κηα ΚΛΑ επαξθεί γηα ηνλ εχζηνρν πξνζδηνξηζκφ ηεο πιαζηηθήο αληνρήο. Δπηπιένλ 

ελδέρεηαη λα είλαη δχζθνινο ν πξνζδηνξηζκφο θαηάιιεινπ κεγέζνπο αξρηθψλ αηειεηψλ γηα ηελ πεξηνρή 

πέξημ ηεο ζπξίδαο. Δπνκέλσο ε επθνιία ηεο εθαξκνγήο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κάιινλ ππεξηεξεί 

έλαληη ηεο ρξήζεο GMNIA αλαιχζεσλ. 

ρεηηθά κε ηελ επηινγή παξακέηξσλ ιπγηζκνχ, λα αλαθεξζεί φηη δελ είλαη μεθάζαξν γηα ην αλ 

επηηξέπεηαη λα ιεθζεί ππφςε ε θάκςε ή φρη. Δθφζνλ εμάγεηαη ε πιαζηηθή αληνρή απφ αλάιπζε MNA 

κάιινλ δελ επηηξέπεηαη θαζψο έρεη πξνζδηνξηζηεί πιήξσο ε πιαζηηθή αληνρή. Κε ηελ ρξήζε ηεο 

αλάιπζεο GMNA ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε κε γξακκηθφηεηα γεσκεηξίαο, θαη ζπλεπψο επέξρεηαη 

αζηνρία πξηλ αλαπηχμεη πιήξσο ηελ αλακελφκελε πιαζηηθή αληνρή ην θέιπθνο. Ιακβάλνληαο ππφςε 

ηελ θάκςε, ν θνξηηθφο ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη είλαη           ν νπνίνο είλαη κεγαιχηεξνο απφ 

ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή γηα αλάιπζε GMNIA. Ωζηφζν ν πξψηνο ππνινγίζηεθε γηα ην αξαηφ πιέγκα 

θαη ν δεχηεξνο κε ην ππθλφηεξν, ζπλεπψο ηα κεγέζε δελ είλαη απνιχησο ζπγθξίζηκα. Αλ ιεθζεί φκσο 

ππφςε φηη ε πχθλσζε ηνπ δηθηχνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κεηψλεη ηνπο θνξηηθνχο ζπληειεζηέο, 

ηφηε κάιινλ γίλνληαη ζπγθξίζηκα θαη ελδέρεηαη λα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε θάκςε γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ κεησηηθνχ ζπληειεζηή ιπγηζκνχ. 

5.3.2.3 Έιεγρνο κε αλαιχζεηο GMNIA 

Ζ θπξηφηεξε απφθαζε πνπ πξέπεη λα πάξεη ν κειεηεηήο φηαλ ζα πξαγκαηνπνηήζεη κηα αλάιπζε 

GMNIA, είλαη ην είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ αηειεηψλ πνπ ζα ιάβεη. Αλ θαη ν ΔΛ1993/1.6 επηηξέπεη ηελ 

ρξήζε ηζνδχλακσλ γεσκεηξηθψλ αηειεηψλ, ιακβάλνληαο ηηο γεσκεηξίεο απηψλ απφ ηδηνκνξθέο 

ιπγηζκνχ πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλαιχζεηο LBA, ην αθξηβέο κέγεζνο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί δελ νξίδεηαη 

ζαθψο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, εμεηάζηεθαλ δχν ηξφπνη επηινγήο κέγηζηεο ηηκήο αηειεηψλ. Ο πξψηνο 

ηξφπνο νξίδεη ηελ κέγηζηε ηηκή ησλ ηζνδχλακσλ γεσκεηξηθψλ αηειεηψλ ζχκθσλα κε κηα ζρέζε (Δμ. 

(5.31)-(5.32)), αλεμάξηεηα απφ ηελ γεσκεηξία πνπ έρνπλ νη ηζνδχλακεο αηέιεηεο, ελψ ν δεχηεξνο 

νξίδεη ηελ κέγηζηε ηηκή ιακβάλνληαο ππφςε ηελ γεσκεηξία ησλ ηζνδχλακσλ αηειεηψλ. εκεηψλεηαη φηη 

γηα φιεο ηηο ζπγθξίζεηο ιήθζεθε ππφςε ν ζπληειεζηήο αζθαιείαο ηνπ πιηθνχ, αιιά ακειήζεθε ν 

ζπληειεζηήο       .  

Θεσξείηαη φηη ε αληνρή ζχκθσλα κε ηηο ζρέζεηο ηνπ Δπξσθψδηθα, ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε ε θάκςε, 

είλαη παξφκνηαο ζηάζκεο κε ηελ αληνρή ππνινγηζκέλε απφ αλαιχζεηο GNIA, κε ζηηγκή αζηνρίαο ηελ 

ζηηγκή ηεο πξψηεο δηαξξνήο. πλεπψο ζα αλακέλακε παξφκνηα απνηειέζκαηα απφ ηηο δχν κεζφδνπο. 

Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ κέξνπο 17 (αηέιεηεο 1εο ηδηνκνξθήο), παξαηεξείηαη φηη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πξψην 

ηξφπν επηινγήο αηειεηψλ γηα ηελ αλάιπζε GNIA πξνθχπηεη ρακειφηεξνο ζπληειεζηήο ζρεδηαζκνχ απφ 

φηη αλ ρξεζηκνπνηνχληαλ νη ζρέζεηο ηνπ Δπξσθψδηθα (Γηάγξακκα 5.26). Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηψληαο ην 

πξνζνκνίσκα κε ην ππθλφηεξν πιέγκα απηή ε δηαθνξά κεγαιψλεη θαη επηπιένλ ν ζπληειεζηήο γηα ηνλ 

δεχηεξν ηξφπν επηινγήο αηειεηψλ είλαη πνιχ θνληά ζε απηνχο ησλ ζρέζεσλ ηνπ Δπξσθψδηθα 

(Γηάγξακκα 5.27). Παξφκνηα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ θαη γηα αλαιχζεηο GNIA γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο αληνρήο ηνπ κέξνπο 20 (Γηάγξακκα 5.28). 
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Γηάγξακκα 5.26 : Φνξηηθνί ζπληειεζηέο GΛΗΑ ηνπ κέξνπο 17, γηα ην πξνζνκνίσκα κε αξαηφ πιέγκα θαη 

κέγηζην εχξνο αηειεηψλ ζην κέξνο 17  

 

Γηάγξακκα 5.27 : Φνξηηθνί ζπληειεζηέο GΛΗΑ ηνπ κέξνπο 17, γηα ην πξνζνκνίσκα κε ππθλφ πιέγκα θαη 

κέγηζην εχξνο αηειεηψλ ζην κέξνο 17 

 

Γηάγξακκα 5.28 : Φνξηηθνί ζπληειεζηέο GΛΗΑ ηνπ κέξνπο 20, γηα ην πξνζνκνίσκα κε ππθλφ πιέγκα θαη 

κέγηζην εχξνο αηειεηψλ ζην κέξνο 20 
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Παξνκνίσο, ζεσξείηαη φηη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θάκςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο αληνρήο, ζα 

πξνθχςνπλ παξφκνηα απνηειέζκαηα κε ηηο αλαιχζεηο GMNIA. Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ 

ζην πξνζνκνίσκα κε ην ππθλφ πιέγκα θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αληνρήο ηνπ κέξνπο 20 (αηέιεηεο 

57εο ηδηνκνξθήο ζχκθσλα κε ην αξρηθφ πξνζνκνίσκα) πξνθχπηεη θαη πάιη φηη ν πξψηνο ηξφπνο 

επηινγήο αηειεηψλ εμάγεη θνξηηθφ ζπληειεζηή αξθεηά κηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ ζα αλακέλακε απφ ηηο 

ζρέζεηο ηνπ Δπξσθψδηθα, ελψ ν δεχηεξνο ηξφπνο εμάγεη έλαλ αξθεηά πιεζηέζηεξν θαη ιίγν κεγαιχηεξν 

απφ απηφλ, φπσο ζα αλακελφηαλ (Γηάγξακκα 5.29).  

 

Γηάγξακκα 5.29 : Φνξηηθνί ζπληειεζηέο GMNΗΑ ηνπ κέξνπο 20, γηα ην πξνζνκνίσκα κε ππθλφ πιέγκα θαη 

κέγηζην εχξνο αηειεηψλ ζην κέξνο 20 

πλεπψο ηείλεη λα θάλεη φηη γηα ηελ κέγηζηε ηηκή ησλ αηειεηψλ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε 

γεσκεηξία ησλ αηειεηψλ, ψζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ φζν ην δπλαηφλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Θα πξέπεη 

λα γίλεη ζαθέζηεξν απηφ απφ ηνλ Δπξσθψδηθα, αλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πξψηεο ζεψξεζεο αλακέλνληαη δπζκελέζηεξα θαη άξα αζθαιή.  

εκεηψλεηαη φηη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θνξηηθψλ ζπληειεζηψλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρέζεηο ηνπ 

Δπξσθψδηθα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ζπληειεζηέο εθκεηάιιεπζεο ησλ ειέγρσλ επζηάζεηαο. Ο 

ππνινγηζκφο ησλ ηάζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο απινπνηήζεηο πνπ έγηλαλ, είλαη αξθεηά αθξηβήο θαη 

ζπκθσλεί ζε κεγάιν βαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα GNA αλάιπζε ζην θαζνιηθφ 

πξνζνκνίσκα επηθαλεηαθψλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. πγθεθξηκέλα, απφ ηελ αλάιπζε GNA πξνθχπηεη 

γηα ηα κέξε 17 θαη 20 νξζή ηάζε ζρεδηαζκνχ ίζε κε                       θαη            

           αληίζηνηρα, ελψ απφ ηνλ ―ρεηξνθίλεην‖ ππνινγηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνπ ειέγρνπο 

πξνθχπηεη                                                . Ζ δηαθνξά ππνινγίδεηαη ίζε κε 0.2% θαη 

3.8% αληίζηνηρα. ε θακία πεξίπησζε δελ εμεγεί ηελ ππνεθηίκεζε ηνπ θνξηηθνχ ζπληειεζηή θαηά 

13.4% θαη 13.3%, πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πξψην ηξφπν επηινγήο αηειεηψλ. Δπηπιένλ ε ρξήζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ ηάζεσλ απφ ηελ αλάιπζε GNA ζα ―έζπξσρλε‖ ηα απνηειέζκαηα πξνο ηνλ δεχηεξν ηξφπν 

επηινγήο αηειεηψλ.  

Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηδηνκνξθψλ, ψζηε λα πξνθχςνπλ 

ηδηνκνξθέο γηα φια ηα θξίζηκα ζεκεία ηνπ ππιψλα θαη λα κπνξεί λα γίλεη ν έιεγρνο κε θαηάιιειεο 

αξρηθέο αηέιεηεο γηα ηα ζεκεία απηά. Γηα παξάδεηγκα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αλ θαη 

ππνινγίζηεθαλ 100 ηδηνκνξθέο, φιεο αθνξνχζαλ ην άλσ κέξνο ηνπ ππιψλα ηνπ νπνίνπ ηα πάρε είλαη 

κηθξφηεξα θαη πην επάισηα ζε ιπγηζκφ, αιιά δελ αλακέλνληαη/επηηξέπνληαη κεγάιεο αηέιεηεο. 

Αληηζέησο ηα ζεκεία πιεζηέζηεξα ζηελ βάζε αλ θαη ιηγφηεξν επάισηα ζε ιπγηζκφ έρνπλ κεγαιχηεξε 

αλνρή ζηηο αηέιεηέο ηνπο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα ππάξρνπλ θξίζηκα ζεκεία θαη ζην άλσ θαη ζην 

θάησ κέξνο ηνπ ππιψλα, αιιά νη αλαιχζεηο LBA, θαζψο πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηέιεηα γεσκεηξία, λα 
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εληνπίδνπλ κφλν ηνπ άλσ κέξνπο. Απαηηείηαη, ινηπφλ, πξνζνρή ζηελ εμαγσγή ηδηνκνξθψλ θαη λα 

ππνινγηζηεί έλαο επαξθήο αξηζκφο ηδηνηηκψλ, γηα λα πξνθχςνπλ ηδηνκνξθέο γηα φια ηα θξίζηκα ζεκεία 

πνπ πξέπεη λα ειεγρζνχλ.  

Πξνηείλεηαη θάζε ζρεδηαζκφο λα επαιεζεχεηαη απφ αλαιχζεηο GMNIA, ψζηε λα αίξνληαη ζθάικαηα πνχ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο παξαδνρέο πνπ γίλνληαη ρξεζηκνπνηψληαο απινπνηεηηθέο παξαδνρέο (αλ θαη ελ 

γέλεη είλαη ζπληεξεηηθέο). Απηή ε άξζε ζθαικάησλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κέζσ ηνπ 

ππνινγηζκνχ ησλ ηάζεσλ κε αλάιπζε GNA θαη αθνινχζσο ε εμαγσγή ηεο αληνρήο κέζσ ησλ ζρέζεσλ 

ηνπ Δπξσθψδηθα. Δθφζνλ φκσο, απαηηείηαη νχησο ή άιισο έλα αξθεηά αθξηβέο πξνζνκνίσκα, 

πξνηείλεηαη λα γίλεη ρξήζε αλαιχζεσλ GMNIA. Δθηφο απφ ηελ κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε πνπ κπνξεί λα 

ππάξμεη γηα ηα απνηειέζκαηά ηνπο, δχλαηαη λα ιάβνπλ ππφςε ηελ θξάηπλζε ηνπ πιηθνχ απμάλνληαο 

ηα πεξηζψξηα αζθαιείαο ή/θαη ηελ νηθνλνκηθφηεηα ηεο θαηαζθεπήο. 

5.3.3 Έιεγρνο ζεηζκνύ  

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ελ γέλεη, ζε ςειέο αλεκνγελλήηξηεο, ν έιεγρνο έλαληη ζεηζκνχ δελ 

αλακέλεηαη θξίζηκνο. Ωο κε θξίζηκνο πξνηείλεηαη λα εμεηάδεηαη ζε θάζε πξνδηαζηαζηνιφγεζεο θαη 

εθφζνλ πξνθχπηεη φηη ππάξρνπλ αξθεηά πεξηζψξηα αζθαιείαο, λα ακειείηαη θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη 

πάιη γηα ηελ ηειηθή θαηαζθεπή. 

5.3.4 Έιεγρνο θόπσζεο ππιώλα 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζε πεξηπηψζεηο φπνπ παξαηεξνχληαη ηδηαίηεξεο γεσκεηξίεο ζηα 

ζεκεία ειέγρνπ. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ είλαη νξηζκέλα ήδε ζπγθνιιήζεσλ κεηαμχ ησλ 

ζπλδέζεσλ θαη ηνπ θειχθνπο ή φπσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηεο ελίζρπζεο ηεο ζπξίδαο ζηελ 

βάζε. Θα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ψζηε νη ηάζεηο ειέγρνπ πνπ ζα ππνινγηζηνχλ λα αληηθαηνπηξίδνπλ 

ηελ πξαγκαηηθή θαηαπφλεζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο ιεπηνκέξεηαο.  

5.3.5 Έιεγρνο ζπληνληζκνύ  

Δίλαη απαξαίηεηνο ν ππνινγηζκφο ησλ ηδηνζπρλνηήησλ κε πξφγξακκα αλάιπζεο πνπ λα είλαη ηθαλφ λα 

ιακβάλεη ππφςε ηελ θαηαλνκή ηεο δπζθακςίαο θαη ηεο κάδαο. Γχλαηαη φκσο, ζε θάζε 

πξνδηαζηαζηνιφγεζεο, θαη γηα ηνλ ινγηθφ έιεγρν απνηειεζκάησλ, λα ππνινγηζηεί ε πξψηε 

ηδηνζπρλφηεηα κε αξθεηή αθξίβεηα ρξεζηκνπνηψληαο απινπνηήζεηο. πγθεθξηκέλα ζεσξψληαο ηνλ 

ππιψλα σο παθησκέλν πξφβνιν θαη ηελ ξνπή αδξαλείαο ηνπ ζηαζεξή θαη ίζε κε ην ζηαζκηζκέλν κέζν 

φξν ηεο θαζ’ χςνο, θαη επηπιένλ ακειψληαο ηελ κάδα ηνπ ππιψλα, πξνθχπηεη έλα αξθεηά εχινγν 

απνηέιεζκα. Δθφζνλ ε απνθπγή ηνπ ζπληνληζκνχ είλαη πξναπαηηνχκελν ηεο κειέηεο, νη απινπνηήζεηο 

απηέο κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ ζηα αξρηθά ηνπ ζηάδηα.  

5.3.6 Έιεγρνο ζπλδέζεσλ ζε Ο.Κ.Α. 

Ζ αληνρή ηεο ζχλδεζεο, κε ηελ ρξήζε πξνγξάκκαηνο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ, παξαηεξείηαη 

απμεκέλε ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληνρή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ρξήζε ηνπ Δπξσθψδηθα. Δπηπιένλ ν 

ηξφπνο αζηνρίαο δηαθνξνπνηείηαη. πγθεθξηκέλα ν Δπξσθψδηθαο πξνβιέπεη αζηνρία κέζσ ηεο δηαξξνήο 

ηεο θιάληδαο ζε δχν ζεκεία, ελψ ε κνξθή αζηνρίαο πνπ εκθαλίδεηαη κε ηελ ρξήζε πεπεξαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ είλαη ε δεχηεξε, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηφρξνλε δηαξξνή ηεο θιάληδαο (θειχθνπο ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε) θαη αζηνρία ηνπ θνριία. Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη αλακελφκελα θαη 

ζπκθσλνχλ κε απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ βηβιηνγξαθία[39].  

Οη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ππνινγηζκέλσλ αληνρψλ είλαη απνηέιεζκα ππνεθηίκεζεο ηεο πιαζηηθήο ξνπήο 

αληνρήο ηεο θιάληδαο απφ ηελ Δμ. (5.57), ε νπνία δελ ιακβάλεη θαζφινπ ππφςε ηελ απμεκέλε αληνρή 

πνπ παξαηεξείηαη ζην έιαζκα ιφγσ ηεο πξνέληαζεο. Ζ πξνέληαζε κέζσ ηεο δξάζεο ηεο επηηξέπεη λα 

ζπλεηζθέξεη κεγαιχηεξν κήθνο απφ ην ππνινγηζκέλν        ζηελ πιαζηηθή ξνπή αληνρήο ηνπ 

ειάζκαηνο. Δλ γέλεη, ζε ζπλδέζεηο ππφ εθειθπζκφ, ελδέρεηαη λα κελ είλαη ζεκαληηθή απηή ε 

ζπλεηζθνξά, αιιά, ιφγσ ηεο ππθλήο δηάηαμεο ησλ θνριηψλ ζε ζπλδέζεηο ππιψλσλ αλεκνγελλεηξηψλ, 
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νπνηαδήπνηε ―κείσζε‖ ηνπ   , γηα λα ιεθζεί ππφςε ε πξνέληαζε, πξνθαιεί ζρεηηθψο κεγάιε αχμεζε 

ζην ζπλνιηθφ κέγεζνο        θαη άξα ζηελ αληνρή.  

Ο έιεγρνο κε ηελ ρξήζε πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ θξίλεηαη ζθφπηκνο εθφζνλ ν θξίζηκνο κεραληζκφο 

αζηνρίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Δπξσθψδηθα, είλαη ν κεραληζκφο αζηνρίαο 1. ε άιιε πεξίπησζε, 

ιφγσ ηνπ κεγάινπ ππνινγηζηηθνχ θφζηνπο ησλ αλαιχζεσλ θαη ηεο θαιήο ζπκθσλίαο απνηειεζκάησλ, 

δελ πξνηείλεηαη. 

5.3.7 Έιεγρνο ζπλδέζεσλ έλαληη θόπσζεο  

Απφ κηα πξψηε εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί γηα ηελ ρξήζε πεπεξαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ, φηη ε απμεκέλε αληνρή έλαληη θφπσζεο πνπ εμάγεη ζε ζχγθξηζε κε ηηο εκπεηξηθέο ζρέζεηο, 

δηθαηνινγεί ην ρξνληθφ θαη ππνινγηζηηθφ θφζηνο πξνζνκνίσζεο πνπ απαηηεί. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί 

φκσο, φηη ε παξνχζα δηεξεχλεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηέιεηα γεσκεηξία ηεο 

ζχλδεζεο, ακειψληαο ηηο αηέιεηεο πνπ είλαη αλαπφθεπθηεο θαη επηηξεπφκελεο λα εκθαληζηνχλ. Ιφγσ 

αηειεηψλ, κέξνο ηεο πξνεληάζεσο ηνπ θνριία αλαιψλεηαη ζηνλ λα θέξεη ηα ειάζκαηα ζε επαθή θαη λα 

θιείζεη ην δηάθελν θαη φρη λα θξαηήζεη ηα ειάζκαηα ζε επαθή (ρήκα 5.23). Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε 

πην εχθνιε απνθφιιεζε ησλ ειαζκάησλ κεηαμχ ηνπο θαη ε αχμεζε ηεο αμνληθήο δχλακεο ηνπ θνριία 

ζε ζχγθξηζε κε απηήλ πνπ ζα αλακελφηαλ γηα ηελ ηέιεηα γεσκεηξία, γηα ίδηεο ζηάζκεο θνξηίνπ. Έηζη 

πξνθαινχληαη κεγαιχηεξεο ελαιιαγέο ζηελ εληαηηθή θαηάζηαζε ηνπ θνριία θαη θαηά ζπλέπεηα 

κεηψλεηαη ε αληνρή ζε θφπσζε (ρήκα 5.24). Δθφζνλ δελ ππάξρεη αμηφπηζηνο ηξφπνο λα 

πξνζνκνησζνχλ νη αηέιεηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ζπλδέζεηο ζηελ δηάζεζε ηνπ κειεηεηή, πξνηείλεηαη 

ε ρξήζε ησλ ζπληεξεηηθψλ εκπεηξηθψλ ζρέζεσλ.  

 

ρήκα 5.23 : Δίδε αηειεηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε θνριησηέο ζπλδέζεηο κε ρξήζε θιαληδψλ[34] 
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ρήκα 5.24 : Δπίδξαζε αηειεηψλ ζηελ αμνληθή δχλακε ηνπ θνριία, ζπλαξηήζεη ηεο δχλακεο ηνπ θειχθνπο[34] 

 

 



 

 

ρεδηαζκφο ππιψλσλ αλεκνγελλεηξηψλ κνξθήο θπιηλδξηθνχ ή θνινπξνθσληθνχ θειχθνπο 

6 ΥΔΓΙΑΜΟ ΦΔΡΟΝΣΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ 

ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΗΣΡΙΑ 

6.1 Δηζαγσγή 

Γηα ηνλ βέιηηζην ζρεδηαζκφ θάζε θαηαζθεπήο, πξέπεη λα εγγπάηαη ε αζθάιεηα, αιιά θαη ε 

νηθνλνκηθφηεηά ηεο. Ζ πξψηε ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ειέγρσλ γηα ηηο δηάθνξεο νξηαθέο 

θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ζεσξείηαη φηη ζα βξεζεί ε θαηαζθεπή θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο ηεο, ελψ ε 

δεχηεξε κε ηελ επηινγή ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαηαζθεπήο πνπ ζα δψζεη ην 

ειάρηζην θφζηνο, ιακβάλνληαο ππφςε θάζε ζηάδηφ δσήο ηεο (παξαζθεπή δνκηθψλ ζηνηρείσλ, 

αλέγεξζε θαηαζθεπήο, ζπληήξεζε θηι.).  

Γηα ηνπο ππιψλεο αλεκνγελλεηξηψλ απηφο ν ζηφρνο είλαη αξθεηά δχζθνινο λα επηηεπρζεί. Πξψηνλ, νη 

ζπλδπαζκνί ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα επηηχρνπλ έλαλ αζθαιή θαη νηθνλνκηθφ 

ζρεδηαζκφ, είλαη αξθεηνί ζε αξηζκφ θαη δεχηεξνλ, ν κειεηεηήο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ 

ηα θφζηε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ζπληεινχλ ζηα έμνδα ηνπ έξγνπ, ηα νπνία φκσο είλαη 

κεηαβιεηά ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ (κεηαβιεηφηεηα ζηελ ηηκή πξψησλ πιψλ, κεηαβνιή θφζηνπο 

παξαζθεπήο δνκηθψλ ζηνηρεηψλ, θαηαζθεπαζηηθά θφζηε θνθ.). Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο θάζε 

ζηνηρείνπ, ν κειεηεηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ γεληθή ηάζε ηνπο, φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί 

θαηά ηελ πην πξφζθαηε νηθνλνκηθή πεξίνδν, κε πξνεθβνιή ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ πξφβιεςε ησλ 

κειινληηθψλ ηνπο ηηκψλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ βέιηηζηνπ ζπλδπαζκνχ ζηνηρείσλ κπνξεί λα γίλεη κε 

ηελ ρξήζε αιγνξίζκσλ βειηηζηνπνίεζεο ζε θάζε πξνδηαζηαζηνιφγεζεο, κε ηελ πξνζαξκνγή απηνχ 

απφ ηνλ κειεηεηή γηα ηνλ ηειηθφ ζρεδηαζκφ. 

ην παξφλ θεθάιαην ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηεο επίδξαζεο πνπ έρεη ε κεηαβνιή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηκέξνπο δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ αληνρή θαη ηελ νηθνλνκηθφηεηα ηεο 

θαηαζθεπήο. Γηα ηελ νηθνλνκηθφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζα ιεθζεί ππφςε απινπζηεπηηθά κφλν ε 

κεηαβνιή ηνπ βάξνπο θαη δελ ζα ππνινγηζηνχλ ηα θφζηε πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ινηπψλ παξαγφλησλ 

(παξαζθεπή δνκηθψλ ζηνηρείσλ, δηαθνξνπνηήζεηο θφζηνπο πιηθψλ, θφζηνο αλέγεξζεο θηι.).    

6.2 Ππιώλαο 

Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ππιψλα επηιέρζεθε λα εμεηαζηνχλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο γεσκεηξίεο, ρσξίο 

φκσο λα αιιάμνπλ ηα ζεκεία ησλ ζπλδέζεσλ. Γηα ηελ πξψηε γεσκεηξία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ιακβάλνληαη απφ ηα ηερληθά ζρέδηα. Γηα ηελ δεχηεξε, φινο ν ππιψλαο 

ζα απνηειείηαη απφ εληαία θνινπξνθσληθή γεσκεηξία κε δηάκεηξν βάζεο ίζε κε ηελ αξρηθή. Γηα ηελ 
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ηξίηε γεσκεηξία, ζα δηαηεξεζνχλ ηα δχν θνινπξνθσληθά ηκήκαηα ηεο βάζεο σο έρνπλ θαη απφ ηελ 

θνξπθή απηψλ, ην ζρήκα ηνπ ππιψλα ζα παξακείλεη θνινπξνθσληθφ κέρξη ηελ θνξπθή. Γηα ηελ 

ηέηαξηε, φινο ν ππιψλαο ζα απνηειείηαη απφ θνινπξνθσληθή γεσκεηξία, φκνηα κε ηελ δεχηεξε, κφλν 

πνπ ε δηάκεηξνο βάζεο δηακνξθψλεηαη ζηα 4300 mm. Γηα φιεο ηηο γεσκεηξίεο δηαηεξείηαη ε δηάκεηξνο 

θνξπθήο ίζε κε 3075 mm. Ζ δηακφξθσζε ηεο δηακέηξνπ θαζ’ χςνο, γηα φιεο ηηο κνξθέο, δίλεηαη ζην 

Γηάγξακκα 6.1. 

 

Γηάγξακκα 6.1 : Γηάκεηξνο θαζ’ χςνο ησλ εμεηαδφκελσλ θνξέσλ 

6.2.1 ρεδηαζκόο έλαληη ιπγηζκνύ 

Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ απαηηήζεθε φια ηα ζεκεία θαζ’ χςνο λα εμαζθαιίδνληαη έλαληη ιπγηζκνχ. Δπίζεο ηα 

ηξία ηειεπηαία κέξε ηνπ ππιψλα, φπνπ ππάξρεη ε ζπξίδα, ιήθζεθαλ κε ην πάρνο ηνπ εππαζέζηεξνπ 

ζεκείνπ ηνπο. Σα πάρε κεξψλ πνπ ελψλνληαη ζηελ ίδηα ζχλδεζε, ιήθζεθαλ ίζα θαη κε βάζε ην 

εππαζέζηεξν ζεκείν. Σν ειάρηζην πάρνο γηα ην ηκήκα ηεο θνξπθήο ζεσξήζεθε ίζν κε 14 mm, ελψ ην 

κέξνο ηεο θνξπθήο ιήθζεθε γηα φιεο ηηο κνξθέο ίζν κε 20 mm.  Απφ ην ειάρηζην απαηηνχκελν πάρνο 

γηα ηελ εμαζθάιηζε έλαληη ιπγηζκνχ, πξνέθπςαλ ηα πάρε ηνπ θειχθνπο (Γηάγξακκα 6.2). 
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Γηα ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ γεσκεηξηψλ πνπ επηιέρηεθαλ, ππνινγίζηεθε ην ζπλνιηθφ βάξνο θάζε 

ππιψλα. Δπηπιένλ ππνινγίζηεθε ην γηλφκελν ηνπ βάξνπο θάζε ηκήκαηνο κε ην πςφκεηξν ηεο 

αλψηεξεο ηνπ ζηάζκεο. Απφ ηελ άζξνηζε ησλ γηλνκέλσλ ζεσξείηαη απινπζηεπηηθά φηη ιακβάλεηαη 

ππφςε ην θφζηνο αλέγεξζεο θάζε ππιψλα. Σα απνηειέζκαηα δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.1. 

 

Γηάγξακκα 6.2 : Πάρε θειχθνπο κεηά απφ δηαζηαζηνιφγεζε έλαληη ιπγηζκνχ, γηα ηνπο ππφ εμέηαζε θνξείο 

Πίλαθαο 6.1 : Κάδα θαη ζηαζκηζκέλε κάδα ησλ θνξέσλ κεηά απφ δηαζηαζηνιφγεζε έλαληη ιπγηζκνχ 

 Total mass 

(Mg) 

Mass with height consideration 

(103 Mg∙m) 

Original tower 313.7 620.4 

First variation 308.1 609.2 

Second variation 316.1 623.0 

Third variation 330.5 661.2 

Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ε πην ζπκθέξνπζα κνξθή ππιψλα είλαη απηή κε θνινπξνθσληθή 

γεσκεηξία απφ ηελ βάζε σο ηελ θνξπθή θαη δηάκεηξν βάζεο 5200 mm. Έλαο ηέηνηνο ζρεδηαζκφο φκσο 

είλαη απαγνξεπηηθφο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ιφγσ πξαθηηθψλ πεξηνξηζκψλ. πγθεθξηκέλα, ε κεηαθνξά 
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ησλ ηκεκάησλ κέζσ νδηθψλ αξηεξηψλ γίλεηαη πνιχ δχζθνιε. Σν φξην δηακέηξνπ γηα ηελ κεηαθνξά, 

ρσξίο λα έρνπλ ιεθζεί εηδηθά κεηξά κεηαθνξάο, είλαη 4300 mm. πλεπψο, απφ άπνςε νηθνλνκίαο 

πιηθνχ, κπνξεί λα είλαη ε πην ζπκθέξνπζα ιχζε, αιιά ιφγσ πξαθηηθψλ δπζθνιηψλ ελδέρεηαη λα κελ 

είλαη ζπλνιηθά ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθά, ή θαη λα είλαη αδχλαηε.  

Οη άιιεο δχν ελαιιαθηηθέο πνπ παξνπζηάδνπλ θαιή εμνηθνλφκεζε πιηθνχ θαη παξφκνηα απνηειέζκαηα, 

είλαη ε αξρηθή γεσκεηξία θαη ν θνξέαο κε ηηο δχν δηαδνρηθέο θνινπξνθσληθέο επηθάλεηεο. Οη δχν βάζεηο 

παξνπζηάδνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά. Οη θχξηεο δηαθνξέο ηνπ εληνπίδνληαη ζηνλ δεχηεξν θιάδν 

ηνπο, φπνπ ν έλαο θνξέαο παξνπζηάδεη θπιηλδξηθή γεσκεηξία θαη ν άιινο θνινπξνθσληθή. Ζ 

θπιηλδξηθή γεσκεηξία παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε ξνπή αδξαλείαο, ζε ζρέζε κε ηελ θνινπξνθσληθή ηεο 

νπνίαο ζπλερψο κεηψλεηαη, νπφηε ζα αλακελφηαλ κεησκέλε εκθαληδφκελε ηάζε ιφγσ θακπηηθήο 

θαηαπφλεζεο θαη άξα κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε πιηθνχ, απφ απηή πνπ εκθαλίδεηαη. Ζ απμεκέλε 

δηάκεηξνο φκσο εκθαλίδεη θαη κεγαιχηεξε εππάζεηα ζε ιπγηζκφ, κεηψλνληαο έηζη ηελ ζεηηθή επίδξαζε 

ηεο απμεκέλεο ξνπήο αδξαλείαο. Θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν νη δχν επηδξάζεηο αιιειναλαηξνχληαη θαη 

πξνθχπηεη παξφκνην απνηέιεζκα. Έλαο άιινο ιφγνο γηα λα πξνηηκεζνχλ κφλν θπιηλδξηθέο επηθάλεηεο, 

είλαη ελδερνκέλσο θαη ην απμεκέλν θφζηνο παξαζθεπήο θνινπξνθσληθψλ κεξψλ. 

Σέινο ε ιηγφηεξν ζπκθέξνπζα ιχζε είλαη ε ηειεπηαία, φπνπ ν θνξέαο έρεη θνινπξνθσληθή κνξθή απφ 

ηελ βάζε σο ηελ θνξπθή, αιιά κε δηάκεηξν βάζεο 4300 mm. Δθφζνλ δελ έρεη βξεζεί ηξφπνο λα 

κεηαθεξζνχλ ηκήκαηα δηακέηξνπ άλσ ησλ 4300 mm, απηή ε ιχζε είλαη κνλφδξνκνο. 

Έλαο ηξφπνο αχμεζεο ηεο αληνρήο θαη ζπλεπψο εμνηθνλφκεζεο πιηθνχ απφ ην θέιπθνο, είλαη ε 

ηνπνζέηεζε πεξηζζφηεξσλ ζπλδέζεσλ θαζ’ χςνο.  Θαηά απηφ ηνλ ηξφπν κεηψλεηαη ην κήθνο ησλ 

ηκεκάησλ, κεηψλνληαο ηελ εππάζεηα ζε ιπγηζκφ θαη θαηά ζπλέπεηα απμάλνληαο ηελ αληνρή ησλ 

κεξψλ. Ωζηφζν, δελ ελδείθλπηαη ε ππθλή ηνπνζέηεζε ζπλδέζεσλ θαη γηα ηελ βέιηηζηε ηνπνζέηεζή 

ηνπο πξέπεη λα γίλεη ιεπηνκεξήο δηεξεχλεζε. Ο ιφγνο είλαη φηη νη ζπλδέζεηο έρνπλ κεγάιν θφζηνο ηφζν 

ζε πξψηεο χιεο (γηα ηνλ αξρηθφ θνξέα, ην 12.7% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπ βάξνπο πξνέξρεηαη απφ ηηο 

ζπλδέζεηο θαη ζηελ δπζκελέζηεξε πεξίπησζε απνηεινχλ ην 23.9% ηνπ βάξνπο ελφο ηκήκαηνο), φζν 

θαη ζε θφζηνο παξαζθεπήο. Δπίζεο ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηκεκάησλ απμάλεη ηφζν ην θφζηνο 

αλέγεξζεο, φζν θαη ηνλ ρξφλν απηήο. 

6.2.2 Κόπσζε 

Ζ θχξηα κεηαβιεηή πνπ ελδηαθέξεη θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ έλαληη θφπσζεο είλαη ε εκθαληδφκελε ηάζε 

ζην θέιπθνο, γηα κεηαβνιέο ησλ θνξηίσλ ζηελ θνξπθή. Γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ γεσκεηξηψλ πνπ 

επηιέρηεθαλ ζρεκαηίζηεθε ε πεξηβάιινπζα ησλ κέγηζησλ νξζψλ ηάζεσλ θαζ’ χςνο ηνπ ππιψλα γηα 

νξηδφληην θνξηίν ζηελ θνξπθή ίζν κε 1,000 ΘΛ, ακειψληαο ηα ηδία βάξε (αιιά φρη ηεο ξνπέο απηψλ) 

θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ησλ θαηαθφξπθσλ θνξηίσλ. Γηα ηελ εμαγσγή ησλ 

ηάζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία φπσο απηά πξνέθπςαλ κεηά ηνλ ζρεδηαζκφ έλαληη 

ιπγηζκνχ. Δπηπιένλ ππνινγίζηεθε ε κέγηζηε επηηξεπηή ηάζε ζην θέιπθνο, γηα νξηδφληην θνξηίν ζηελ 

θνξπθή ίζν κε 1,000 ΘΛ θαη έλα ελδεηθηηθφ πάρνο θειχθνπο 30 mm, ψζηε ν ζπληειεζηήο 

ζπζζψξεπζεο βιαβψλ λα είλαη κηθξφηεξνο ηεο κνλάδνο. Σα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζην 

Γηάγξακκα 6.3. 

Όπσο είλαη αλακελφκελν ηα ζεκεία κε ηελ κεγαιχηεξε δηάκεηξν, θαη άξα ξνπή αδξαλείαο, 

παξνπζηάδνπλ θαη ηελ κηθξφηεξε ηάζε. Δπίζεο κπνξεί λα παξαηεξεζεί, φηη ηα ηκήκαηα κε 

θνινπξνθσληθή γεσκεηξία παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ ηάζεσλ θαζ’ χςνο. 

πλεπψο, εάλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θξίζηκε είλαη ε θφπσζε, ελδερνκέλσο λα ζπκθέξεη ε επηινγή 

νξηζκέλσλ θπιηλδξηθψλ ηκεκάησλ, ψζηε λα κελ απαηηείηαη ε κεηαβνιή ηνπ πάρνπο πνιιψλ ζηνηρείσλ 

θαζ’ χςνο . 

Αθνινχζσο δηαζηαζηνινγήζεθαλ μαλά ηα κέξε, γηα ηα νπνία θξίζηκε ήηαλ ε θφπσζε, ιακβάλνληαο 

ππφςε θάζε θνξά θαη ηελ επηξξνή ηνπ πάρνπο ζηελ αληνρή έλαληη θφπσζεο. Απφ ηνπο ηειηθνχο 
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θνξείο ππνινγίζηεθε ε νιηθή κάδα θαη ε κάδα ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ θαηαλνκή ηεο θαζ’ χςνο. 

Σα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 6.2.  

 

Γηάγξακκα 6.3 : Κέγηζηε ηάζε ηνπ θειχθνπο θαζ’ χςνο γηα 1,000 ΘΛ νξηδφληην θνξηίν, κε ηελ κέγηζηε ηάζε 

πνπ επηηξέπεηαη γηα λα ηθαλνπνηείηαη ν έιεγρνο θφπσζεο  

 

Πίλαθαο 6.2 : Κάδα θαη ζηαζκηζκέλε κάδα ησλ θνξέσλ κεηά απφ δηαζηαζηνιφγεζε έλαληη θφπσζεο 

 Total mass 

(Mg) 

Mass with height consideration 

(103 Mg∙m) 

Original tower 326.3 633.3 

First variation 308.4 613.6 

Second variation 336.3 637.9 

Third variation 365.2 714.5 

Όπσο θαίλεηαη ε πξψηε παξαιιαγή ζηελ γεσκεηξία ηνπ θνξέα παξακέλεη ε πην ζπκθέξνπζα. 

Κάιηζηα ην εχξνο απμάλεηαη θαζψο δελ ρξεηάζηεθε παξά κία αιιαγή ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη θαη ν 

έιεγρνο ζε θφπσζε. Δληνχηνηο, ε νηθνλνκία απηή αλαθέξεηαη θπξίσο ζε νηθνλνκία πιηθψλ θαη δελ 

πεξηιακβάλεη ηα θφζηε κεηαθνξάο, εθφζνλ απηή είλαη εθηθηή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηα ηηο ππφινηπεο 

γεσκεηξίεο, ε αξρηθή κνξθή ηνπ θνξέα είλαη ε πην ζπκθέξνπζα ιχζε, ελψ ε ηειεπηαία παξαιιαγή 

θξίλεηαη ε πιένλ αζχκθνξε, απαηηψληαο ηνπιάρηζηνλ 10.7% επηπιένλ πξψηεο χιεο ζε ζρέζε κε ηελ 

αξρηθή γεσκεηξία ηνπ θνξέα. 

Σειηθψο επηιέγεηαη ε αξρηθή γεσκεηξία σο ε πην ζπκθέξνπζα θαη ξεαιηζηηθή ιχζε. Σν πψο 

δηακνξθψζεθαλ ηα πάρε κεηά ηελ δηαζηαζηνιφγεζε δίλνληαη ζην Γηάγξακκα 6.4. 
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Γηάγξακκα 6.4 : Πάρνο ηνπ θειχθνπο θαζ’ χςνο χζηεξα απφ δηαζηαζηνιφγεζε έλαληη ιπγηζκνχ θαη θφπσζεο  

6.3 πλδέζεηο 

Αξρηθψο δηεξεπλήζεθε ε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλδέζεσλ ζε Ο.Θ.Α. θαη θφπσζε κεκνλσκέλα θαη 

αθνινχζσο πξαγκαηνπνηήζεθε ν ηειηθφο ζρεδηαζκφο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο δχν νξηαθέο 

θαηαζηάζεηο. Ζ δηεξεχλεζε θαη ν ζρεδηαζκφο έγηλαλ ελδεηθηηθά γηα ηελ ζχλδεζε ησλ ηκεκάησλ 6-7. Σν 

πάρνο ηνπ θειχθνπο ζηελ ζχλδεζε ζεσξήζεθε ζηαζεξφ θαη ίζν κε ην αξρηθφ πάρνο ησλ 28 mm. 

Δπίζεο ηα εληαηηθά κεγέζε ησλ ειέγρσλ ιεθζήθαλ απφ ηνλ αξρηθφ θνξέα. Σν ζρεηηθφ θφζηνο ησλ 

ζπλδέζεσλ ζεσξήζεθε απινπνηεηηθά ίζν κε ην ζπλνιηθφ βάξνο ησλ ζπλδέζεσλ, ρσξίο λα ιεθζεί ην 

θφζηνο παξαζθεπήο θηι.. Σν ζπλνιηθφ βάξνο ιακβάλεηαη σο ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ηνπ βάξνπο ησλ 

θνριηψλ θαη ησλ ειαζκάησλ. Γηα ηηο γεσκεηξίεο ησλ θνριηψλ απινπνηεηηθά ιήθζεθε ν φγθνο ησλ 

θνξκψλ ηνπο ίζνο κε          , ελψ νη θεθαιέο ζεσξήζεθαλ σο δίζθνη δηακέηξνπ         θαη πάρνπο 

        . Οη δηάκεηξνη ησλ νπψλ ιεθζήθαλ ίζνη κε          . 
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6.3.1 ΟΚΑ 

Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ζε Ο.Θ.Α. είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζδηνξηζηεί ε θξίζηκε κνξθή αζηνρίαο. Αλαιφγσο 

απηήο κπνξεί λα εληνπηζηεί ην ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ ε αχμεζε ησλ δηαζηάζεσλ, απνηειεί ηελ βέιηηζηε 

επηινγή.  

6.3.1.1 Αζηνρία θνριία  

Ο κφλνο ηξφπνο λα απμεζεί ε αληνρή, εθφζνλ θξίζηκε είλαη ε αζηνρία ηνπ θνριία, είλαη ε αχμεζε ηεο 

δηακέηξνπ ηνπ θνριία. Γελ ππάξρεη άιιε επηινγή θαη άξα δελ απαηηείηαη θάπνηα δηεξεχλεζε. 

6.3.1.2 Αζηνρία θνριία κε ηαπηφρξνλε δηαξξνή θειχθνπο 

Γηα λα ζεσξεζεί εμαζθαιηζκέλε ε αζηνρία ιφγσ δηαξξνήο ηεο θιάληδαο, ηέζεθε ην πάρνο ηνπ 

ειάζκαηνο ίζν κε 200 mm. Θαηά ηελ δηεξεχλεζε εμεηάζηεθε ε επίδξαζε πνπ έρεη ζηελ αληνρή 

ζπλαξηήζεη ηνπ θφζηνπο, ε κεηαβνιή ηεο δηακέηξνπ ησλ θνριηψλ, ηεο δηακέηξνπ ηνπνζέηεζεο ησλ 

θνριηψλ, ηνπ πιάηνπο ηνπ ειάζκαηνο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ θνριηψλ. Γηα θάζε κεηαβνιή ζε έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζχλδεζεο ηα ππφινηπα ζεσξήζεθαλ ακεηάβιεηα. Ζ δηεξεχλεζε είλαη θαζαξά 

πνηνηηθή θαη δελ ιεθζήθαλ ππφςε θαηαζθεπαζηηθέο δηαηάμεηο θαη ε δπλαηφηεηα επίηεπμεο θάζε 

ζπλδπαζκνχ. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 6.5. 

 

Γηάγξακκα 6.5 : Οξζή ηάζε ζην θέιπθνο ηελ ζηηγκή ηεο αζηνρίαο ηεο ζχλδεζεο, ζπλαξηήζεη ηεο κάδαο ηεο 

Καθξάλ ε πην ζπκθέξνπζα επηινγή γηα ηελ νηθνλνκία ηεο θαηαζθεπήο είλαη ε αχμεζε ηεο δηακέηξνπ 

ηνπ γεσκεηξηθνχ ηφπνπ ησλ θνριηψλ, φπσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα. Ζ πξψηε επηινγή ηνπ 

κειεηεηή, εθφζνλ πεξηνξίδεηαη ε αληνρή απφ ηνλ δεχηεξν κεραληζκφ αζηνρίαο, είλαη λα ηνπνζεηεζνχλ 

νη θνριίεο φζν πιεζηέζηεξα δχλαηαη ζην θέιπθνο. Σν ζεκαληηθφηεξν ηεο επηινγήο απηήο είλαη φηη δελ 

επηθέξεη θακηά κεηαβνιή ζην θφζηνο ηεο θαηαζθεπήο.  

Οη ακέζσο επφκελεο επηινγέο πξέπεη λα είλαη ε ππθλφηεξε δηάηαμε ησλ θνριηψλ θαη ζε ιηγφηεξν βαζκφ 

ε αχμεζε ηεο δηακέηξνπ ησλ θνριηψλ. Ζ πξψηε επηινγή δελ κεηαβάιιεη νπζηαζηηθψο ηελ αληνρή θάζε 

θνριία, αιιά κεηψλεη ην πιάηνο επηξξνήο θαη ζπλεπψο απμάλεη ηελ ηάζε πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη ην 

θέιπθνο πξηλ ηελ αζηνρία ηεο ζχλδεζεο. Δλ αληηζέζεη, ε αχμεζε ηεο δηακέηξνπ ηνπ θνριία ζρεηίδεηαη 

κε ηελ αχμεζε ηελ αληνρήο ηεο ζχλδεζεο αλά θνριία. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα δχν απηά κεγέζε 

ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, θαζψο ε ππθλφηεξε δπλαηή δηάηαμε θνριηψλ πεξηνξίδεηαη απφ ηηο 

θαηαζθεπαζηηθέο δηαηάμεηο ηνπνζέηεζήο ηνπο, νη νπνίεο ζπλαξηψληαη κε ην κέγεζφο ηνπο. 
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Ζ ηειεπηαία επηινγή ηνπ κειεηεηή είλαη ε αχμεζε ηνπ πιάηνπο ησλ ειαζκάησλ. Θάηη ηέηνην 

παξνπζηάδεη δπζαλάινγα κεγάιν θφζηνο ζε ζρέζε κε ηελ απνθηψκελε αληνρή θαη ζα πξέπεη λα 

απνθεχγεηαη. 

6.3.1.3 Αζηνρία ιφγσ δηαξξνήο ειάζκαηνο θιάληδαο θαη θειχθνπο 

Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζχλδεζε απφ ηελ αζηνρία θνριία, ηέζεθε ε δηάκεηξνο ησλ θνριηψλ ίζε κε 80 

mm. Θαηά ηελ δηεξεχλεζε εμεηάζηεθε ε επίδξαζε πνπ έρεη ζηελ αληνρή, ζπλαξηήζεη ηνπ θφζηνπο, ε 

κεηαβνιή ηνπ πάρνπο ησλ ειαζκάησλ (αγλνήζεθε ε κεηαβνιή ηνπ νξίνπ δηαξξνήο ζπλαξηήζεη ηνπ 

πάρνπο ηνπ ζηνηρείνπ), ηεο δηακέηξνπ ηνπνζέηεζεο ησλ θνριηψλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ θνριηψλ. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε θαη δηεξεχλεζε γηα ηελ κεηαβνιή ζηηο δηακέηξνπο ησλ θνριηψλ, αιιά κφλν γηα 

ηηκέο αξθνχλησο κεγάιεο, ψζηε θξίζηκνο λα είλαη ν κεραληζκφο αζηνρίαο πνπ εμεηάδεηαη. εκεηψλεηαη 

φηη κεηαβνιέο ζην πιάηνο ησλ ειαζκάησλ δελ επηθέξνπλ θακία κεηαβνιή ζηελ αληνρή γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν κεραληζκφ αζηνρίαο, παξά κφλν αχμεζε ηνπ θφζηνπο. Όπσο θαη ζηνλ πξνεγνχκελν 

κεραληζκφ αζηνρίαο, θαηά ηελ εμέηαζε κίαο κεηαβιεηήο νη ππφινηπεο παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ε 

δηεξεχλεζε έρεη θαζαξά πνηνηηθφ ραξαθηήξα. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 6.6. 

 

Γηάγξακκα 6.6 : Οξζή ηάζε ζην θέιπθνο ηελ ζηηγκή ηεο αζηνρίαο ηεο ζχλδεζεο, ζπλαξηήζεη ηεο κάδαο ηεο 

Θαη πάιη πξνθχπηεη φηη ε πιένλ ζπκθέξνπζα επηινγή είλαη ε ηνπνζέηεζε ησλ θνριηψλ φζν ην δπλαηφλ 

πιεζηέζηεξα ηνπ θειχθνπο. Απμάλεη ηελ αληνρή ρσξίο λα επηθέξεη θάπνην επηπιένλ θφζηνο ζηελ 

θαηαζθεπή.  

Θεσξεηηθά νη επφκελεο αιιαγέο πνπ ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ν κειεηεηήο είλαη ε κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ θνριηψλ θαη ηεο δηακέηξνπ απηψλ. Έηζη απμάλεηαη ην κήθνο ηνπ ειάζκαηνο πνπ 

θάκπηεηαη, απμάλνληαο ηελ αληνρή θαη κεηψλνληαο ηελ ρξήζε πιηθνχ. Απηφ φκσο δελ ιακβάλεη ππφςε 

ηελ αληίζηνηρε κείσζε πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζεί, ηφζν ζε Ο.Θ.Α. γηα ηνλ δεχηεξν κεραληζκφ 

αζηνρίαο, φζν θαη ζηελ θφπσζε. 

Ζ ηειεπηαία επηινγή πνπ απνκέλεη είλαη ε αχμεζε ηνπ πάρνπο ησλ ειαζκάησλ. Κάιηζηα φζν 

κεγαιχηεξν γίλεηαη ην πάρνο, ηφζν κεγαιχηεξε γίλεηαη θαη ε πνζνζηηαία αιιαγή ηεο αληνρήο 

ζπλαξηήζεη ηνπ βάξνπο. πλεπψο πξνθχπηεη φιν θαη κεγαιχηεξε ζρεηηθή νηθνλνκία πιηθνχ, κε ηελ 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο.  
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6.3.2 Κόπσζε 

Γηα ηελ θφπσζε ζα εμεηαζηεί ε επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηνλ ζπληειεζηή ζπζζψξεπζεο βιάβεο, 

κεηαβνιέο ζην πάρνο ησλ ειαζκάησλ, ζηελ δηάκεηξν ησλ θνριηψλ, ζηελ δηάηαμε ησλ θνριηψλ θαη ζην 

πιάηνο ησλ ειαζκάησλ. Ζ παξνχζα δηεξεχλεζε ζα έρεη πνηνηηθφ ραξαθηήξα, φπσο θαη νη 

πξνεγνχκελεο δηεξεπλήζεηο. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 6.7. 

 

Γηάγξακκα 6.7 : πζζψξεπζε βιάβεο ησλ θνριηψλ ηεο ζχλδεζεο, ζπλαξηήζεη ηεο κάδαο ηεο 

Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα, φηη θαη πάιη, ε πιένλ ζπκθέξνπζα κεηαβνιή είλαη 

απηή ηνπ γεσκεηξηθνχ ηφπνπ ησλ θνριηψλ. Δπνκέλσο θαη θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ζε θφπσζε πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζνχλ νη θνριίεο φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ηνπ θειχθνπο. 

Δλδηαθέξνλ πξνθαιεί ε έληνλε αχμεζε ηεο αληνρήο έλαληη θφπσζεο φηαλ ην πιάηνο ησλ ειαζκάησλ 

είλαη κηθξφ. Κεηά φκσο απφ έλα φξην παχεη λα είλαη πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο θαη δελ ζπλεηζθέξεη 

επηπιένλ ζηελ αληνρή. πλεπψο, πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε λα κελ είλαη πεξηνξηζηηθφο 

παξάγνληαο ην πιάηνο ησλ ειαζκάησλ θαηά ηνλ έιεγρν θφπσζεο. Δλ αληηζέζεη, ε δηάκεηξνο ησλ 

θνριηψλ, θαζψο θαη ε ππθλφηεηα δηάηαμεο ηνπο, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αληνρή γηα 

νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

Σέινο ηελ κηθξφηεξε επηξξνή ζηελ αληνρή ηελ έρεη ε αχμεζε ηνπ πάρνπο ησλ ειαζκάησλ. Δπηπιένλ 

θαζψο απμάλεηαη ην πάρνο, κεηψλεηαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αχμεζε ηεο αληνρήο έλαληη θφπσζεο, 

ζπλαξηήζεη πάληα ηνπ θφζηνπο. 

6.3.3 Σειηθόο ζρεδηαζκόο ζύλδεζεο 

Απφ ηηο αξρηθέο δηεξεπλήζεηο πξνέθπςε φηη ε ηνπνζέηεζε ησλ θνριηψλ φζν ην δπλαηφλ πιεζηεζηέξα 

ηνπ θειχθνπο, απμάλεη ηελ αληνρή ζε φινπο ηνπο ειέγρνπο ρσξίο λα επηθέξεη θάπνην επηπιένλ θφζηνο. 

Θεσξείηαη ζθφπηκν ινηπφλ θάζε ζρεδηαζκφο λα μεθηλάεη απφ απηή ηελ ζεψξεζε. Γηα ηελ παξνχζα 

εξγαζία ζεσξείηαη επαξθέο λα ιεθζεί σο ειάρηζηε ηηκή         , γηα ηελ απφζηαζε ηνπ θέληξνπ ησλ 

θνριηψλ έσο ηελ ζπλαξκνγή ηνπ θειχθνπο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 3.3 ηνπ ΔΛ1993/1.8. 

Θαζψο ε ππθλφηεηα ηεο δηάηαμήο θαη ε δηάκεηξνο ησλ θνριηψλ αιιεινεμαξηψληαη θαη έρνπλ παξφκνηα 

επίδξαζε ζε φινπο ηνπ ειέγρνπο ζα ζεσξεζνχλ σο εληαία κεηαβιεηή. πγθεθξηκέλα, ζε θάζε δηάκεηξν 

θνριία ζα αληηζηνηρεζεί θαη ν κέγηζηνο αξηζκφο θνριηψλ πνπ δχλαηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ 

ζχλδεζε. Γηα ηελ αξρηθή δηάηαμε ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θνριηψλ είλαη ίζε κε      , θάηη πνπ 

πηνζεηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ φισλ ησλ δηαηάμεσλ. Δθφζνλ πξνθχςεη ζπλδπαζκφο γηα ηνλ νπνίν 
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ηειηθά δελ είλαη θξίζηκε ε ζπκβνιή ησλ θνριηψλ, δχλαηαη λα κεησζνχλ νη ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπο, κε πξνηεξαηφηεηα ηελ δηάκεηξν θνριηψλ πνπ πξνθαιεί επηφηεξεο κεηαβνιέο ζηελ αληνρή.     

Έλα κέγεζνο πνπ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί απφ ηνλ ζρεδηαζκφ είλαη ε ζπλνιηθφ πιάηνο ησλ ειαζκάησλ 

ηεο ζχλδεζεο. Γηα λα γίλεη απηφ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ε βέιηηζηε απφζηαζε   ηνπ θέληξνπ ησλ 

θνριηψλ απφ ηελ ειεχζεξε παξεηά ησλ ειαζκάησλ. Ζ απφζηαζε απηή ζα ζεσξεζεί ίζε κε ηελ 

απφζηαζε ηνπ θέληξνπ ησλ θνριηψλ κέρξη ηελ κέζε επηθάλεηα ηνπ θειχθνπο, πνιιαπιαζηαζκέλε κε 

έλαλ ζπληειεζηή   (     . Γηα ηελ επηινγή ηεο βέιηηζηεο ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή πξαγκαηνπνηήζεθε 

δηεξεχλεζε, αξρηθψο γηα θφπσζε θαη έπεηηα γηα Ο.Θ.Α.. ε θάζε πεξίπησζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θνριηψλ ιεθζήθαλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζρεδηαζκνχ πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Σν πάρνο 

ησλ ειαζκάησλ ζε θφπσζε ιήθζεθε, φπσο ηελ αξρηθή κνξθή ηνπ θνξέα, ίζν κε 130 mm, ελψ γηα ηελ 

Ο.Θ.Α. ίζν κε 400 mm, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζχλδεζε απφ ηελ πξψηε κνξθή αζηνρίαο. Γηα 

δηάθνξεο ηηκέο δηακέηξνπ θνριηψλ ππνινγίζηεθαλ νη ζπληειεζηέο ζπζζψξεπζεο βιαβψλ θαη νη ηάζεηο 

ηνπ θειχθνπο θαηά ηελ αζηνρία ηεο ζχλδεζεο, ζπλαξηήζεη ηελ νιηθήο κάδαο ηεο θαηαζθεπήο. 

Θεσξψληαο δηάθνξεο ηηκέο γηα ηνλ ζπληειεζηή   πξνέθπςαλ νη αληίζηνηρεο θακπχιεο. Σα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηα Γηάγξακκα 6.8 θαη 6.Γηάγξακκα 6.9. 

 

Γηάγξακκα 6.8 : πζζψξεπζε βιάβεο ησλ θνριηψλ ηεο ζχλδεζεο, ζπλαξηήζεη ηεο κάδαο ηεο 

 

Γηάγξακκα 6.9 : Οξζή ηάζε ζην θέιπθνο ηελ ζηηγκή ηεο αζηνρίαο ηεο ζχλδεζεο, ζπλαξηήζεη ηεο κάδαο ηεο 
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Όζνλ αθνξά ηελ Ο.Θ.Α., φπσο είρε δηαπηζησζεί θαη πξνεγνπκέλσο, ε αχμεζε ηνπ πιάηνπο ησλ 

ειαζκάησλ επηθέξεη δπζαλάινγν θφζηνο ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ηεο αληνρήο πνπ επηηπγράλεηαη. Ωο 

πξνο ηελ θφπσζε ηα πξάγκαηα δελ είλαη ηφζν μεθάζαξα. Ο βέιηηζηνο ζρεδηαζκφο ζεσξεηηθά 

πξνθχπηεη γηα θάζε ηηκή ζπληειεζηή βιάβεο, ιακβάλνληαο ηνλ ζπλδπαζκφ πνπ δίδεη ηελ ειάρηζηε 

κάδα, δειαδή ην ζεκείν ηεο θακπχιεο πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξφηεξα απφ ηηο ππφινηπεο επί ηνπ 

δηαγξάκκαηνο. Αιιά γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή βιάβεο, ε θακπχιε πνπ δίλεη ηνλ βέιηηζην 

ζρεδηαζκφ αιιάδεη. Όπνηε δελ δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηεί κηα ηηκή ηνπ ζπληειεζηή  , ε νπνία ελ γέλεη 

λα δίδεη ηνλ βέιηηζην ζρεδηαζκφ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε επηιέρηεθε ν ζπληειεζηήο       

θαζψο θξίζεθε φηη ε θακπχιε πνπ πξνέθπςε γηα ηνλ ζπληειεζηή απηφ, είλαη αξθεηά θνληά ζηνλ 

βέιηηζην ζρεδηαζκφ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ηηκέο ζπληειεζηή βιαβψλ. 

πγθεληξσηηθά νη πεξηνξηζκνί νη νπνίνη ιεθζήθαλ γηα ηελ εμεχξεζε ηεο βέιηηζηεο ιχζεο είλαη : 

 Απφζηαζε ηνπ θέληξνπ ησλ θνριηψλ απφ ηελ ζπλαξκνγή ηνπ θειχθνπο ίζε κε          

 Πεξηθεξεηαθή απφζηαζε κεηαμχ θνριηψλ ίζε κε       

 Απφζηαζε ηνπ θέληξνπ ησλ θνριηψλ απφ ηελ ειεχζεξε παξεηά ησλ ειαζκάησλ ίζε κε        

Κε βάζε απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο έγηλε κηα αξρηθή δηεξεχλεζε ηεο αληνρήο ηεο ζχλδεζεο. Οη 

κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ ήηαλ ηα πάρε ησλ ειαζκάησλ θαη νη δηάκεηξνη ησλ θνριηψλ. Θεσξψληαο 

πάρε ειαζκάησλ 50, 75, 100, 125 θαη 150 mm θαη δηάκεηξνη θνριηψλ 30, 40, 50, 60 θαη 70 mm, 

ππνινγίζηεθε ν ζπληειεζηήο ζπζζψξεπζεο βιάβεο, ν ζπληειεζηήο εθκεηάιιεπζεο ζε Ο.Θ.Α. θαη ε 

κάδα θάζε ζπλδπαζκνχ. Σα απνηειέζκαηα γηα θάζε κέγεζνο παξνπζηάδνληαη ζηα παξαθάησ 

δηαγξάκκαηα. Σν Γηάγξακκα 6.10 αλαθέξεηαη ζηελ ζπζζψξεπζε βιάβεο, ην Γηάγξακκα 6.11 ζηνλ 

ζπληειεζηή εθκεηάιιεπζεο θαη ην Γηάγξακκα 6.12 ζηελ ζπλνιηθή κάδα. 

 

Γηάγξακκα 6.10 : πζζψξεπζε βιάβεο ησλ θνριηψλ ηεο ζχλδεζεο, ζπλαξηήζεη ηνπ πάρνπο ησλ ειαζκάησλ 

θαη ηελ δηάκεηξν ησλ θνριηψλ ηεο 
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Γηάγξακκα 6.11 : πληειεζηήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ θειχθνπο , ζπλαξηήζεη ηνπ πάρνπο ησλ ειαζκάησλ θαη 

ηελ δηάκεηξν ησλ θνριηψλ ηεο ζχλδεζεο 

 

Γηάγξακκα 6.12 : πλνιηθή κάδα ηεο ζχλδεζεο, ζπλαξηήζεη ηνπ πάρνπο ησλ ειαζκάησλ θαη ηελ δηάκεηξν 

ησλ θνριηψλ ηεο 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ζπκπεξαίλεηαη φηη θξίζηκνο είλαη ν έιεγρνο ζε Ο.Θ.Α., θαζψο γηα θαλέλαλ 

ζπλδπαζκφ δελ εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ηεο ζχλδεζεο, ελψ έλαληη θφπσζεο κπνξνχλ λα 

παξαηεξεζνχλ 11 αζθαιείο ζπλδπαζκνί. Γηα ηελ εμεχξεζε ηεο βέιηηζηεο ιχζεο ζα ιεθζεί ν 

ζπλδπαζκφο πνπ ηθαλνπνηεί ηνλ έιεγρν θφπσζεο θαη έρεη ηελ κηθξφηεξε κάδα. Όπνηε ιακβάλεηαη 

αξρηθψο πάρνο ειαζκάησλ 125 mm θαη δηάκεηξνο θνριηψλ 40 mm. Αθνινχζσο, εληνπίδνληαο ηνλ 

πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα ζηνλ έιεγρν ηεο Ο.Θ.Α., απμάλεηαη ην πάρνο ησλ ειαζκάησλ αλά 5 mm εάλ ν 

κεραληζκφο αζηνρίαο είλαη ν πξψηνο, θαη ε δηάκεηξνο ησλ θνριηψλ αλά 1 mm εάλ ν κεραληζκφο 
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αζηνρίαο είλαη ν δεχηεξνο ή ν ηξίηνο. Σέινο κεηψλεηαη ε δηάκεηξνο ησλ θνριηψλ (ρσξίο λα αιιάμεη ν 

αξηζκφο ηνπο) εθφζνλ πξνθχςεη φηη ππάξρνπλ πεξηζψξηα αζθαιείαο. 

Αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε, πξνέθπςε φηη ν βέιηηζηνο ζπλδπαζκφο είλαη πάρνο 

ειαζκάησλ ηα 155 mm θαη δηάκεηξνο θνριηψλ ηα 62 mm. Αλακελφκελνο ζπλδπαζκφο θαζψο είλαη 

θνληά ζηελ ζπλδπαζκφ πνπ έδσζε ηνλ κηθξφηεξν ζπληειεζηή εθκεηάιιεπζεο (150/62 mm). Ζ 

ζπλνιηθή κάδα πνπ πξνέθπςε ηειηθψο γηα ηελ ζχλδεζε είλαη ηα 10.06 Mg. Ζ ηειηθή γεσκεηξία ηεο 

ζχλδεζεο παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 6.3. 

Πίλαθαο 6.3 : Σειηθά ραξαθηεξηζηηθά ζχλδεζεο κεηά ηελ δηαζηαζηνιφγεζε 

Bolts diameter (mm) 62 

No of bolts 109 

Placement of bolts (circle diameter) (mm) 4522 

Flange thickness (mm) 155 

Flange width (mm) 264 
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7 ΤΝΟΦΗ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

7.1 ύλνςε 

ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ν ζρεδηαζκφο ππιψλα 

αλεκνγελλήηξηαο 128.8 m, νλνκαζηηθήο ηζρχνο 3.8 MW, κνξθήο θπιηλδξηθνχ/θνινπξνθσληθνχ 

θειχθνπο κε ζπλδέζεηο θιαληδψλ γηα ηελ απφ θαηάζηαζε ζπλέρεηαο θαζ’ χςνο.  

Αξρηθψο πξαγκαηνπνηήζεθε κειέηε ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ πξνηχπσλ ζχκθσλα κε ηα 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ν ζρεδηαζκφο αλεκνγελλεηξηψλ. Απφ απηήλ εληνπίζηεθαλ νη βαζηθέο αξρέο πνπ 

πξέπεη λα δηέπνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ππιψλα κηαο αλεκνγελλήηξηαο θαη νη έιεγρνη πνπ πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνχληαη, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηαζθεπή θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα δσήο ηεο. Διιείςεη ησλ 

πξαγκαηηθψλ θνξηίσλ ηεο θαηαζθεπήο γηα ηηο δηάθνξεο νξηαθέο θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ, έγηλε 

πξνζεγγηζηηθφο ππνινγηζκφο ηνπο κε αλαγσγή αληίζηνηρσλ θνξηίσλ απφ αλεκνγελλήηξηα ίδηνπ ηχπνπ, 

αιιά χςνπο ππιψλα 85 m.  

Αθνινχζσο παξνπζηάζηεθαλ ηα θχξηα είδε πξνζνκνησκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κειέηε 

ησλ ππιψλσλ αλεκνγελλεηξηψλ θαη ηα είδε πνπ επηιέρζεθαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξνχζα 

εξγαζία. Πξαγκαηνπνηήζεθε δηεξεχλεζε απινπνηήζεσλ πνπ είζηζηαη λα γίλνληαη ζε θαηαζθεπέο θαη ηεο 

επίδξαζεο πνπ έρνπλ απηέο ζηελ πξαγκαηηθή απφθξηζε ηεο θαηαζθεπήο. πγθεθξηκέλα παξνπζηάζηεθε 

ηξφπνο ππνινγηζκνχ ξνπψλ δεπηέξαο ηάμεο ζε γξακκηθνχο θνξείο θαη εμεηάζηεθε ε επίδξαζε πνπ έρεη 

ε ακέιεζε ηεο ζεκειίσζεο θαη ε απινπνηεκέλε πξνζνκνίσζε ησλ ζπλδέζεσλ ζε πξνζνκνηψκαηα 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. Απφ ηελ δηεξεχλεζε πξνέθπςαλ ηα ηειηθά πξνζνκνηψκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο ειέγρνπο ηεο θαηαζθεπήο. 

Δλ ζπλερεία πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη θχξηνη έιεγρνη ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηεο θαηαζθεπήο. 

Παξνπζηάζηεθε ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηάθνξσλ νξηαθψλ θαηαζηάζεσλ φπσο 

πξνηείλεηαη (ή θαη επηβάιιεηαη) λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηα θαλνληζηηθά έγγξαθα θαη ηελ 

βηβιηνγξαθία. Δπηπιένλ έγηλε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θάλνληαο ρξήζε 

απινπνηεκέλσλ ζρέζεσλ θαη εθθξάζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε 

αξηζκεηηθψλ πξνζνκνηψζεσλ ζε πξφγξακκα πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. 

Σέινο, έγηλε κηα δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο πνπ έρεη ε αιιαγή ησλ γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

θαηαζθεπήο ζηελ αληνρή ηεο, ζπλαξηήζεη ηνπ θφζηνπο ηεο. Αθνινχζσο έγηλε πξνζπάζεηα εμεχξεζεο 

ηεο βέιηηζηεο ιχζεο γηα ηνλ ππιψλα θαη παξνπζηάζηεθαλ νδεγίεο γηα ηνλ γξεγνξφηεξν εληνπηζκφ 

απηήο. 
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7.2 πκπεξάζκαηα-Θέκαηα γηα πεξαηηέξσ κειέηε θαη δηεξεύλεζε 

Απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία πξνέθπςαλ πνιιά ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

θαηεπζχλνπλ θάπνηνλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ κειέηε ππιψλσλ αλεκνγελλεηξηψλ γηα πξψηε θνξά, 

θαζψο θαη λα δψζνπλ έλαπζκα ή λα γίλνπλ βάζε γηα πεξεηαίξσ έξεπλα επί ησλ θαηαζθεπψλ απηψλ. 

Όζνλ αθνξά ηα ζπκπεξάζκαηα, παξαηίζεληαη ζπλνπηηθψο παξαθάησ. 

 Σα εληαηηθά κεγέζε ηεο θαηαζθεπήο κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θιαζηθέο ζρέζεηο ηεο ζηαηηθήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ξνπή δεπηέξαο 

ηάμεο. ην Θεθάιαην 4.2 πξνηείλεηαη ηξφπνο ππνινγηζκνχ απηήο. 

 Θαηά ηελ θαζνιηθή αλάιπζε, ρξεζηκνπνηψληαο αξηζκεηηθά πξνζνκνηψκαηα, δελ απαηηείηαη λα 

εηζαρζνχλ ιεπηνκεξψο νη ζπλδέζεηο. Ζ πξνζνκνίσζε σο απιά επηθαλεηαθά ζηνηρεία επαξθεί. 

 Ζ επίδξαζε ηεο ζεκειίσζεο βαξχηεηαο δχλαηαη λα ακειεζεί γηα ηελ θαζνιηθή ζηαηηθή 

αλάιπζε. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δπλακηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαηαζθεπήο δελ 

επηηξέπεηαη απηή ε απινπνίεζε. Ζ επίδξαζε ηεο ζεκειίσζεο ζηελ απφθξηζε ηεο θαηαζθεπήο 

δχλαηαη λα πεξηγξαθεί ζεσξψληαο απηήλ θαη ηνλ ππιψλα σο ειαηήξηα ελ ζεηξά. 

 Ο πιαζηηθφο έιεγρνο δχλαηαη λα ακειεζεί, εθφζνλ ηθαλνπνηείηαη ν έιεγρνο επζηάζεηαο. 

 Θξίζηκε γηα ηνλ έιεγρν επζηάζεηαο είλαη ε θχξησζε ηνπ θειχθνπο. Ζ νξηαθή αληνρή απηνχ 

κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ κε ηηο εκπεηξηθέο ζρέζεηο ηνπ Δπξσθψδηθα. ε 

θάζε πεξίπησζε φκσο δίλνπλ έλα ζπληεξεηηθφ απνηέιεζκα ζε ζχγθξηζε κε ηελ ρξήζε 

αξηζκεηηθψλ πξνζνκνηψζεσλ. 

 Θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ ηζνδχλακσλ γεσκεηξηθψλ αηειεηψλ ζηνλ θνξέα, γηα ηνλ έιεγρν 

επζηαζείαο, πξνηείλεηαη λα ιεθζεί ππφςε ε γεσκεηξία ησλ αηειεηψλ πνπ εηζάγνληαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ κέγηζηνπ εχξνπο ηζνδχλακσλ αηειεηψλ (βιέπε Θεθάιαην 5.1.2.4). Οη 

ππνινγηδφκελεο ηδηνκνξθέο ιπγηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη αξθνχλησο πνιιέο ζε αξηζκφ, ψζηε λα 

εμαζθαιίδνληαη ηζνδχλακεο γεσκεηξίεο αηειεηψλ γηα ζεκεία ηνπ ππιψλα πνπ αλακέλνληαη 

θξίζηκα ζε ιπγηζκφ, ιφγσ κεγέζνπο αηειεηψλ θαη φρη θαζαξά ιφγσ εππάζεηαο ζε ιπγηζκφ 

 Ο έιεγρνο ζεηζκνχ δελ αλακέλεηαη θξίζηκνο γηα ςειέο αλεκνγελλήηξηεο θαη δχλαηαη λα 

ειεγρζεί κε απινπνηεηηθέο παξαδνρέο. 

 Πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηάζεσλ θαηά ηνλ έιεγρν θφπσζεο 

θαηαζθεπαζηηθψλ ιεπηνκεξεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ κε ζπλήζεηο γεσκεηξίεο. 

 Σα απνηειέζκαηα ησλ δπλακηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαηαζθεπήο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηδηνκνξθηθή αλάιπζε, πξνηείλεηαη λα επαιεζεχνληαη κε απινπνηεκέλνπο ηχπνπο. 

 Ο έιεγρνο ησλ ζπλδέζεσλ ζε Ο.Θ.Α. κε ηελ ρξήζε αξηζκεηηθψλ πξνζνκνησκάησλ πξνηείλεηαη 

κφλν εθφζνλ θξίζηκνο είλαη ν Πξψηνο κεραληζκφο αζηνρίαο, φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ηνλ 

Δπξσθψδηθα. 

 Ο έιεγρνο ησλ θνριηψλ ζε θφπσζε κε ηελ ρξήζε αξηζκεηηθψλ πξνζνκνηψζεσλ ζεσξείηαη φηη 

ππεξηεξεί έλαληη ηνπ ειέγρνπ κε ηελ ρξήζε βηβιηνγξαθηθψλ ζρέζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε 

φκσο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη, εθφζνλ δελ είλαη ζηελ δηάζεζε ηνπ κειεηεηή ηξφπνο λα 

εηζάγεη ξεαιηζηηθέο αηέιεηεο ζην πξνζνκνίσκα ησλ αλαιχζεσλ.  

 Γηα ηνλ έιεγρν ζε θφπσζε ηνπ θειχθνπο πξνηηκάηαη ε κέγηζηε δπλαηή δηάκεηξνο ηνπ ππιψλα 

θαζ’ χςνο, γηα ηελ κείσζε ησλ εκθαληδφκελσλ ηάζεσλ. 

 Γηα ηνλ έιεγρν επζηάζεηαο ε δηάκεηξνο δελ παίδεη κεγάιν ξφιν. Αλ θαη παξαηεξνχληαη 

απμεκέλεο ηάζεηο ιφγσ ζρεηηθψο κηθξφηεξεο ξνπήο αδξαλείαο, ε αχμεζε ηνπ πάρνπο ηνπ 

θειχθνπο γηα ηελ επίηεπμε ηεο αληνρήο, κεηψλεη ηελ εππάζεηα ηνπ ζε ιπγηζκφ, αλαηξψληαο ηηο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ απμεκέλσλ ηάζεσλ. 

 Ζ θαηάηκεζε ηνπ ππιψλα ζε πνιιά ηκήκαηα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο αληνρήο ηνπ 

θειχθνπο έλαληη ιπγηζκνχ, σζηφζν αλακέλεηαη λα είλαη αληηνηθνλνκηθή ιχζε ιφγσ ηεο 
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απαίηεζεο πνιιψλ ζπλδέζεσλ θαη ηελ αλάγθε αλχςσζεο πνιιψλ ηκεκάησλ ζε θάζε 

αλέγεξζεο. 

 Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ζπλδέζεσλ ε ηνπνζέηεζε ησλ θνριηψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη φζν ην 

δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ηνπ θειχθνπο. 

 Γηα ηελ αχμεζε ηεο αληνρήο ησλ ζπλδέζεσλ ζε Ο.Θ.Α. ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη ε κεηαβνιή 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο αλάινγα κε ηνλ κεραληζκφ αζηνρίαο (φπσο απηνί έρνπλ νξηζηεί 

απφ ηνλ Δπξσθψδηθα) πνπ πεξηνξίδεη ηελ αληνρή. Γηα ηνλ πξψην κεραληζκφ ζα πξέπεη λα 

πξνηηκάηαη ε αχμεζε ηνπο πάρνπο ησλ ειαζκάησλ. Γηα ηνλ δεχηεξν ε αχμεζε ηεο δηακέηξνπ 

ησλ θνριηψλ θαη ε πχθλσζε ηεο δηάηαμήο ηνπο. Γηα ηνλ ηξίην πξέπεη λα γίλεηαη αχμεζε ηεο 

δηακέηξνπ ησλ θνριηψλ. 

 Γηα ηελ αχμεζε ηεο αληνρήο ζε θφπσζε ζα πξέπεη πξνηηκάηαη ε αχμεζε ηεο δηακέηξνπ ησλ 

θνριηψλ θαη ε πχθλσζε ηεο δηάηαμεο ηνπο.  

 Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ππιψλα αλεκνγελλήηξηαο απνηειεί, ελ γέλεη, έλα ηδηαηηέξσο πνιχπινθν 

πξφβιεκα. Θάζε κεηαβνιή ζε ζηνηρείν ηνπ δελ επηδξά κε ηνλ ίδην ηξφπν γηα φινπο ηνπο 

ειέγρνπο (επκελψο/δπζκελψο). Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ θφζηνπο θάζε 

ζηνηρείνπ, ηφζν ζε επίπεδν παξαζθεπήο, φζν θαη ζηελ θάζε αλέγεξζεο ηεο θαηαζθεπήο, 

δπζρεξαίλεη ην έξγν ηνπ κειεηεηή ζε κεγάιν βαζκφ. 

Απφ φιεο ηηο δηεξεπλήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξνχζα εξγαζία, κπνξνχλ 

λα δηαηππσζνχλ νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα πεξεηαίξσ έξεπλα επί ηνπ ζρεδηαζκνχ ππιψλσλ 

αλεκνγελλεηξηψλ. Αθνινπζνχλ κεξηθά πξνηεηλφκελα ζέκαηα γηα κειινληηθή κειέηε. 

 Γηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο νηθνλνκηθφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο ρξεζηκνπνηψληαο 

επηθαιππηφκελεο ζπλδέζεηο αληί ησλ ζπλδέζεσλ θιάληδαο. 

 Γηεξεχλεζε ηξφπνπ εηζαγσγήο αηειεηψλ, γηα ηελ αξηζκεηηθή πξνζνκνίσζε ησλ ζπλδέζεσλ, 

ζηνπο ειέγρνπο θφπσζεο. 

 Γηεξεχλεζε ησλ ππνινγηδφκελσλ θνξηίσλ θνξπθήο ζε Ο.Θ.Α. θαη Ο.Θ.Ι. θαη εχξεζε ηξφπνπ 

εθηίκεζήο ηνπο κέζσ απιψλ ζρέζεσλ.  

 Δμαγσγή εκπεηξηθψλ ζρέζεσλ γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο εληαηηθήο θαηάζηαζεο πιεζίνλ 

αλζξσπνζπξίδαο κε εληζρχζεηο ηχπνπ ―θνιάξνπ‖. 

 Δμαγσγή εκπεηξηθψλ ζρέζεσλ γηα λα ιεθζεί ππφςε ε απμεκέλε αληνρή ησλ ζπλδέζεσλ ζηελ 

O.K.A., ιφγσ πξνεληάζεσο. 

 Αλάπηπμε αιγνξίζκνπ γηα ηελ γξήγνξε εμεχξεζε ηεο βέιηηζηεο ιχζεο γηα ηνπο θξηζηκφηεξνπο 

ειέγρνπο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

Παξάξηεκα Α 

Πίλαθαο απνηειεζκάησλ πιαζηηθνχ ειέγρνπ ζηνλ αξρηθφ θνξέα. 

SEGM. SUM 

LENGTH 

(mm) 

PART END tEd,max ζEd,max ζEd,mid. fRd ζΔd/fRd 

(Edge) 

ζΔd/fRd 

(middle) 

Check 

1 0 1 1 0.011 0.013 0.023 0.345 0.04 0.07 OK 

3006 1 2 0.011 0.037 0.022 0.345 0.11 0.06 OK 

3006 2 1 0.015 0.053 0.032 0.355 0.15 0.09 OK 

5768 2 2 0.015 0.079 0.031 0.355 0.22 0.09 OK 

5768 3 1 0.015 0.079 0.031 0.355 0.22 0.09 OK 

8536 3 2 0.014 0.103 0.030 0.355 0.29 0.08 OK 

8536 4 1 0.014 0.103 0.030 0.355 0.29 0.08 OK 

11310 4 2 0.014 0.123 0.029 0.355 0.35 0.08 OK 

11310 5 1 0.014 0.123 0.029 0.355 0.35 0.08 OK 

14089 5 2 0.013 0.140 0.028 0.355 0.40 0.08 OK 

14089 6 1 0.013 0.140 0.028 0.355 0.40 0.08 OK 

16874 6 2 0.013 0.155 0.028 0.355 0.44 0.08 OK 

16874 7 1 0.013 0.155 0.028 0.355 0.44 0.08 OK 

19665 7 2 0.012 0.168 0.027 0.355 0.47 0.08 OK 

19665 8 1 0.012 0.168 0.027 0.355 0.47 0.08 OK 

22462 8 2 0.012 0.180 0.026 0.355 0.51 0.07 OK 

22462 9 1 0.012 0.180 0.026 0.355 0.51 0.07 OK 

25265 9 2 0.012 0.189 0.026 0.355 0.53 0.07 OK 

25265 10 1 0.012 0.189 0.026 0.355 0.53 0.07 OK 

28074 10 2 0.011 0.198 0.025 0.355 0.56 0.07 OK 

28074 11 1 0.011 0.185 0.024 0.355 0.52 0.07 OK 

30000 11 2 0.010 0.189 0.023 0.355 0.53 0.07 OK 

2 30000 12 1 0.010 0.189 0.023 0.355 0.53 0.07 OK 

32120 12 2 0.010 0.202 0.023 0.355 0.57 0.07 OK 

32120 13 1 0.010 0.202 0.023 0.355 0.57 0.07 OK 



 

 

 

SEGM. SUM 

LENGTH 

(mm) 

PART END tEd,max ζEd,max ζEd,mid. fRd ζΔd/fRd 

(Edge) 

ζΔd/fRd 

(middle) 

Check 

34090 13 2 0.010 0.213 0.023 0.355 0.60 0.07 OK 

34090 14 1 0.010 0.213 0.023 0.355 0.60 0.07 OK 

37060 14 2 0.010 0.230 0.024 0.355 0.65 0.07 OK 

37060 15 1 0.010 0.230 0.024 0.355 0.65 0.07 OK 

40030 15 2 0.010 0.247 0.024 0.355 0.70 0.07 OK 

40030 16 1 0.010 0.232 0.022 0.345 0.67 0.06 OK 

43000 16 2 0.010 0.248 0.022 0.345 0.72 0.06 OK 

43000 17 1 0.010 0.248 0.022 0.345 0.72 0.06 OK 

45970 17 2 0.010 0.264 0.023 0.345 0.77 0.07 OK 

45970 18 1 0.009 0.249 0.021 0.345 0.72 0.06 OK 

48940 18 2 0.009 0.264 0.021 0.345 0.76 0.06 OK 

48940 19 1 0.009 0.249 0.020 0.345 0.72 0.06 OK 

51910 19 2 0.009 0.263 0.020 0.345 0.76 0.06 OK 

51910 20 1 0.009 0.263 0.020 0.345 0.76 0.06 OK 

54880 20 2 0.009 0.278 0.021 0.345 0.80 0.06 OK 

54880 21 1 0.008 0.263 0.019 0.345 0.76 0.06 OK 

58000 21 2 0.008 0.277 0.020 0.345 0.80 0.06 OK 

3 58000 22 1 0.008 0.277 0.020 0.345 0.80 0.06 OK 

61120 22 2 0.008 0.291 0.020 0.345 0.84 0.06 OK 

61120 23 1 0.008 0.277 0.019 0.345 0.80 0.05 OK 

64090 23 2 0.008 0.290 0.019 0.345 0.84 0.06 OK 

64090 24 1 0.007 0.264 0.017 0.345 0.76 0.05 OK 

67060 24 2 0.007 0.275 0.018 0.345 0.80 0.05 OK 

67060 25 1 0.007 0.275 0.018 0.345 0.80 0.05 OK 

70030 25 2 0.007 0.286 0.018 0.345 0.83 0.05 OK 

70030 26 1 0.007 0.274 0.017 0.345 0.79 0.05 OK 

73000 26 2 0.007 0.285 0.017 0.345 0.83 0.05 OK 

73000 27 1 0.007 0.285 0.017 0.345 0.83 0.05 OK 

75970 27 2 0.007 0.296 0.017 0.345 0.86 0.05 OK 

75970 28 1 0.007 0.284 0.017 0.345 0.82 0.05 OK 



 

 

 

 

SEGM. SUM 

LENGTH 

(mm) 

PART END tEd,max ζEd,max ζEd,mid. fRd ζΔd/fRd 

(Edge) 

ζΔd/fRd 

(middle) 

Check 

78720 28 2 0.007 0.293 0.017 0.345 0.85 0.05 OK 

4 78720 29 1 0.007 0.293 0.017 0.345 0.85 0.05 OK 

81840 29 2 0.007 0.304 0.017 0.345 0.88 0.05 OK 

81840 30 1 0.006 0.292 0.016 0.345 0.85 0.05 OK 

84810 30 2 0.006 0.302 0.016 0.345 0.88 0.05 OK 

84810 31 1 0.006 0.302 0.016 0.345 0.88 0.05 OK 

87780 31 2 0.006 0.312 0.017 0.345 0.90 0.05 OK 

87780 32 1 0.006 0.300 0.016 0.345 0.87 0.05 OK 

90750 32 2 0.006 0.310 0.016 0.345 0.90 0.05 OK 

90750 33 1 0.006 0.288 0.015 0.345 0.83 0.04 OK 

93840 33 2 0.006 0.297 0.015 0.345 0.86 0.04 OK 

5 93840 34 1 0.006 0.297 0.015 0.345 0.86 0.04 OK 

96810 34 2 0.006 0.306 0.015 0.345 0.89 0.04 OK 

96810 35 1 0.006 0.306 0.015 0.345 0.89 0.04 OK 

99295 35 2 0.006 0.313 0.016 0.345 0.91 0.05 OK 

99295 36 1 0.006 0.313 0.016 0.345 0.91 0.05 OK 

101780 36 2 0.006 0.320 0.016 0.345 0.93 0.05 OK 

101780 37 1 0.006 0.320 0.016 0.345 0.93 0.05 OK 

104750 37 2 0.006 0.329 0.016 0.345 0.95 0.05 OK 

6 104750 38 1 0.006 0.329 0.016 0.345 0.95 0.05 OK 

107280 38 2 0.005 0.322 0.016 0.345 0.93 0.05 OK 

107280 39 1 0.005 0.322 0.016 0.345 0.93 0.05 OK 

109610 39 2 0.005 0.316 0.016 0.345 0.92 0.05 OK 

109610 40 1 0.005 0.316 0.016 0.345 0.92 0.05 OK 

111940 40 2 0.005 0.310 0.015 0.345 0.90 0.04 OK 

111940 41 1 0.005 0.310 0.015 0.345 0.90 0.04 OK 

114270 41 2 0.005 0.304 0.015 0.345 0.88 0.04 OK 

114270 42 1 0.005 0.304 0.015 0.345 0.88 0.04 OK 

116770 42 2 0.005 0.298 0.015 0.345 0.86 0.04 OK 

7 116770 43 1 0.005 0.298 0.015 0.345 0.86 0.04 OK 



 

 

 

SEGM. SUM 

LENGTH 

(mm) 

PART END tEd,max ζEd,max ζEd,mid. fRd ζΔd/fRd 

(Edge) 

ζΔd/fRd 

(middle) 

Check 

118740 43 2 0.005 0.294 0.015 0.345 0.85 0.04 OK 

118740 44 1 0.005 0.304 0.016 0.345 0.88 0.05 OK 

121710 44 2 0.005 0.297 0.016 0.345 0.86 0.05 OK 

121710 45 1 0.004 0.231 0.012 0.345 0.67 0.03 OK 

124680 45 2 0.004 0.225 0.012 0.345 0.65 0.03 OK 

124680 46 1 0.004 0.225 0.012 0.345 0.65 0.03 OK 

127650 46 2 0.004 0.221 0.012 0.345 0.64 0.03 OK 

127650 47 1 0.004 0.221 0.012 0.345 0.64 0.03 OK 

128790 47 2 0.004 0.219 0.012 0.345 0.63 0.03 OK 

Παξάξηεκα Β 

Πίλαθαο απνηειεζκάησλ ειέγρνπ επζηάζεηαο ζηνλ αξρηθφ θνξέα. 

SEG. SUM 

LENGTH 

(mm) 

PART END X C1 

(opening) 

fRd ζΔd/fRd 

(Edge) 

Check 

1 0 1 1 0.718411 1 0.22532 0.057883824 OK 

3006 1 2 0.708458 1 0.222198 0.161137659 OK 

3006 2 1 0.60265 1 0.194492 0.270995127 OK 

5768 2 2 0.590712 1 0.190639 0.409178886 OK 

5768 3 1 0.590607 1 0.190605 0.417834118 OK 

8536 3 2 0.578832 1 0.186805 0.543395522 OK 

8536 4 1 0.578832 1 0.186805 0.55141095 OK 

11310 4 2 0.567006 1 0.182988 0.665903965 OK 

11310 5 1 0.567006 1 0.182988 0.673196706 OK 

14089 5 2 0.565367 1 0.182459 0.764365038 OK 

14089 6 1 0.565367 1 0.182459 0.770870241 OK 

16874 6 2 0.56612 1 0.182703 0.846845132 OK 

16874 7 1 0.56612 1 0.182703 0.852613658 OK 

19665 7 2 0.565866 1 0.18262 0.919553083 OK 

19665 8 1 0.565866 1 0.18262 0.924663992 OK 

22462 8 2 0.564781 1 0.18227 0.984007261 OK 



 

 

 

 

SEG. SUM 

LENGTH 

(mm) 

PART END X C1 

(opening) 

fRd ζΔd/fRd 

(Edge) 

Check 

22462 9 1 0.564781 1 0.18227 0.988527126 OK 

25265 9 2 0.563003 1 0.181697 1.041434374 CHECK 

25265 10 1 0.563003 1 0.181697 1.045419861 CHECK 

28074 10 2 0.560642 1 0.180935 1.092842391 CHECK 

28074 11 1 0.579699 1 0.187085 0.990282202 OK 

30000 11 2 0.57821 1 0.186604 1.016285612 CHECK 

L (mm) 30000 Cxb 1 

2 30000 12 1 0.590182 1 0.190468 0.997437638 OK 

32120 12 2 0.590182 1 0.190468 1.060184029 CHECK 

32120 13 1 0.590182 1 0.190468 1.062060173 CHECK 

34090 13 2 0.590182 1 0.190468 1.120326263 CHECK 

34090 14 1 0.590182 1 0.190468 1.122071291 CHECK 

37060 14 2 0.590182 1 0.190468 1.209853365 CHECK 

37060 15 1 0.590182 1 0.190468 1.212464984 CHECK 

40030 15 2 0.590182 1 0.190468 1.300126409 CHECK 

40030 16 1 0.607486 1 0.19053 1.221728739 CHECK 

43000 16 2 0.607486 1 0.19053 1.303894407 CHECK 

43000 17 1 0.607486 1 0.19053 1.306134309 CHECK 

45970 17 2 0.607486 1 0.19053 1.388165449 CHECK 

45970 18 1 0.622805 1 0.195334 1.27727996 CHECK 

48940 18 2 0.622805 1 0.195334 1.352574896 CHECK 

48940 19 1 0.636453 1 0.199615 1.252617905 CHECK 

51910 19 2 0.636453 1 0.199615 1.322192264 CHECK 

51910 20 1 0.636453 1 0.199615 1.323778281 CHECK 

54880 20 2 0.636453 1 0.199615 1.393216054 CHECK 

54880 21 1 0.648679 1 0.203449 1.297356736 CHECK 

58000 21 2 0.648679 1 0.203449 1.365124083 CHECK 

L (mm) 28000 Cxb 1 

3 58000 22 1 0.688778 1 0.216026 1.286974595 CHECK 

61120 22 2 0.688778 1 0.216026 1.350641174 CHECK 



 

 

 

SEG. SUM 

LENGTH 

(mm) 

PART END X C1 

(opening) 

fRd ζΔd/fRd 

(Edge) 

Check 

61120 23 1 0.700371 1 0.219662 1.263955005 CHECK 

64090 23 2 0.700371 1 0.219662 1.320520674 CHECK 

64090 24 1 0.720596 1 0.226005 1.169306614 CHECK 

67060 24 2 0.720596 1 0.226005 1.21932504 CHECK 

67060 25 1 0.720596 1 0.226005 1.220099847 CHECK 

70030 25 2 0.720596 1 0.226005 1.269989686 CHECK 

70030 26 1 0.729472 1 0.228789 1.201537474 CHECK 

73000 26 2 0.729472 1 0.228789 1.248622542 CHECK 

73000 27 1 0.729472 1 0.228789 1.249279706 CHECK 

75970 27 2 0.729472 1 0.228789 1.296222687 CHECK 

75970 28 1 0.737653 1 0.231355 1.229890856 CHECK 

78720 28 2 0.737653 1 0.231355 1.271019447 CHECK 

L (mm) 20720 Cxb 1 

4 78720 29 1 0.763599 1 0.239492 1.228331337 CHECK 

81840 29 2 0.763599 1 0.239492 1.273256623 CHECK 

81840 30 1 0.77137 1 0.24193 1.211366547 CHECK 

84810 30 2 0.77137 1 0.24193 1.251916519 CHECK 

84810 31 1 0.77137 1 0.24193 1.252369434 CHECK 

87780 31 2 0.77137 1 0.24193 1.292756857 CHECK 

87780 32 1 0.778598 1 0.244197 1.232758506 CHECK 

90750 32 2 0.778598 1 0.244197 1.271130255 CHECK 

90750 33 1 0.791649 1 0.24829 1.162804768 CHECK 

93840 33 2 0.791649 1 0.24829 1.199222349 CHECK 

L (mm) 15120 Cxb 1 

5 93840 34 1 0.808421 1 0.25355 1.174624793 CHECK 

96810 34 2 0.808421 1 0.25355 1.20874149 CHECK 

96810 35 1 0.808421 1 0.25355 1.209007195 CHECK 

99295 35 2 0.808421 1 0.25355 1.237419536 CHECK 

99295 36 1 0.808421 1 0.25355 1.237639145 CHECK 

101780 36 2 0.808421 1 0.25355 1.265925251 CHECK 



 

 

 

 

SEG. SUM 

LENGTH 

(mm) 

PART END X C1 

(opening) 

fRd ζΔd/fRd 

(Edge) 

Check 

101780 37 1 0.808421 1 0.25355 1.266138291 CHECK 

104750 37 2 0.808421 1 0.25355 1.299774141 CHECK 

L (mm) 10910 Cxb 1 

6 104750 38 1 0.804234 1 0.252237 1.306781703 CHECK 

107280 38 2 0.801435 1 0.251359 1.283505412 CHECK 

107280 39 1 0.801435 1 0.251359 1.283680771 CHECK 

109610 39 2 0.798826 1 0.250541 1.263093783 CHECK 

109610 40 1 0.798826 1 0.250541 1.263221973 CHECK 

111940 40 2 0.796191 1 0.249714 1.243406643 CHECK 

111940 41 1 0.796191 1 0.249714 1.243506764 CHECK 

114270 41 2 0.793532 1 0.248881 1.224421456 CHECK 

114270 42 1 0.793532 1 0.248881 1.22449821 CHECK 

116770 42 2 0.790657 1 0.247979 1.204791068 CHECK 

L (mm) 12020 Cxb 1 

7 116770 43 1 0.790657 1 0.247979 1.20485126 CHECK 

118740 43 2 0.788375 1 0.247263 1.189851014 CHECK 

118740 44 1 0.781409 1 0.245078 1.24420459 CHECK 

121710 44 2 0.77782 1 0.243953 1.221663722 CHECK 

121710 45 1 0.824313 0.75 0.193901 1.191359452 CHECK 

124680 45 2 0.821517 0.75 0.193243 1.169042029 CHECK 

124680 46 1 0.821517 0.75 0.193243 1.169045863 CHECK 

127650 46 2 0.818696 0.75 0.19258 1.147715951 CHECK 

127650 47 1 0.818696 0.75 0.19258 1.147716226 CHECK 

128790 47 2 0.817607 0.75 0.192323 1.139779139 CHECK 

L (mm) 12020 Cxb 1 

Παξάξηεκα Γ 

Πίλαθαο απνηειεζκάησλ ειέγρνπ θφπσζεο γηα ηελ έλσζε ηνπ Σκήκαηνο 3 κε ηελ ζχλδεζε ησλ 

Σκεκάησλ 3-4. 

ΓF (KN) NEi Γζ (MPa) ΝRi Damage Damage Accumulation 

0 9.28E+08 0.0 inf 0.00 0.84 



 

 

 

ΓF (KN) NEi Γζ (MPa) ΝRi Damage Damage Accumulation 

10 5.21E+08 2.5 inf 0.00 

20 1.78E+08 4.9 inf 0.00 

30 7.34E+07 7.4 inf 0.00 

40 5.14E+07 9.9 inf 0.00 

50 2.76E+07 12.4 inf 0.00 

60 1.95E+07 14.8 inf 0.00 

70 1.41E+07 17.3 inf 0.00 

80 1.25E+07 19.8 inf 0.00 

90 7.21E+06 22.3 inf 0.00 

100 5.19E+06 24.7 inf 0.00 

110 3.76E+06 27.2 inf 0.00 

120 3.41E+06 29.7 inf 0.00 

130 1.90E+06 32.2 inf 0.00 

140 1.46E+06 34.6 8.57E+07 0.02 

150 1.10E+06 37.1 6.07E+07 0.02 

160 1.10E+06 39.6 4.40E+07 0.02 

170 6.96E+05 42.1 3.25E+07 0.02 

180 5.89E+05 44.5 2.44E+07 0.02 

190 4.82E+05 47.0 1.86E+07 0.03 

200 4.53E+05 49.5 1.44E+07 0.03 

210 3.35E+05 52.0 1.13E+07 0.03 

220 2.80E+05 54.4 8.95E+06 0.03 

230 2.69E+05 56.9 7.16E+06 0.04 

240 2.72E+05 59.4 5.79E+06 0.05 

250 1.97E+05 61.8 4.83E+06 0.04 

260 1.41E+05 64.3 4.29E+06 0.03 

270 1.26E+05 66.8 3.83E+06 0.03 

280 1.79E+05 69.3 3.44E+06 0.05 

290 1.03E+05 71.7 3.09E+06 0.03 

300 8.99E+04 74.2 2.79E+06 0.03 

310 7.37E+04 76.7 2.53E+06 0.03 



 

 

 

 

ΓF (KN) NEi Γζ (MPa) ΝRi Damage Damage Accumulation 

320 6.94E+04 79.2 2.30E+06 0.03 

330 5.21E+04 81.6 2.10E+06 0.02 

340 4.28E+04 84.1 1.92E+06 0.02 

350 2.92E+04 86.6 1.76E+06 0.02 

360 3.98E+04 89.1 1.62E+06 0.02 

370 2.95E+04 91.5 1.49E+06 0.02 

380 2.12E+04 94.0 1.37E+06 0.02 

390 1.70E+04 96.5 1.27E+06 0.01 

400 3.42E+04 99.0 1.18E+06 0.03 

410 2.45E+04 101.4 1.09E+06 0.02 

420 7.17E+03 103.9 1.02E+06 0.01 

430 1.91E+04 106.4 9.49E+05 0.02 

440 7.05E+03 108.9 8.85E+05 0.01 

450 4.69E+03 111.3 8.28E+05 0.01 

460 1.52E+02 113.8 7.75E+05 0.00 

470  116.3 7.26E+05 0.00 

480  118.8 6.82E+05 0.00 

490 2.32E+03 121.2 6.41E+05 0.00 

500 4.65E+03 123.7 6.03E+05 0.01 

510  126.2 5.69E+05 0.00 

520  128.6 5.36E+05 0.00 

530  131.1 5.07E+05 0.00 

540  133.6 4.79E+05 0.00 

550 5.00E+01 136.1 4.53E+05 0.00 

560  138.5 4.29E+05 0.00 

570 5.00E+02 141.0 4.07E+05 0.00 

580  143.5 3.87E+05 0.00 

590  146.0 3.67E+05 0.00 

600 5.20E+02 148.4 3.49E+05 0.00 

610 5.01E+01 150.9 3.32E+05 0.00 

620  153.4 3.16E+05 0.00 



 

 

 

ΓF (KN) NEi Γζ (MPa) ΝRi Damage Damage Accumulation 

630  155.9 3.02E+05 0.00 

640  158.3 2.88E+05 0.00 

650  160.8 2.75E+05 0.00 

660  163.3 2.62E+05 0.00 

670  165.8 2.51E+05 0.00 

680  168.2 2.40E+05 0.00 

690  170.7 2.30E+05 0.00 

700 3.01E+01 173.2 2.20E+05 0.00 

710 3.01E+01 175.7 2.11E+05 0.00 

 


