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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται αναλυτικά η μη γραμμική
συμπεριφορά και η φέρουσα ικανότητα διαφόρων μεταλλικών διατμητικών
τοιχωμάτων, δηλαδή πλαισίων με διαφορετικούς κατακόρυφους συνδέσμους
δυσκαμψίας και με διατμητικά χαλυβδοελάσματα ως συστήματα αντίστασης σε
πλευρική φόρτιση. Μέσω της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας επιτυγχάνεται
κατανόηση της συμπεριφοράς, πρόβλεψη όλων των δυνατών μηχανισμών αστοχίας,
εκτίμηση της αντοχής και αξιολόγηση της ευπάθειας των μεταλλικών αυτών
κατασκευών με αριθμητικές αναλύσεις μέσω της χρήσης του προγράμματος
πεπερασμένων στοιχείων Adina. Εξετάζεται αστοχία που οφείλεται, είτε σε διαρροή
του υλικού, είτε σε τοπικό λυγισμό, είτε σε συνδυασμό και των δύο, καθώς οι
φορείς μέσω της σταδιακής μείωσης του πάχους της διατομής τους γίνονται
επιρρεπείς σε τοπικό λυγισμό. Τελικός στόχος της εργασίας αυτής είναι η όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη μείωση του βάρους των εν λόγω φορέων και η παροχή
πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά τους όταν υφίστανται πλευρική φόρτιση,
με σκοπό την αξιοποίησή τους, τόσο σε περαιτέρω έρευνα όσο και σε πρακτικό
επίπεδο ως στοιχεία πρόσθετης κατασκευής ή στοιχεία ενίσχυσης σε υπάρχουσες
κατασκευές.
Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική περιγραφή της μεθοδολογίας που
χρησιμοποιήθηκε για την εξέταση των πλαισίων αυτών καθώς και μια γενική
αναφορά σε ξένη βιβλιογραφία, η οποία έδωσε το έναυσμα για την δημιουργία

αυτής της διπλωματικής εργασίας. Σχετικές αναφορές αναγράφονται στο τέλος της
εργασίας.
Στο 2ο, 3ο, 4ο, 5ο ,6ο και 7ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για κάθε
είδος φορέα. Συγκεκριμένα οι φορείς είναι απλό πλαίσιο, πλαίσιο με χιαστί
συνδέσμους δυσκαμψίας, πλαίσιο με σύνδεσμο δυσκαμψίας κεντρικό λάμδα,
πλαίσιο με σύνδεσμο δυσκαμψίας έκκεντρο λάμδα καμπτικού τύπου, πλαίσιο με
σύνδεσμο δυσκαμψίας έκκεντρο λάμδα διατμητικού τύπου και πλαίσιο με δύο
διατμητικά πάνελ.
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε κάθε κεφάλαιο με τον ίδιο τρόπο για κάθε
φορέα καθώς εκτελούνται τα ίδια είδη αναλύσεων. Αρχικά πραγματοποιείται
αναλυτική περιγραφή του κάθε προσομοιώματος, έτσι όπως κατασκευάστηκε στο
πρόγραμμα Adina. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για κοινό πάχος
διατομής πλαισίου και συνδέσμων δυσκαμψίας και μετά για διαφορετικό πάχος
αυτών, όπου το πάχος του πλαισίου διατηρείται σταθερό και μεταβάλλεται το
πάχος των συνδέσμων δυσκαμψίας. Στην περίπτωση του απλού πλαισίου δεν
υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός. Για κάθε περίπτωση(κοινό ή διαφορετικό πάχος) τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται σε χαρακτηριστικά πάχη διατομής, στα οποία ο
φορέας κυριαρχείται από διαφορετικό μηχανισμό αστοχίας. Τέλος, ακολουθεί
σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων για όλα τα πάχη για τον αντίστοιχο φορέα
κάθε φορά και σχολιασμός επ’ αυτών με χρήση συγκεντρωτικών διαγραμμάτων.
Στο 8ο κεφάλαιο πραγματοποιείται σύγκριση μεταξύ όλων των φορέων στα
χαρακτηριστικά πάχη, για κοινό και διαφορετικό πάχος διατομής, με χρήση πάλι
συγκεντρωτικών διαγραμμάτων και εξάγονται τελικά συμπεράσματα σχετικά με τη
διαφορετικότητα των φορέων μεταξύ τους. Επιπλέον, γίνεται σύγκριση της
συμπεριφοράς που παρουσίασαν οι διατομές ανάλογα με το πάχος τους, με τη
συμπεριφορά που αναμένεται να έχουν βάσει των κανονιστικών διατάξεων. Τέλος,
στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά σε δυνατότητες περαιτέρω έρευνας στο
συγκεκριμένο αντικείμενο.
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ABSTRACT
This thesis presents the non-linear behavior and bearing capacity of various steel
shear walls, namely frames with different types of bracing and shear panels, as
lateral load resistance systems. Through the applied methodology, understanding of
the behavior, prediction of all possible failure mechanisms, evaluation of strength
and assessing of vulnerability of these steel structures is achieved by means of
numerical analyses using the finite element software Adina. Failure owing to either
material yielding, local buckling or a combination of both is addressed, as the above
mentioned frames become prone to local buckling through the gradual reduction of
their section thickness. The ultimate goal of this thesis is achieving the greatest
possible weight reduction of these models and the collection of useful information
concerning their behavior when subjected to lateral force, aiming at their use, not
only in further research, but also at a practical level either as parts of new structures
or elements for strengthening existing structures, with a view to contributing to their
sustainable development.
In the 1st chapter a brief description of the methodology used to examine those
frameworks is presented, as well as a general reference to international research
literature, which triggered interest for this thesis. References are listed at the end of
the final chapter.
In the 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th chapter the results for each type of frame are
presented. In particular the models are a simple frame and frames with diagonal Xbracing, concentric lambda bracing, eccentric flexural-type lambda bracing, eccentric
shear-type lambda bracing and two shear steel panels.
The results are presented in each chapter in the same way for every type of frame,
as the same types of non-linear analyses are performed. Initially, a detailed

description of each simulated model is given, as set-up in the Adina finite element
software. Subsequently, results are presented for both cases of common and
different section thickness of the frame and the bracing or shear panels respectively.
In the second case the thickness of the frame remains constant while the thickness
of the bracing is gradually reduced. In the case of the simple frame there is no such
distinction. For each case (common or different thickness) results are presented for
characteristic thicknesses, in which the model is dominated by a different type of
failure mechanism. Lastly, a comparison follows between the results for all
thicknesses of each respective model and also a commentary on them using
combined diagrams.
In the 8th chapter a comparison between all models for these two characteristic
thicknesses for common and different thickness is carried out with the use of
combined diagrams and, also, final conclusions concerning the diversity between
these models are cited. Moreover, another comparison takes place concerning the
behavior demonstrated by cross sections depending on their thickness and their
respective expected behavior according to regulations. Finally, the 8th chapter
includes a reference of possibilities for further research on this subject.
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Εισαγωγή

1.1 Έρευνα και εφαρμογή
Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η μη γραμμική συμπεριφορά και η
φέρουσα ικανότητα έξι μεταλλικών φορέων, συγκεκριμένα πλαισίων με
κατακόρυφους συνδέσμους δυσκαμψίας και διατμητικά μεταλλικά πάνελ, ως είδη
διατμητικών τοιχωμάτων, τα οποία υφίστανται πλευρική φόρτιση. Τα τοιχώματα
αυτά μπορεί να αποτελούν στοιχεία ενός προκατασκευασμένου κτιρίου ή πρόσθετα
στοιχεία ενίσχυσης μιας ήδη υπάρχουσας κατασκευής. Τελικός στόχος είναι η
συλλογή χρήσιμων πληροφοριών για την αξιοποίηση των εν λόγω στοιχείων
μελλοντικά τόσο σε περαιτέρω έρευνα όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
Ήδη σε πρακτικό επίπεδο γίνεται χρήση τέτοιου τύπου διατμητικών τοιχωμάτων
από κατασκευαστικές εταιρίες ως στοιχεία ενίσχυσης έναντι σεισμικών φορτίων σε
ήδη υπάρχουσες κατασκευές από σκυρόδεμα, όπως παρουσιάζεται στις εικόνες
που ακολουθούν (Σχήμα 1.1, 1.2, 1.3), γεγονός που επιβεβαιώνει την χρησιμότητα
αυτών των φορέων και την ανάγκη για περαιτέρω μελέτη και εξέλιξή τους.

Σχήμα 1.1: Εικόνες πριν και μετά την εισαγωγή των χιαστί συνδέσμων δυσκαμψίας
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Σχήμα 1.2: Εικόνες πριν και μετά την τοποθέτηση των χιαστί συνδέσμων
δυσκαμψίας

Σχήμα 1.3: Εικόνες παραμόρφωσης πριν και μετά από την εισαγωγή των χιαστί
συνδέσμων δυσκαμψίας
Από τις παραπάνω εικόνες βλέπουμε πώς κατακόρυφοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας
εντάσσονται σε ήδη υπάρχοντα κτίρια και ειδικά στο σχήμα 1.3 βλέπουμε πόσο
μειώνεται η παραμόρφωση του κτιρίου όταν δέχεται πλευρική φόρτιση με την
εισαγωγή των χιαστί συνδέσμων κατά μήκος του κτιρίου.
Ακολουθούν φωτογραφίες διαφόρων μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων που
τραβήχτηκαν κατά την διάρκεια εξέλιξης των εργασιών τοποθέτησής τους σε
διάφορα μεταλλικά κτίρια και κτίρια από σκυρόδεμα (Σχήμα 1.4). Όλες οι εικόνες
περιέχονται σε ιστοσελίδες ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών.
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Σχήμα 1.4: Φωτογραφίες μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων
Από τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε τη σημαντικότητα της σχέσης έρευνας και
εφαρμογής για την βελτίωση και εξέλιξη των κατασκευών.

1.2 Συνοπτική περιγραφή της εφαρμοζόμενης μεθόδου
Τα τελευταία χρόνια οι κατασκευές σχεδιάζονται με βάση την οριακή κατάσταση
αντοχής τους και την οριακή κατάσταση λειτουργικότητάς τους. Η οριακή
κατάσταση αντοχής αφορά μια σειρά από κριτήρια απόδοσης, τα οποία πρέπει να
πληρούνται όταν ασκούνται φορτία στην κατασκευή. Για να ικανοποιούνται αυτά τα
κριτήρια η κατασκευή δεν πρέπει να καταρρεύσει όταν υφίσταται τους διάφορους
συνδυασμούς φορτίων σχεδιασμού. Για να ικανοποιεί τα κριτήρια λειτουργικότητας
η κατασκευή πρέπει να παραμένει λειτουργική για την προβλεπόμενη χρήση της
όταν υφίσταται καθημερινά συνήθη φορτία.
Στη παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιείται μια μεθοδολογία με χρήση
σύγχρονων αριθμητικών εργαλείων για τον υπολογισμό του φορτίου κατάρρευσης
διαφόρων μεταλλικών φορέων, δηλαδή για υπολογισμό της δύναμής τους και άρα
προσδιορισμό των κριτηρίων οριακής κατάρρευσης. Κατάρρευση μπορεί να επέλθει
είτε λόγω ανάπτυξης τάσεων σε ορισμένα σημεία της διατομής, οι οποίες
υπερβαίνουν την ικανότητα του υλικού, μια κατάσταση γνωστή ως μη
γραμμικότητα υλικού, είτε λόγω λυγισμού, που σχετίζεται με ξαφνική αύξηση των
μετατοπίσεων με ταυτόχρονα μικρή αύξηση του επιβαλλόμενου φορτίου, μια
κατάσταση γνωστή ως μη γραμμικότητα γεωμετρίας, είτε λόγω συνδυασμού των
δύο ειδών μη γραμμικότητας.
Μια αρκετά δημοφιλής προσέγγιση προτεινόμενη από τους σύγχρονους κώδικες
περιλαμβάνει την απόκτηση αποτελεσμάτων δράσης από γραμμική ελαστική
ανάλυση στην κατασκευή όταν της ασκείται φορτίο σχεδιασμού και σύγκριση
Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων
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αυτών για κάθε μέλος με αντοχές που αντιπροσωπεύουν και τα δύο είδη
ενδεχόμενης μη γραμμικότητας. Συνήθως αυτό επιτυγχάνεται με πολλαπλασιασμό
της αντοχής της διατομής, υποθέτοντας πλήρη εκμετάλλευση της ικανότητας του
υλικού της διατομή, με τους κατάλληλους παράγοντες μείωσης ,που
αντιπροσωπεύουν την επιρροή της μη γραμμικότητας γεωμετρίας. Οι παράγοντες
αυτοί προκύπτουν από ιδιομορφές λυγισμού, οι οποίες έχουν υπολογιστεί για
συγκεκριμένα είδη διατομών μέσω ενός ευρύ φάσματος πειραματικών
αποτελεσμάτων. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου για πρακτικές εφαρμογές
είναι ότι η πρόβλεψη της κατάρρευσης, ένα ιδιαίτερα μη γραμμικό φαινόμενο,
επιτυγχάνεται μέσω γραμμικής ελαστική ανάλυσης, η οποία είναι απλή και άμεση,
μπορεί να υπολογιστεί από όλα τα συνήθη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα, με
μικρό υπολογιστικό κόστος και δεν απαιτεί ιδιαίτερα εξειδικευμένες γνώσεις
μηχανικής για να δημιουργηθεί το κατασκευαστικό μοντέλο, να επιλεγούν οι
παράμετροι της ανάλυσης και να ερμηνευτούν τα αποτελέσματα. Επιπλέον τα
αποτελέσματα είναι αρκετά αξιόπιστα για συνήθη κατασκευαστικά συστήματα,
αποτελούμενα από μέλη με κανονικές αλλά και συγκολλητές διατομές.
Για ιδιαίτερα συνήθη κατασκευαστικά συστήματα, όπως πλαίσια, πιο εξελιγμένες
διαδικασίες έχουν προταθεί στην βιβλιογραφία. Για παράδειγμα, έχουν προκύψει
από έρευνες απλοποιημένοι παράγοντες ενίσχυσης, που αντιπροσωπεύουν τη μη
γραμμικότητα υλικού και γεωμετρίας όσον αφορά περιπτώσεις αστάθειας
πλαισίου. Παρόλα αυτά τέτοιες προσεγγιστικές μέθοδοι περιορίζονται σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις και δεν είναι εύκολο να γενικευθούν έτσι ώστε να έχουν
μια ευρύτερη εγκυρότητα και εφαρμογή. Για αυτό το λόγο, επιστημονικές έρευνες
με τη βοήθεια της ανάπτυξης και εξέλιξης υπολογιστικών κατασκευαστικών
αναλύσεων επικεντρώθηκαν σε πιο εξελιγμένες διαδικασίες αριθμητικών
αναλύσεων για την εύρεση της φέρουσας ικανότητας των κατασκευών. Σε πολλές
περιπτώσεις αυτό επιτεύχθηκε με χρήση εσωτερικού εξειδικευμένου λογισμικού. Ο
σύγχρονος κώδικας, όμως, ήδη επιτρέπει την πρόβλεψη του φορτίου κατάρρευσης
μέσω πιο επεξεργασμένων, μη γραμμικών αναλύσεων με ατέλειες. Αυτή η
προσέγγιση είναι, πιθανόν, πιο κατάλληλη από την χρήση παραγόντων μείωσης σε
μη συνήθεις διατομές και κατασκευές, αφού τέτοιες περιπτώσεις δεν καλύπτονται
από ιδιομορφές λυγισμού και εξισώσεις αλληλεπίδρασης, και υποθέσεις για την
προσέγγιση της συμπεριφοράς τέτοιων κατασκευών είναι πιθανό να οδηγήσουν σε
ανακρίβειες. Επομένως, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τις προαναφερόμενες
μεθόδους, οι εν ενεργεία μηχανικοί θα πρέπει να κατέχουν επαρκείς
κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία των αριθμητικών μοντέλων, την επιλογή
της κατάλληλης αριθμητικής μεθόδου και των αριθμητικών παραμέτρων του
αλγορίθμου και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
Με βάση τα παραπάνω, στην παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιείται μια
συστηματική μεθοδολογία για πρόβλεψη του φορτίου κατάρρευσης, η οποία
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αποτελείται από μια σειρά μη γραμμικών αναλύσεων με το πρόγραμμα
πεπερασμένων στοιχείων Adina. Η διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει την
κατασκευή κατάλληλων προσομοιωμάτων στο πρόγραμμα πεπερασμένων
στοιχείων, απόκτηση ιδιομορφών λυγισμού για κάθε προσομοίωμα μέσω
γραμμικοποιημένης ανάλυσης λυγισμού (LBA) και χρήση ενός γραμμικού
συνδυασμού αυτών των ιδιομορφών για την εισαγωγή ατελειών και εν συνεχεία την
πραγματοποίηση μη γραμμική ανάλυσης υλικού και γεωμετρίας με ατέλειες
(GMNIA). Πριν από την GMNIA ανάλυση πραγματοποιούνται, επίσης, μια μη
γραμμική ανάλυση υλικού με ελαστοπλαστικό υλικό χωρίς ατέλειες (ΜΝΑ), από την
οποία ανάγεται ένα φορτίο διαρροής και μελετάται η συμπεριφορά του φορέα
μόνο λόγω διαρροής του υλικού, και μια μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας με
ατέλειες και ελαστικό υλικό (GNIA), από όπου, ανάλογα με το αν ο φορέας είναι
επιρρεπής σε λυγισμό, προκύπτει ένα φορτίο λυγισμού και μελετάται η
συμπεριφορά του φορέα μόνο λόγω αυτού του φαινομένου. Ο λόγος που
πραγματοποιούνται αυτές οι δύο αναλύσεις είναι για να αποκτήσουμε μια πρώτη
άποψη για το είδος της αστοχίας που ενδεχομένως θα κυριαρχήσει στον κάθε
φορέα και επιπλέον αποτελούν και ένα πρόσθετο έλεγχο όσον αφορά τη σωστή
κατασκευή και λειτουργία των προσομοιωμάτων. Η τελική και πιο κοντά στην
πραγματικότητα συμπεριφορά του φορέα προκύπτει από την GMNIA, όπου
λαμβάνονται υπόψη και οι δύο μη γραμμικότητες και οι ατέλειες αυτού. Για την
εκτίμηση της μη γραμμικής συμπεριφοράς του φορέα εξάγονται δρόμοι ισορροπίας
από τις μη γραμμικές αναλύσεις και επιλέγονται χαρακτηριστικά σημεία επί αυτών,
τα οποία συνοδεύονται από φωτογραφίες τάσεων και παραμορφώσεων. Έτσι, με
χρήση αυτών των φωτογραφιών αποκτούμε μια πολύ καλή εικόνα του φορέα, έτσι
όπως αυτή μεταβάλλεται σταδιακά σε κάθε βήμα του εκάστοτε δρόμου ισορροπίας
κατά την διάρκεια επιβολής της πλευρικής φόρτισης.

1.3 Επιρροές που συντέλεσαν στην πραγματοποίηση της εν
λόγω διπλωματικής εργασίας
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται συνοπτική αναφορά σε ορισμένα επιστημονικά άρθρα
της διεθνούς βιβλιογραφίας, τα οποία ενέπνευσαν την δημιουργία της παρούσας
διπλωματικής εργασίας. Τα άρθρα αναφέρονται κυρίως σε διατμητικούς
μεταλλικούς τοίχους, ως συστήματα αντίστασης σε σεισμικά φορτία.
1. Double skin steel panels:
Στο άρθρο αυτό [1] παρουσιάζεται ένας νέος τύπος συστήματος αντίστασης σε
πλευρική φόρτιση. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα κτίριο με σκελετό από
μεταλλικά πλαίσια, αρθρωτά συνδεδεμένα, με διπλά μεταλλικά πάνελ, στο οποίο
πραγματοποιούνται πλήρους κλίμακας πειράματα. Η μεταλυγισμική αντοχή των
πάνελ-πλακών προβλέπεται μέσω πλήρους πλαστικής ανάλυσης, όταν αυτά
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υποβάλλονται σε καθαρή κάμψη, και συγκρίνεται με τα πειραματικά
αποτελέσματα. Με βάση τα πειραματικά δεδομένα από τα πάνελ κατασκευάζεται
το αναλυτικό μοντέλο του συστήματος και συγκρίνεται αντιστοίχως με τα
πειραματικά αποτελέσματα πλαισίων με διπλό σύστημα μεταλλικών πάνελ. Από τα
πειράματα προκύπτει ότι τα πάνελ διαρρέουν πριν διαρρεύσει το πλαίσιο, όποτε η
ζημιά στο πλαίσιο, ως πρωταρχική κατασκευή, ελέγχεται και, επίσης, διαπιστώνεται
ότι τα πάνελ ενισχύουν την συνολική δυσκαμψία του συστήματος και διατηρούν
ελαστική συμπεριφορά μέχρι την διαρροή χωρίς την εμφάνιση τοπικού λυγισμού.
Συγκεκριμένα τοποθετήθηκε κυματοειδής πλάκα ανάμεσα στα δύο εξωτερικά πάνελ
προκειμένου να αποφευχθεί ο πρόωρος τοπικός λυγισμός. Τα πάνελ παρουσίασαν
μέτρια ολκιμότητα και διάχυση ενέργειας ενώ η ενίσχυση του κτιρίου με πάνελ
βοήθησε και στην λειτουργικότητά του (π.χ. μεγάλα κενά-παράθυρα). Επιπλέον, η
αρθρωτή σύνδεση μείωσε το χρόνο κατασκευής καθώς είναι ιδιαίτερα γρήγορη και
απλή διαδικασία. Τα συμπεράσματα από το εν λόγω άρθρο είναι ότι: τα λεπτά
διπλά μεταλλικά πάνελ ακολουθούν θεωρητικά την καμπτική συμπεριφορά των
μεταλλικών πλακών, σημειώθηκε μείωση στην αντοχή σε όλα τα δείγματα που
εξετάστηκαν μετά την έναρξη της εγκάρσιας παραμόρφωσης και μετά από τη
δοκιμασία ενός αντιστεκόμενου στη ροπή πλαισίου με 12 ελαφριά μεταλλικά πάνελ
αποδείχθηκε ότι τα πάνελ αυτά είναι αποτελεσματικά για αντίσταση σε πλευρική
φόρτιση.
2. Seismic behavior of code designed steel plate shear walls:
Στο εν λόγω άρθρο [2] εκτιμάται η συμπεριφορά ενός συστήματος μεταλλικού
πλαισίου, σχεδιασμένου βάσει κώδικα, με μεταλλικές πλάκες κορμού. Πρόκειται για
ένα ακόμα σύστημα διατμητικού τοίχου. Σχεδιάζεται μια σειρά από είδη τοίχων και
εκτιμάται η συμπεριφορά τους με χρήση των αποτελεσμάτων από μη γραμμικές
αναλύσεις για διάφορες κινήσεις εδάφους που αντιπροσωπεύουν διαφορετικά
επίπεδα κινδύνου. Σκοπός είναι η διερεύνηση της σεισμικής απόκρισης των
διατμητικών αυτών συστημάτων (SPSWs) με διάφορες διαμορφώσεις όταν
σχεδιάζονται βάσει των διατάξεων. Διαπιστώνεται ότι ο σχεδιασμός των εν λόγω
συστημάτων με βάση τον σύγχρονο κώδικα ικανοποιεί τις απαιτήσεις μέγιστης
μετατόπισης μεταξύ των ορόφων για σεισμούς σχεδιασμού και έχει μέγιστη
μετατόπιση μεταξύ ορόφων μικρότερη από 5% για τους μέγιστους θεωρητικά
σεισμούς. Επίσης διαπιστώνεται ότι οι απαιτήσεις πλαστιμότητας των πλακών είναι
ικανοποιητικά μεγαλύτερες για τοίχους χαμηλού ύψους από ότι για τοίχους
μεγάλου ύψους, όπου υψηλότερες δονήσεις επιδρούν αρνητικά στην απόκριση της
κατασκευής. Το ποσοστό των ορόφων που αντιστάθηκαν στη διάτμηση από την
πλάκα κορμού σε σχέση με τα σύνορα του πλαισίου διαπιστώθηκε ότι είναι 60% με
80% και σχετικά ανεξάρτητο από τον λόγο διαστάσεων του πάνελ, το ύψος του
τοίχου και το επίπεδο κινδύνου ενώ επηρεάζεται από τη μεταβολή του πάχους των
ελασμάτων. Οι μέγιστες απαιτήσεις στα κατακόρυφα στοιχεία του πλαισίου όσον
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αφορά τα επίπεδα τραντάγματος αυτών βάσει σχεδιασμού βρέθηκε ότι είναι
αισθητά κατώτερες από εκείνες που προέκυψαν από τον ικανοτικό σχεδιασμό για
το σύστημα διατμητικών τοίχων με 9 ή παραπάνω ορόφους.
3. Strategy of numerical verification of steel structures at ultimate limit level:
Στο άρθρο αυτό [3] προτείνεται μια στρατηγική για κατανόηση της συμπεριφοράς,
πρόβλεψη όλων των δυνατών μηχανισμών αστοχίας, εκτίμηση της δύναμης και
αξιολόγηση της ευπάθειας των μεταλλικών κατασκευών με αριθμητικές αναλύσεις
μέσω της χρήσης εμπορικά διαθέσιμων προγραμμάτων πεπερασμένων στοιχείων. Ο
τελικός στόχος είναι να υπάρξει ένα αξιόπιστο υπολογιστικό εργαλείο για την
πραγματοποίηση ελέγχων της δύναμης της κατασκευής σε οριακή κατάσταση
αστοχίας. Κρίσιμες ιδιομορφές λυγισμού από γραμμικοποιημένες αναλύσεις
λυγισμού (LBA) σε ένα κατάλληλο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων
χρησιμοποιούνται ως μοτίβα ατελειών για την πραγματοποίηση μη γραμμικών
αναλύσεων υλικού και γεωμετρίας (GMNIA). Δρόμοι ισορροπίας συνοδευόμενοι
από φωτογραφίες διανομής τάσεων και παραμόρφωσης σε χαρακτηριστικά σημεία
προτείνονται ως ένα δυνατό εργαλείο εκτίμησης των αποτελεσμάτων.
Αποτελέσματα από δύο μελέτες χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση αυτής της
μεθοδολογίας: (1) μη ενισχυμένη και ενισχυμένη μεταλλική πλάκα σε καθαρή
θλίψη, (2) ένα δοκάρι προβόλου με κιβωτιοειδής διατομή με εγκάρσια και διαμήκη
ενισχυτικά ελάσματα. Η μέθοδος αυτή είναι αξιόπιστη για την πρόβλεψη του
φορτίου κατάρρευσης και πιο εμπεριστατωμένη για πολύπλοκες, συγκολλητές
διατομές και ασυνήθιστες κατασκευές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρακτικό
επίπεδο και επιτρέπει βελτιστοποίηση τοπολογίας και διατομών μέσω της παροχής
στοιχείων για την συμπεριφορά της κατασκευής.
4. Low yield metal shear panels as an alternative for the seismic upgrading of the
concrete structures:
Το άρθρο αυτό [4] εξετάζει το πρόβλημα της σεισμικής ανακατασκευής υπαρχόντων
κατασκευών από σκυρόδεμα μέσω μιας καινοτόμου μεθοδολογίας που βασίζεται
σε χαμηλής απόδοσης μεταλλικά διατμητικά πάνελ. Αυτά τα πάνελ εισάγονται σε
συγκεκριμένες θέσεις στην κατασκευή από σκυρόδεμα ενισχύοντας την δύναμη και
τη δυσκαμψία της. Ωστόσο, η σημαντικότερη βελτίωση αφορά την ικανότητα
διάχυσης της ενέργειας αυτών των πρόσθετων στοιχείων. Η εργασία αυτή
παρουσιάζει μια προκαταρκτική μεθοδολογία σχεδιασμού εντός του πλαισίου με
βάση τις αποδόσεις σχεδιασμού καθώς και λεπτομέρειες για την υλοποίηση της
παρέμβασης αυτής. Επεξεργασμένα μοντέλα μη γραμμικής ανάλυσης
πεπερασμένων στοιχείων χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν την ποιότητα
των αποτελεσμάτων που αποκτώνται από πιο απλά μοντέλα, τα οποία
χρησιμοποιούνται στην καθημερινή πρακτική μηχανική. Σημειώνεται ότι το
προκαταρκτικό σχέδιο είναι πολύ σημαντικό καθώς με βάση αυτό εντοπίζεται η
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σεισμική απόκριση της αρχικής κατασκευής και επομένως και οι στόχοι της
ανακατασκευής αυτής.
Τα παραπάνω άρθρα έδωσαν το έναυσμα για την ενασχόληση με διατμητικά
συστήματα τοιχωμάτων ως στοιχεία ενίσχυσης και σεισμικής αντίστασης
κατασκευών και χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία που προτείνεται στο άρθρο [3].

Διπλωματική εργασία Βιολέττας Νικολαΐδου

ΕΜΠ 2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Μη γραµµικές αναλύσεις απλού
πλαισίου

2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Μη γραμμικές αναλύσεις απλού πλαισίου

2.1 Γενικά
Όπως αναφέρεται και στο πρώτο κεφάλαιο, κύριος σκοπός της παρούσας
διπλωματικής εργασίας είναι η εκτίμηση της συμπεριφοράς διάφορων τύπων
μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων, ως στοιχεία νέων μεταλλικών κτιρίων ή
στοιχεία ενίσχυσης κτιρίων από σκυρόδεμα, τα οποία βρίσκονται υπό την επιβολή
πλευρικής φόρτισης.
Σε αυτό το κεφάλαιο, καθώς και στα επόμενα που ακολουθούν, γίνεται μια πρώτη
προσέγγιση σε ότι αφορά τα τμήματα τοίχων. Παρουσιάζεται μια σειρά από μη
γραμμικές αναλύσεις σε διάφορα είδη πλαισίων, στα οποία επιβάλλονται σεισμικά
φορτία. Τα είδη που εξετάστηκαν είναι απλό πλαίσιο, πλαίσιο με χιαστί συνδέσμους
δυσκαμψίας, πλαίσιο με συνδέσμους δυσκαμψίας τύπου λάμδα (κεντρικό, έκκεντρο
καμπτικού τύπου, έκκεντρο διατμητικού τύπου) και πλαίσιο με μεταλλικά πάνελ.
Επιλέχθηκε για το πλαίσιο κοίλη κιβωτιοειδής τετραγωνική διατομή 100*100 mm
και εξετάστηκαν διάφορα πάχη. Για την προσομοίωση και ανάλυση των πλαισίων
χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων Adina, στο
οποίο επιλέχθηκε collapse ανάλυση και η μέθοδος Full Newton. Επιπλέον,
επιλέχθηκε ένα αρκετά πυκνό πλέγμα τετρακομβικών, ρομβικών και τριγωνικών,
επιφανειακών στοιχείων κελύφους, διαστάσεων πλευράς κατά κύριο λόγο 10 mm.
Σκοπός ήταν η επίτευξη όσο το δυνατόν καλύτερης ακρίβειας των αποτελεσμάτων,
η οποία συνήθως μειώνεται όταν δεν χρησιμοποιούνται στοιχεία κανονικής
γεωμετρίας και όταν διαμορφώνονται πλέγματα πεπερασμένων στοιχείων
αραιότερα από το επιθυμητό.

2.2 Περιγραφή προσομοιώματος
Το αρχικό απλό πλαίσιο προσομοιώθηκε με συντεταγμένες δεκαέξι σημείων, μέσω
των οποίων σχεδιάστηκαν τριαντατρείς γραμμές και δεκαέξι επιφάνειες. Οι
διαστάσεις περιμέτρου του πλαισίου είναι 3m ύψος και 4m μήκος (Σχήμα 2.1 και
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2.2). Η ένωση στους κόμβους έγινε με μία κοινή διαγώνια γραμμή δοκού και
υποστυλώματος, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια στον κόμβο και διευκολύνοντας
την δημιουργία του πλέγματος πεπερασμένων με την σωστή ένωση των κόμβων
των στοιχείων. Μέσω τεσσάρων επιφανειών προσομοιώθηκαν οι εξωτερικές
διαστάσεις της κοίλης διατομής για κάθε δοκό και υποστύλωμα αντιστοίχως, ενώ
το πάχος της υλοποιήθηκε με την εισαγωγή κάθε φορά του κατάλληλου πάχους στα
πεπερασμένα στοιχεία (Σχήμα 2.3 και 2.4).

Σχήμα 2.1: Εικόνα γεωμετρίας πλαισίου

Σχήμα 2.2: Εικόνα γεωμετρίας πλαισίου

Σχήμα 2.3: Πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων άνω αριστερά κόμβου
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Σχήμα 2.4: Πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων κάτω δεξιά κόμβου
Όσον αφορά τις συνοριακές συνθήκες επιλέχθηκε αμφιέρειστο πλαίσιο (Σχήμα 2.5)
με άρθρωση στον κάτω αριστερά κόμβο με δέσμευση κατά την διεύθυνση x, y και z
και κύλιση στον κάτω δεξιά κόμβο με δέσμευση κατά την διεύθυνση x και y (D,C
αντιστοίχως Σχήμα 2.6α και 2.6β). Επιπλέον τοποθετήθηκαν πλευρικές κυλίσεις στις
κοινές διαγώνιες γραμμές στους δύο άνω κόμβους του πλαισίου δεσμεύοντας έτσι
την εκτός επιπέδου μετακίνηση των κόμβων (Β,Ε Σχήμα 2.7).

Σχήμα 2.5: Συνοριακές συνθήκες πλαισίου

Σχήμα 2.6α: Άρθρωση κάτω αριστερά κόμβου
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Σχήμα 2.6β: Κύλιση κάτω δεξιά κόμβου

Σχήμα 2.7: Πλευρικές κυλίσεις άνω δεξιά κόμβου
Τα φορτία που ασκήθηκαν ως μέγεθος στις αναλύσεις διαφέρουν σε κάθε πάχος. Η
αρχή που ακολουθήθηκε είναι να ασκείται το μισό φορτίο που προέκυπτε ως
κρίσιμο από την πρώτη ιδιομορφή λυγισμού για κάθε πάχος διατομής (από
γραμμικοποιημένη ανάλυση λυγισμού όπως θα αναφερθεί αναλυτικά παρακάτω) ,
κατανεμημένο σε κάθε άνω κόμβο (Σχήμα 2.8 και 2.9).

Σχήμα 2.8: Φόρτιση άνω αριστερά κόμβου
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Σχήμα 2.9: Φόρτιση άνω δεξιά κόμβου
Επιπλέον, επιλέχθηκε υλικό χάλυβας S235 με μέτρο ελαστικότητας Ε=210000ΜΡα
και λόγο Poisson ν=0.3.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα από τις μη γραμμικές αναλύσεις που έγιναν για
πάχη διατομής από 5mm έως 0.9mm.

2.3 Αναλύσεις για διάφορα πάχη διατομής
Για κάθε πάχος πραγματοποιήθηκε πρώτα γραμμικοποιημένη ανάλυση λυγισμού,
από την οποία προέκυψε το κρίσιμο φορτίο λυγισμού και πέντε ιδιομορφές. Έπειτα
ακολούθησε ανάλυση μη γραμμικότητας υλικού χωρίς ατέλεια, μη γραμμική
ανάλυση γεωμετρίας με ατέλεια και τέλος μη γραμμική ανάλυση υλικού και
γεωμετρίας με ατέλεια. Οι ατέλειες εισήχθησαν με βάση κυρίως την πρώτη
ιδιομορφή από την γραμμικοποιημένη ανάλυση λυγισμού και σε ορισμένα πάχη με
βάση και την δεύτερη ιδιομορφή, όταν τα φορτία των ιδιομορφών ήταν σχετικά
κοντά. Οι κύριες μορφές αστοχίας που προέκυψαν στον εν λόγω φορέα είναι η
διαρροή του υλικού και ο τοπικός λυγισμός. Στη συνέχεια παρουσιάζονται
λεπτομερώς αναλύσεις για πάχη διατομής 5mm και 0.9mm, όπου στο ένα κύριος
μηχανισμός αστοχίας είναι η διαρροή του υλικού ενώ στο άλλο εμφανίζεται ένας
συνδυασμός διαρροής υλικού και τοπικού λυγισμού.
 Πάχος διατομής 5mm:
Από την γραμμικοποιημένη ανάλυση λυγισμού προέκυψαν, όπως ήδη αναφέρθηκε,
πέντε ιδιομορφές και το κρίσιμο φορτίο λυγισμού. Ενδεικτικά ασκήθηκαν ως
φόρτιση 60ΚΝ κατανεμημένα στους δύο άνω κόμβους και εισάγαμε ως πάχος των
πεπερασμένων στοιχείων 0.005m για να εκφράσουμε τα 5mm πάχος της διατομής
(το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες αναλύσεις με αυτό το πάχος διατομής) .
Παρουσιάζονται εικόνες από τις δύο πρώτες ιδιομορφές, καθώς και τα αντίστοιχα
φορτία λυγισμού (Σχήμα 2.10, 2.11, 2.12, 2.13):
Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων
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Σχήμα 2.10: Πρώτη ιδιομορφή, άξονες x-y-z, Ρcr1= 150.33ΚΝ

Σχήμα 2.11: Πρώτη ιδιομορφή, άξονες x-y

Σχήμα 2.12: Δεύτερη ιδιομορφή, άξονες x-y-z, Ρcr2= 196.86ΚΝ

Σχήμα 2.13: Δεύτερη ιδιομορφή, άξονες x-y
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Το κρίσιμο φορτίο προέκυψε 150.33ΚΝ και κύρια μορφή λυγισμού είναι ο τοπικός
λυγισμός σε όλες τις ιδιομορφές με εξαίρεση την εμφάνιση καθολικού λυγισμού
στο πάνω δοκάρι στην πρώτη ιδιομορφή.
Για την ανάλυση μη γραμμικότητας υλικού χωρίς ατέλεια επιλέχθηκε ,όπως ήδη
αναφέρθηκε, ως ελαστοπλαστικό διγραμμικό υλικό χάλυβας S235. Ενδεικτικά,
χωρίς να έχει ιδιαίτερη επιρροή στα αποτελέσματα, ασκήθηκε συνολικά φορτίο
150.33ΚΝ (από την πρώτη ιδιομορφή) διαιρεμένο στους δύο άνω κόμβους και
κατανεμημένο. Από την ανάλυση προέκυψε φορτίο διαρροής Ρy= 13.82ΚΝ και το
τελικό βήμα της ανάλυσης έδωσε φορτίο Ρ= 16.42ΚΝ,που είναι κοντά στο φορτίο
αστοχίας αλλά δεν είναι αυτό καθεαυτό αφού με περισσότερα βήματα η ανάλυση
δεν θα σταματούσε εκεί. Ήδη παρατηρείται από την διαφορά των τιμών των
φορτίων διαρροής και λυγισμού (13.42ΚΝ και 150.33ΚΝ αντιστοίχως) ότι τελικώς η
αστοχία θα οφείλεται στην διαρροή του υλικού και όχι στον τοπικό λυγισμό.
Ακολουθούν εικόνες του δρόμου ισορροπίας και ένα διάγραμμα Excel με
αντιπροσωπευτικά σημεία (Σχήμα 2.14 και 2.15) καθώς και εικόνες τάσεωνπαραμορφώσεων
αυτών (Σχήμα 2.16,2.17,2.18,2.19,2.20,2.21). Οι τάσεις
απεικονίζονται με βάση κλίμακα από 0ΜΡα έως 235ΜΡα.

Σχήμα 2.14: Δρόμος ισορροπίας από ανάλυση μη γραμμικότητας υλικού χωρίς
ατέλεια

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (ΜΝΑ)
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

20,00

Γ

15,00

Β

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ
ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ
ΑΤΕΛΕΙΑ

10,00
5,00

Α

0,00
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 2.15: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων
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Το σημείο Α(Ρ=0.12ΚΝ)βρίσκεται στον ελαστικό κλάδο πριν τη διαρροή:

Σχήμα 2.16: Σημείο Α εικόνα τάσεων

Σχήμα 2.17: Σημείο Α, εικόνα παραμορφώσεων
Παρατηρούμε ότι όπως ήταν λογικό οι τάσεις στο σημείο Α απέχουν πολύ από την
τάση διαρροής και επιπλέον ο φορέας δεν έχει υποστεί παραμόρφωση.
Το σημείο Β(Ρy=13.82ΚΝ) είναι το σημείο διαρροής:

Σχήμα 2.18: Σημείο Β, εικόνα τάσεων
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Σχήμα 2.19: Σημείο Β, εικόνα παραμορφώσεων
Παρατηρούμε ότι στους κόμβους του πλαισίου (ενδεικτικά φαίνεται ο πάνω
αριστερά κόμβος) έχει ξεκινήσει η διαρροή και υπάρχει και μικρή μετατόπιση του
φορέα που δηλώνει και την αντίστοιχη παραμόρφωση στους κόμβους.
Το σημείο Γ(Ρ=16.42ΚΝ) είναι σημείο πολύ κοντά στο σημείο όπου θα ήταν η
αστοχία του φορέα:

Σχήμα 2.20: Σημείο Γ, εικόνα τάσεων

Σχήμα 2.21: Σημείο Γ, εικόνα παραμόρφωσης
Παρατηρούμε ότι στο σημείο Γ η διαρροή έχει προχωρήσει αρκετά στους κόμβους
και αρχίζει να επεκτείνεται και πέρα από αυτούς ενώ έχει συμβεί και μεγάλη
μετατόπιση-παραμόρφωση του πλαισίου.
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18

Κεφάλαιο 2

Για την μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας του πλαισίου θεωρήθηκε ελαστικό υλικό
και εισάγαμε ατέλεια μεγέθους 0.0005m κατά τη διεύθυνση x με βάση την πρώτη
ιδιομορφή. Ασκήθηκε η ίδια φόρτιση με την ανάλυση μη γραμμικότητας υλικού.
Πρέπει να σημειωθεί ότι εκτελέστηκε ανάλυση 200 βημάτων και ο δρόμος
ισορροπίας προέκυψε γραμμικός με το τελικό σημείο να φτάνει τιμή φορτίου
Ρ=219.87ΚΝ.
Ακολουθεί εικόνα του δρόμου ισορροπίας( Σχήμα 2.22):

Σχήμα 2.22: Δρόμος ισορροπίας μη γραμμικής ανάλυσης γεωμετρίας με ατέλεια
Τέλος πραγματοποιήθηκε μη γραμμική ανάλυση υλικού και γεωμετρίας με ατέλεια,
με εισαγωγή ελαστοπλαστικού υλικού S235 και ατέλειας 0.0005m. Η φόρτιση είναι
ίδια με τις άλλες αναλύσεις. Προέκυψε ότι κυριαρχεί η διαρροή του υλικού ως
μηχανισμός αστοχίας με φορτίο διαρροής Ρy=13.71ΚΝ και φορτίο αστοχίας
Ρ=15.91ΚΝ.
Ακολουθούν εικόνες του δρόμου ισορροπίας καθώς και διάγραμμα Excel με τα
χαρακτηριστικά σημεία του δρόμου ισορροπίας (Σχήμα 2.23 και 2.24) και εικόνες
τάσεων παραμορφώσεων αυτών (Σχήμα 2.25,2.26,2.27,2.28,2.29,2.30):

Σχήμα 2.23: Δρόμος ισορροπίας μη γραμμικής ανάλυσης υλικού και γεωμετρίας με
ατέλεια
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ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ GMNIA
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Γ
Β
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ
ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΤΕΛΕΙΑ

Α

0,00

0,10

0,20

0,30

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 2.24: Δρόμος ισορροπίας, σημεία Α,Β,Γ

Το σημείο Α(Ρ=6.11ΚΝ) βρίσκεται στον ελαστικό κλάδο:

Σχήμα 2.25: Σημείο Α, εικόνα τάσεων

Σχήμα 2.26: Σημείο Α, εικόνα παραμόρφωσης
Ως αναμενόμενο στο σημείο Α οι τάσεις απέχουν σημαντικά από την τάση διαρροής
και έχουμε ελάχιστη μετακίνηση του πλαισίου.
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Το σημείο Β(Ρy=13.71ΚΝ) είναι το σημείο διαρροής:

Σχήμα 2.27: Σημείο Β, εικόνα τάσεων

Σχήμα 2.28: Σημείο Β, εικόνα παραμορφώσεων
Παρατηρούμε ότι στο σημείο Β είναι εμφανής η διαρροή στους κόμβους του
πλαισίου και το πλαίσιο έχει μετατοπισθεί αισθητά.

Το σημείο Γ (Ρ=15.91ΚΝ) είναι το σημείο αστοχίας:

Σχήμα 2.29: Σημείο Γ, εικόνα τάσεων
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Σχήμα 2.30:Σημείο Γ, εικόνα παραμορφώσεων
Παρατηρούμε ότι στο σημείο Γ τόσο η διαρροή στους κόμβους όσο και η
μετατόπιση του πλαισίου έχει προχωρήσει αρκετά.
Παρουσιάζεται ένα συγκεντρωτικό διάγραμμα των παραπάνω αναλύσεων (Σχήμα
2.31):

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (5mm)
80,00

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

70,00
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΑ

60,00
50,00
40,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ
ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΑ

30,00
20,00
10,00
0,00
0,00

0,20

0,40

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΑ

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 2.31: Δρόμοι ισορροπίας μη γραμμικών αναλύσεων
Παρατηρούμε ότι η μη γραμμική ανάλυση υλικού χωρίς ατέλεια και η μη γραμμική
ανάλυση υλικού και γεωμετρίας με ατέλεια δεν διαφέρουν σημαντικά. Η εισαγωγή
της ατέλειας οδήγησε στο να εξελιχθεί πιο γρήγορα η διαρροή με αποτέλεσμα να
αστοχήσει πιο γρήγορα ο φορέας και στο να μειωθεί η φέρουσα ικανότητα του
φορέα αφού η αστοχία επήλθε για Ρ=15.91ΚΝ (από 16.42ΚΝ ), αν και η μείωση αυτή
είναι πολύ μικρή.
 Πάχος διατομής 0.9mm:
Από την γραμμικοποιημένη ανάλυση λυγισμού προέκυψε κρίσιμο φορτίο
Ρcr=1.27ΚΝ και πέντε ιδιομορφές με κύρια μορφή λυγισμού τον τοπικό λυγισμό.
Ασκήθηκε κατανεμημένο στους άνω κόμβους 1ΚΝ και επιλέχθηκε ως πάχος
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πεπερασμένων 0.0009m (όπως και στις αναλύσεις που ακολουθούν).
Παρουσιάζονται οι δύο από τις πέντε ιδιομορφές (Σχήμα 2.32,2.33,2.34,2.35):

Σχήμα 2.32: Πρώτη ιδιομορφή, άξονες x-y-z, Ρcr1=1.27ΚΝ

Σχήμα 2.33: Πρώτη ιδιομορφή, άξονες x-y,

Σχήμα 2.34: Δεύτερη ιδιομορφή, άξονες x-y-z, Ρcr2=1.30ΚΝ

Σχήμα 2.35: Δεύτερη ιδιομορφή, άξονες x-y
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Για την μη γραμμική ανάλυση υλικού χωρίς ατέλεια ασκήθηκε φορτίο
1.27ΚΝ,ισομοιρασμένο και κατανεμημένο στους δύο άνω κόμβους του πλαισίου
(από το κρίσιμο φορτίο της πρώτης ιδιομορφής). Για την εκτέλεση της ανάλυσης
θεωρήθηκε χάλυβας S235.
Aκολουθούν εικόνες του δρόμου ισορροπίας (Σχήμα 2.36 και 2.37) και
χαρακτηριστικών σημείων αυτού:

Σχήμα 2.36: Δρόμος ισορροπίας μη γραμμικής ανάλυσης υλικού χωρίς ατέλεια
Προέκυψε φορτίο διαρροής Ρy=2.20ΚΝ και φορτίο κοντά στην αστοχία Ρ=2.66ΚΝ.
Ήδη από τις τιμές των φορτίων της πρώτης ιδιομορφής και της διαρροής υλικού
αναμένουμε ο φορέας να αστοχήσει από τοπικό λυγισμό ή από συνδυασμό των δύο
μηχανισμών αστοχίας.
Στη συνέχεια ακολουθεί διάγραμμα Excel με τα χαρακτηριστικά σημεία του δρόμου
ισορροπίας που θα αναλυθούν παρακάτω (Σχήμα 2.37):

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ(ΜΝΑ)
3,00

Γ

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

2,50

Β

2,00
1,50
1,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ
ΑΤΕΛΕΙΕΣ(0.9mm)

Α

0,50
0,00
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 2.37: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
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Το σημείο Α (Ρ=0.95ΚΝ) βρίσκεται στον ελαστικό κλάδο, επομένως όπως φαίνεται
και στις εικόνες που ακολουθούν οι τάσεις απέχουν αρκετά από την τάση διαρροής
(235ΜΡα) και ο φορέας δεν έχει υποστεί ιδιαίτερη παραμόρφωση (Σχήμα 2.38 και
2.39). Η κλίμακα τάσεων είναι από 0ΜΡα έως 235ΜΡα.

Σχήμα 2.38: Σημείο Α, εικόνα τάσεων

Σχήμα 2.39: Σημείο Α, εικόνα παραμόρφωσης

Το σημείο Β είναι το σημείο διαρροής με φορτίο Ρy=2.20ΚΝ. Όπως φαίνεται
παρακάτω (Σχήμα 2.40 και 2.41) η διαρροή έχει ξεκινήσει στους κόμβους του
πλαισίου και υπάρχει αισθητή μετατόπιση του φορέα:

Σχήμα 2.40: Σημείο Β, εικόνα τάσεων
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Σχήμα 2.41: Σημείο Β, εικόνα παραμόρφωσης

Το σημείο Γ είναι το τελικό βήμα της ανάλυσης, το οποίο είναι αρκετά κοντά στο
σημείο αστοχίας με φορτίο Ρ=2.66ΚΝ. Στις εικόνες που ακολουθούν φαίνεται ότι η
διαρροή έχει προχωρήσει αρκετά καθώς και η μετατόπιση του φορέα και η
αντίστοιχη παραμόρφωση στους κόμβους του (Σχήμα 2.42 και 2.43) :

Σχήμα 2.42: Σημείο Γ, εικόνα τάσεων

Σχήμα 2.43: Σημείο Γ, εικόνα παραμορφώσεων
Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανάλυση μη γραμμικότητας γεωμετρίας με
ατέλεια στην οποία η φόρτιση είναι η ίδια με την μη γραμμική ανάλυση υλικού.
Λόγω του ότι οι ιδιομορφές από την γραμμικοποιημένη ανάλυση λυγισμού ήταν
αρκετά κοντά επιλέχθηκε να μπουν δύο ατέλειες μεγέθους 0.0005m από την πρώτη
ιδιομορφή κατά την διεύθυνση x και από την δεύτερη ιδιομορφή κατά την
διεύθυνση –x.
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Παρατίθεται ο δρόμος ισορροπίας (Σχήμα 2.44) και το αντίστοιχο διάγραμμα Excel
με κάποια αντιπροσωπευτικά σημεία (Σχήμα 2.45):

Σχήμα 2.44: Δρόμος ισορροπίας μη γραμμικής ανάλυσης γεωμετρίας με ατέλεια
Ακολουθούν εικόνες τριών σημείων στον δρόμο ισορροπίας, ένα εκεί που εμφανίζει
αλλαγή κλίσης το διάγραμμα με φορτίο Ρ=1.04ΚΝ,ένα αμέσως μετά και ένα στο
τελικό βήμα της ανάλυσης με φορτίο Ρ=8.28ΚΝ.

ΦΟΡΤΙΟ P(KN)

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ(GNIA)
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00 Β
1,00Α
0,00
0,00

Γ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΑ(0.9mm)

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 2.45: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Το σημείο Α (Ρ=1.04ΚΝ) είναι πιθανό σημείο λυγισμού και για να καταλάβουμε τι
συμβαίνει σε αυτό το βήμα πήραμε εικόνες παραμόρφωσης από αυτό και το
αμέσως επόμενο βήμα, σημείο Β (Σχήμα 2.46α, 2.46β, 2.47α, 2.47β ) :
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Σχήμα 2.46α: Σημείο Α, εικόνα παραμόρφωσης

Σχήμα 2.46β: Σημείο Β, εικόνα παραμόρφωσης

Σχήμα 2.47α: Σημείο Α, εικόνα παραμόρφωσης

Σχήμα 2.47β: Σημείο Β, εικόνα παραμόρφωσης
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Φαίνεται να είναι αρκετή η μετατόπιση του πλαισίου από το ένα βήμα στο άλλο και
το γεγονός ότι εκεί αλλάζει η κλίση του δρόμου ισορροπίας οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι το Ρ=1.04ΚΝ είναι το φορτίο λυγισμού που έδωσε αυτή η ανάλυση.

Το σημείο Γ (Ρ=8.28ΚΝ) είναι το τελικό σημείο της ανάλυσης. Παρουσιάζονται
σχετικές εικόνες (Σχήμα 2.48α, 2.48β) :

Σχήμα 2.48α: Σημείο Γ, εικόνα παραμόρφωσης

Σχήμα 2.48β: Σημείο Γ, εικόνα παραμόρφωσης
Βλέπουμε αισθητή παραμόρφωση των κόμβων του πλαισίου. Βέβαια για να έχουμε
όσο το δυνατόν πιο σωστή εικόνα για το πώς θα συμπεριφερθεί ο φορέας στην
πραγματικότητα πρέπει να εισάγουμε και ελαστοπλαστικό υλικό.
Στην μη γραμμική ανάλυση που ακολουθεί εισάγαμε τα ίδια δεδομένα με την
προηγούμενη ανάλυση και ελαστοπλαστικό υλικό S235 και προέκυψε ο ακόλουθος
δρόμος ισορροπίας (Σχήμα 2.49) :
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Σχήμα 2.49: Δρόμος ισορροπίας από μη γραμμική ανάλυση υλικού και γεωμετρίας
με ατέλεια
Λόγω του ιδιόμορφου σχήματος του εν λόγω δρόμου ισορροπίας επιλέχθηκαν
αρκετά σημεία του δρόμου ισορροπίας σε κάθε αλλαγή κλίσης του δρόμου, δηλαδή
σε κάθε αλλαγή της δυσκαμψίας του φορέα, και σημεία αμέσως μετά ή πριν αυτών.
Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά από αυτά τα σημεία με εικόνες τάσεωνπαραμορφώσεων.
Ακολουθεί το αντίστοιχο διάγραμμα Excel (Σχήμα 2.50) με κάποια από αυτά τα
χαρακτηριστικά σημεία:

ΦΟΡΤΙΟ P(KN)

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ(GMNIA)
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

ΣΤ
Ε
Δ
Γ
Β

Ζ
Η
Θ

Α
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΑ

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 2.50: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία

Το σημείο Α (Ρ=0.31ΚΝ) βρίσκεται στον ελαστικό δρόμο ισορροπίας, όπου δεν έχει
εμφανιστεί ακόμα διαρροή ή λυγισμός στον φορέα (Σχήμα 2.51 και 2.52) :
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Σχήμα 2.51: Σημείο Α, εικόνα παραμόρφωσης

Σχήμα 2.52: Σημείο Α, εικόνα τάσεων
Το σημείο Β (Ρ=1.02ΚΝ) βρίσκεται στην πρώτη αλλαγή κλίσης του διαγράμματος και
σε αυτό το βήμα αρχίζει να εμφανίζεται κάποια διαρροή στον κάτω αριστερά κόμβο
και στον πάνω δεξιά και μια μικρή μετατόπιση του φορέα (Σχήμα 2.53 και 2.54) :

Σχήμα 2.53: Σημείο Β, εικόνες τάσεων

Σχήμα 2.54: Σημείο Β, εικόνα παραμόρφωσης
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Το σημείο Γ (Ρ=1.15ΚΝ) είναι στο αμέσως επόμενο βήμα μετά το σημείο Β. Η
διαρροή στον κάτω αριστερά κόμβο και αντίστοιχα στον πάνω δεξιά έχει αρχίσει να
επεκτείνεται ενώ κάνει την εμφάνισή της και σε ένα πολύ μικρό σημείο και στους
άλλους δύο κόμβους. Επίσης αυξήθηκε και η μετατόπιση του φορέα (Σχήμα 2.55
και 2.56):

Σχήμα 2.55: Σημείο Γ, εικόνες τάσεων

Σχήμα 2.56: Σημείο Γ, εικόνα παραμόρφωσης

Το σημείο Δ (Ρ=1.38ΚΝ) βρίσκεται σε ένα περίεργο σημείο του δρόμου ισορροπίας
όπου στην αρχή ο δρόμος πάει καθοδικά και στην συνέχεια συνεχίζει πάλι ανοδικά.
Η διαρροή στον κάτω αριστερά κόμβο και στον πάνω δεξιά έχει προχωρήσει αρκετά
ενώ στους άλλους δύο κόμβους παραμένει στάσιμη. Επιπλέον και η μετατόπιση
του φορέα έχει αυξηθεί αρκετά (Σχήμα 2.57 και 2.58) :
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Σχήμα 2.57: Σημείο Δ, εικόνες τάσεων

Σχήμα 2.58: Σημείο Δ, εικόνα παραμόρφωσης
Το σημείο Ε (Ρ=1.37ΚΝ) είναι αμέσως μετά το Δ. Η διαρροή στον πάνω δεξιά κόμβο
έχει αυξηθεί ενώ είναι στάσιμη στους υπόλοιπους. Ίδια παρέμεινε και η μετατόπιση
του φορέα (Σχήμα 2.59 και 2.60) :
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Σχήμα 2.59: Σημείο Ε, εικόνα τάσεων

Σχήμα 2.60: Σημείο Ε, εικόνα παραμόρφωσης

Το σημείο Στ (Ρ=1.63ΚΝ) είναι το σημείο αστοχίας πέραν του οποίου ξεκινάει ένας
καθοδικός κλάδος. Η μετατόπιση πλέον είναι μεγάλη και διαρροή έχει εμφανιστεί
σε όλους τους κόμβους (Σχήμα 2.61 και 2.62) :

Σχήμα 2.61: Σημείο Στ, εικόνα τάσεων

Σχήμα 2.62: Σημείο Στ, εικόνα παραμόρφωσης
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Το σημείο Ζ (Ρ=1.47ΚΝ) βρίσκεται σε ένα σημείο του καθοδικού κλάδου, όπου πάλι
εμφανίζει μία ιδιομορφία ο δρόμος ισορροπίας. Πέρα από την μετατόπιση του
φορέα γίνεται και πιο αισθητή η παραμόρφωση στους κόμβους (Σχήμα 2.63 και
2.64) :

Σχήμα 2.63: Σημείο Ζ, εικόνα παραμόρφωσης

Σχήμα 2.64: Σημείο Ζ, εικόνα τάσεων

Το σημείο Η (Ρ=1.06ΚΝ) βρίσκεται αρκετά κάτω στον καθοδικό κλάδο, όπου πλέον η
παραμόρφωση του φορέα φαίνεται ξεκάθαρα και η διαρροή έχει προχωρήσει πολύ
στους κόμβους (Σχήμα 2.65 και 2.66) :
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Σχήμα 2.65: Σημείο Η, εικόνες παραμόρφωσης

Σχήμα 2.66: Σημείο Η, εικόνες τάσεων

Τέλος το σημείο Θ (Ρ=0.70ΚΝ) είναι το τελικό σημείο του καθοδικού κλάδου. Οι
κόμβοι έχουν παραμορφωθεί πολύ και η διαρροή έχει αρχίσει να επεκτείνεται και
εκτός αυτών (Σχήμα 2.67 και 2.68) :

Σχήμα 2.67: Σημείο Θ, εικόνα τάσεων

Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων

36

Κεφάλαιο 2

Σχήμα 2.68: Σημείο Θ, εικόνες παραμόρφωσης
Από τα παραπάνω αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι ο φορέας οδηγήθηκε στην
αστοχία από συνδυασμό διαρροής υλικού και τοπικού λυγισμού με φορτίο
αστοχίας Ρ=1.63ΚΝ.

Ακολουθεί ένα συγκεντρωτικό διάγραμμα από τις αναλύσεις για πάχος διατομής
0.9mm (Σχήμα 2.69) , όπου φαίνεται η μεγάλη πτώση της φέρουσας ικανότητας του
φορέα λόγω του συνδυασμού των δύο μηχανισμών αστοχίας και λόγω της ατέλειας
που εισάγαμε:

ΦΟΡΤΙΟ P(KN)

ΔΡΟΜΟI ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ(0.9mm)
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΑ
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΑ

0,00

0,20

0,40

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

0,60

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΤΕΛΕΙΑ

Σχήμα 2.69: Δρόμοι ισορροπίας από μη γραμμικές αναλύσεις πάχους διατομής
0.9mm

2.4 Συγκεντρωτικό διάγραμμα
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα συγκεντρωτικό διάγραμμα με όλους τους δρόμους
ισορροπίας όπως προέκυψαν από τις μη γραμμικές αναλύσεις υλικού και
γεωμετρίας με ατέλεια για όλα τα πάχη διατομής από 5mm έως 0.9mm (Σχήμα
2.70) :
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ΦΟΡΤΙΟ P(KN)

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ(GMNIA)
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

5mm
4mm
3mm
2mm
1mm
0.9mm

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 2.70: Δρόμοι ισορροπίας για όλα τα πάχη διατομής
Παρατηρούμε ότι για τα πάχη από 5mm έως 3mm ο φορέας αστοχεί καθαρά λόγω
διαρροής του υλικού ενώ για τα πάχη 2mm αλλά κυρίως 1mm και 0.9mm επέρχεται
συνδυασμός των δύο αστοχιών (διαρροής και λυγισμού). Επίσης, όπως αναμενόταν,
η πτώση του πάχους της διατομής οδηγούσε κάθε φορά και σε αντίστοιχη πτώση
της φέρουσας ικανότητας του φορέα. Ενδεικτικά αναφέρεται, με βάση τα
αποτελέσματα των αναλύσεων που περιγράφθηκαν πιο πάνω, ότι για 5mm
προέκυψε φορτίο αστοχίας Ρ=15.91ΚΝ ενώ για 0.9mm προέκυψε Ρ=1.63ΚΝ.
Επιπλέον θα πρέπει να αναφερθεί ότι η πτώση του φορτίου είχε ως αποτέλεσμα την
ανάλογη πτώση του φορτίου διαρροής ενώ οδηγούσε σε ραγδαία πτώση του
φορτίου λυγισμού. Αυτό πιθανόν να εξηγεί και την σχετικά πιο απότομη πτώση του
φορτίου από το πάχος 2mm στο πάχος 1mm, έτσι όπως φαίνεται στο διάγραμμα.
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έτσι όπως
προέκυψαν από τις αναλύσεις του ίδιου πλαισίου με την προσθήκη χιαστί
συνδέσμων δυσκαμψίας.
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3

Μη γραµµικές αναλύσεις πλαισίου µε
χιαστί συνδέσµους δυσκαµψίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Μη γραμμικές αναλύσεις πλαισίου με
χιαστί συνδέσμους δυσκαμψίας
3.1 Περιγραφή προσομοιώματος
Για την κατασκευή του προσομοιώματος του ιδίου πλαισίου με την προσθήκη των
χιαστί συνδέσμων δυσκαμψίας στο Adina χρειάστηκε να κατασκευαστεί όλο το
μοντέλο από την αρχή και να προστεθούν αρκετά επιπλέον σημεία προκειμένου να
γίνει σωστά η σύνδεση των χιαστί με το πλαίσιο. Τελικώς χρειάστηκαν 72 σημεία
και 94 επιφάνειες για την υλοποίηση του. Τα χιαστί επιλέχθηκε να είναι και αυτά
κιβωτιοειδούς διατομής για λόγους διευκόλυνσης της σύνδεσης τους με τους
κόμβους και κατασκευαστικά. Το υλικό, η φόρτιση και οι συνοριακές συνθήκες του
εν λόγω φορέα είναι ίδιες με το απλό πλαίσιο ,έτσι όπως περιγράφθηκαν στο
προηγούμενο κεφάλαιο. Ακολουθούν εικόνες της γεωμετρίας του φορέα (Σχήμα
3.1, 3.2) και του πλέγματος πεπερασμένων στοιχείων αυτού (Σχήμα 3.3, 3.4) :

Σχήμα 3.1: Πλαίσιο με χιαστί συνδέσμους δυσκαμψίας
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Σχήμα 3.2: Γεωμετρία φορέα

Σχήμα 3.3: Πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων στον κάτω αριστερά κόμβο

Σχήμα 3.4: Πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων στο σημείο σύνδεσης των χιαστί
Για την υλοποίηση του πλέγματος πεπερασμένων χρησιμοποιήθηκαν σε περιοχές με
περίεργη γεωμετρία ,όπως στα σημεία ένωσης των χιαστί με τους κόμβους και στο
σημείο συνάντησης των χιαστί, τριγωνικά και τραπεζοειδή στοιχεία κελύφους με τη
βοήθεια ειδικών εντολών του προγράμματος Adina. Στον υπόλοιπο φορέα
χρησιμοποιήθηκαν τετραγωνικά τετρακομβικά στοιχεία κελύφους.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν (οι ίδιες
όπως στο απλό πλαίσιο). Το πάχος των χιαστί συνδέσμων δυσκαμψίας επιλέχθηκε
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αρχικά ίδιο με το πάχος του πλαισίου και στη συνέχεια έγιναν αναλύσεις και για
πάχος διατομής των χιαστί διαφορετικό από αυτό του πλαισίου.

3.2 Αναλύσεις για διάφορα πάχη διατομής
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα για δύο
χαρακτηριστικά πάχη του φορέα με βάση τη μορφή αστοχίας που παρουσίασαν. Και
σε αυτό τον φορέα εμφανίστηκαν δύο είδη αστοχίας, ο τοπικός λυγισμός και η
διαρροή του υλικού. Οι ατέλειες που εισήχθησαν στις αντίστοιχες μη γραμμικές
αναλύσεις προέκυψαν και από τις πέντε ιδιομορφές της αντίστοιχης ανάλυσης
γραμμικοποιημένου λυγισμού για κάθε πάχος, αφού η κάθε ιδιομορφή, ειδικά στα
αρχικά μεγάλα πάχη (πχ 5mm) , αντιπροσώπευε άλλο είδος λυγισμού και τα
αντίστοιχα φορτία τους ήταν αρκετά κοντά. Επομένως για μεγαλύτερη ακρίβεια των
αποτελεσμάτων έπρεπε να συμπεριληφθούν όλες με μέγεθος 0.0005m.
•

Ίδιο πάχος χιαστί και πλαισίου:

Στη συνέχεια παραθέτονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων για ίδιο πάχος των
χιαστί συνδέσμων δυσκαμψίας και του πλαισίου και συγκεκριμένα για πάχος 5mm,
όπου ο φορέας αστοχεί λόγω διαρροής υλικού και για πάχος 0.9mm, όπου ο
φορέας αστοχεί λόγω συνδυασμού διαρροής του υλικού και τοπικού λυγισμού.
 Πάχος διατομής 5mm:
Για την πραγματοποίηση της μη γραμμικής ανάλυσης λυγισμού ασκήθηκαν
συνολικά 60ΚΝ και επιλέχθηκε ως πάχος των πεπερασμένων στοιχείων των χιαστί
και του πλαισίου 0.005m. Προέκυψαν πέντε ιδιομορφές και κρίσιμο φορτίο
Ρcr=3242.01ΚΝ. Παρακάτω παρουσιάζονται εικόνες των ιδιομορφών με τα
αντίστοιχα φορτία (Σχήμα 3.5,3.6,3.7,3.8,3.9) :

Σχήμα 3.5: Πρώτη ιδιομορφή ,Ρcr1=3242.01KN
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Σχήμα 3.6: Δεύτερη ιδιομορφή, Ρcr2=3513.60KN

Σχήμα 3.7: Τρίτη ιδιομορφή, Ρcr3=4064.46KN

Σχήμα 3.8: Τέταρτη ιδιομορφή, Ρcr4=4168.36KN

Σχήμα 3.9: Πέμπτη ιδιομορφή, Ρcr5=4223.21KN
Η πρώτη, η τέταρτη και η πέμπτη ιδιομορφή είναι καμπτικές εκτός επιπέδου ενώ η
δεύτερη και η τρίτη είναι τοπικές.
Στη συνέχεια ακολουθούν τα αποτελέσματα από την μη γραμμική ανάλυση
γεωμετρίας με ατέλειες . Όπως προαναφέρθηκε χρησιμοποιήθηκαν όλες οι
ιδιομορφές και εισήχθησαν ατέλειες κατά τις διευθύνσεις –x και +z. Για την
πραγματοποίηση της ανάλυσης ασκήθηκαν ενδεικτικά 3242.01ΚΝ (το κρίσιμο
φορτίο). Το υλικό είναι ελαστικό. Ακολουθεί ο δρόμος ισορροπίας και το αντίστοιχο
διάγραμμα Excel με χαρακτηριστικά σημεία του δρόμου ισορροπίας (Σχήμα 3.10 και
3.11) :
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Σχήμα 3.10: Δρόμος ισορροπίας μη γραμμικής ανάλυσης γεωμετρίας με ατέλειες

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GNIA)
3.500,00

Γ

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

3.000,00
2.500,00

Β

2.000,00
1.500,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

1.000,00
500,00
0,00
0,000

Α

0,050

0,100

0,150

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 3.11: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθούν εικόνες παραμόρφωσης του φορέα σε αυτά τα χαρακτηριστικά
σημεία:
Το σημείο Α βρίσκεται στον ελαστικό δρόμο ισορροπίας με φορτίο Ρ=800.87ΚΝ και
την αντίστοιχη εικόνα παραμόρφωσης (Σχήμα 3.12) :

Σχήμα 3.12: Σημείο Α, εικόνα παραμόρφωσης φορέα
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Παρατηρούμε ότι υπάρχει μία ελάχιστη μετατόπιση του φορέα χωρίς όμως εμφανή
παραμόρφωση των κόμβων αυτού, πράγμα λογικό αφού είμαστε ακόμα γραμμικά.
Το σημείο Β είναι το σημείο στο οποίο αλλάζει για πρώτη φορά κλίση ο δρόμος
ισορροπίας , δηλαδή αλλάζει η δυσκαμψία του φορέα. Είναι το σημείο λυγισμού
του φορέα με φορτίο λυγισμού Ρ=2430.05ΚΝ. Ακολουθεί αντίστοιχη εικόνα
παραμόρφωσης (Σχήμα 3.13) :

Σχήμα 3.13: Σημείο Β, εικόνες παραμόρφωσης
Παρατηρούμε αισθητή παραμόρφωση του φορέα κυρίως από καμπτικό λυγισμό.
Το σημείο Γ είναι το σημείο αστοχίας του φορέα πέραν του οποίου ξεκινά ο
καθοδικός κλάδος του δρόμου ισορροπίας (Σχήμα 3.14). Το φορτίο αστοχίας είναι
Ρ=3025.29ΚΝ:
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Σχήμα 3.14: Σημείο Γ, εικόνες παραμόρφωσης
Στο σημείο Γ πέραν του καμπτικού λυγισμού εμφανίζεται και τοπικός λυγισμός,
κυρίως μετά τον κάτω δεξιά κόμβο.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μη γραμμική ανάλυση υλικού χωρίς ατέλειες,
όπου ασκήθηκε η ίδια φόρτιση και θεωρήθηκε ελαστοπλαστικό διγραμμικό υλικό
χάλυβας S235. Παρατίθεται ο δρόμος ισορροπίας και το αντίστοιχο διάγραμμα
Excel με τα χαρακτηριστικά σημεία αυτού (Σχήμα 3.15 και 3.16) :

Σχήμα 3.15: Δρόμος ισορροπίας μη γραμμικής ανάλυσης χωρίς ατέλειες

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (ΜΝΑ)
180,00
160,00
Β
140,00
120,00
100,00
80,00
Α
60,00
40,00
20,00
0,00
0,000

Γ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

0,050

0,100

0,150

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 3.16: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
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Ακολουθούν εικόνες τάσεων-παραμορφώσεων των παραπάνω σημείων με κλίμακα
τάσεων από 0 έως 235ΜΡα.
Το σημείο Α βρίσκεται στον ελαστικό δρόμο ισορροπίας με φορτίο Ρ=73.68ΚΝ και
τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 3.17 και 3.18) :

Σχήμα 3.17: Σημείο Α, εικόνα παραμόρφωσης

Σχήμα 3.18: Σημείο Α, εικόνα τάσεων
Βλέπουμε ότι όπως ήταν αναμενόμενο ο φορέας δεν έχει παραμορφωθεί καθόλου
και οι υπάρχουσες τάσεις είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με την τάση διαρροής, εκτός
από δύο ελάχιστα σημεία , όπου η τάση εκεί είναι σχετικά κοντά στην τάση
διαρροής.
Το σημείο Β βρίσκεται στο σημείο όπου αρχίζει η καμπύλωση του δρόμου
ισορροπίας, δηλαδή στο σημείο διαρροής του φορέα με φορτίο διαρροής
Ρy=164.69ΚΝ (Σχήμα 3.19 και 3.20) :

Σχήμα 3.19: Σημείο Β, εικόνα τάσεων
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Σχήμα 3.20: Σημείο Β, εικόνα παραμόρφωσης
Παρατηρούμε ότι έχει ξεκινήσει η διαρροή στον κάτω αριστερά κόμβο του φορέα
ενώ κάποιες υψηλές τάσεις αρχίζουν να εμφανίζονται και στον κάτω δεξιά κόμβο. Ο
φορέας παρόλα αυτά λόγω των χιαστί παραμένει χωρίς παραμόρφωση.

Το σημείο Γ βρίσκεται στο τελευταίο βήμα της ανάλυσης με φορτίο Ρ=166.67ΚΝ
(Σχήμα 3.21 και 3.22) :

Σχήμα 3.21: Σημείο Γ, εικόνα παραμόρφωσης

Σχήμα 3.22: Σημείο Γ, εικόνα τάσεων
Ο κάτω αριστερά κόμβος έχει υποστεί έντονη παραμόρφωση ,καθώς εκεί η διαρροή
έχει προχωρήσει αρκετά.
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Ακολουθεί στη συνέχεια η τελική μη γραμμική ανάλυση υλικού και γεωμετρίας με
ατέλειες που δίνει την όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα
συμπεριφορά του φορέα. Για την πραγματοποίησή της ασκήθηκε όμοια φόρτιση με
τις προηγούμενες αναλύσεις και εισήχθηκαν ατέλειες από τις πέντε ιδιομορφές και
ελαστοπλαστικό υλικό χάλυβας S235. Παρατίθεται ο δρόμος ισορροπίας και το
αντίστοιχο διάγραμμα Excel (Σχήμα 3.23 και 3.24) :

Σχήμα 3.23: Δρόμος ισορροπίας μη γραμμικότητας υλικού και γεωμετρίας με
ατέλειες

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GMNIA)
250,00

Γ
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

200,00
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

Δ

Β

150,00
100,00
50,00
0,00
0,000

Ε

Α

0,005

0,010

0,015

0,020

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 3.24: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθούν εικόνες τάσεων-παραμορφώσεων των παραπάνω σημείων.

Το σημείο Α βρίσκεται στον ελαστικό δρόμο ισορροπίας με φορτίο Ρ=60.63ΚΝ
(Σχήμα 3.25 και 3.26) :
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Σχήμα 3.25: Σημείο Α, εικόνα παραμόρφωσης

Σχήμα 3.26: Σημείο Α, εικόνα τάσεων
Δεν υπάρχει παραμόρφωση του φορέα και οι τιμές των τάσεων είναι αρκετά
χαμηλές.
Το σημείο Β είναι το σημείο διαρροής του φορέα με φορτίο Ρ=160.18ΚΝ (Σχήμα
3.27 και 3.28) :

Σχήμα 3.27: Σημείο Β, εικόνα τάσεων

Σχήμα 3.28: Σημείο Β, εικόνα παραμόρφωσης
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Παρατηρούμε ότι ο κάτω αριστερά κόμβος έχει αρχίσει να διαρρέει και ότι ο
φορέας δεν έχει υποστεί καμία παραμόρφωση.
Το σημείο Γ είναι το σημείο αστοχίας του φορέα με φορτίο Ρ=211.93ΚΝ (Σχήμα 3.29
και 3.30) :

Σχήμα 3.29: Σημείο Γ, εικόνα παραμόρφωσης

Σχήμα 3.30: Σημείο Γ, εικόνες τάσεων
Παρατηρούμε ότι ο κάτω αριστερά κόμβος έχει αρχίσει να παραμορφώνεται. Η
διαρροή εκεί έχει προχωρήσει αρκετά και έχει εμφανιστεί και στον κάτω δεξιά
κόμβο.
Το σημείο Δ είναι σε ένα τυχαίο σημείο του καθοδικού κλάδου μετά την αστοχία με
φορτίο Ρ=176.99ΚΝ (Σχήμα 3.31 και 3.32) :
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Σχήμα 3.31: Σχήμα Δ, εικόνες παραμόρφωσης

Σχήμα 3.32: Σημείο Δ, εικόνες τάσεων
Παρατηρούμε ότι ο κάτω δεξιά και αριστερά κόμβος έχει αρχίσει να
παραμορφώνεται και ότι λόγω ανακατανομής των τάσεων η διαρροή έχει
προχωρήσει αρκετά στον κάτω δεξιά κόμβο ενώ έχει υποχωρήσει αισθητά στον
κάτω αριστερά.
Τέλος, το σημείο Ε είναι το τελικό σημείο της ανάλυσης με φορτίο Ρ=82.54ΚΝ
(Σχήμα 3.33 και 3.34) :
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Σχήμα 3.33: Σημείο Ε, εικόνες παραμόρφωσης

Σχήμα 3.34: Σημείο Ε, εικόνες τάσεων
Παρατηρούμε ότι πλέον η διαρροή έχει εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό στον κάτω δεξιά
κόμβο ενώ έχει σχεδόν χαθεί από τον κάτω αριστερά. Φυσικά η παραμόρφωση εκεί
έχει παραμείνει ενώ στον κάτω δεξιά έχει αυξηθεί αισθητά. Από τις παραπάνω
παρατηρήσεις είναι εμφανές ότι ο φορέας πρώτα διέρρευσε και στην συνέχεια
αστόχησε με την εμφάνιση του τοπικού λυγισμού.
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Ακολουθεί ένα συγκεντρωτικό διάγραμμα των παραπάνω αναλύσεων για πάχος
5mm και σε μεγεθυμένη μορφή (Σχήμα 3.35 και 3.36) :

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ(5mm)
3.500,00

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

3.000,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

2.500,00
2.000,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
0,000

0,050

0,100

0,150

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 3.35: Δρόμοι ισορροπίας πάχος 5mm

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ(5mm)
2.500,00
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

2.000,00
1.500,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

1.000,00
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

500,00
0,00
0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 3.36: Δρόμοι ισορροπίας, μεγεθυμένο διάγραμμα
Στα σχήματα 3.35 και 3.36 φαίνεται η μεγάλη διαφορά στα φορτία στη μη γραμμική
ανάλυση γεωμετρίας με ατέλειες(Ρ=3025.29ΚΝ) και στη μη γραμμική ανάλυση
υλικού χωρίς ατέλειες(166.67ΚΝ). Ήδη λοιπόν πριν την εκτέλεση της μη γραμμικής
ανάλυσης υλικού και γεωμετρίας με ατέλειες αναμενόταν ο φορέας να αστοχήσει
λόγω διαρροής του υλικού. Επιπλέον βλέπουμε ότι υπάρχει ελάχιστη διαφορά
μεταξύ της μη γραμμικής ανάλυσης υλικού χωρίς ατέλειες και της μη γραμμικής
ανάλυσης υλικού και γεωμετρίας με ατέλειες. Στη δεύτερη οι ατέλειες οδήγησαν
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στην γρηγορότερη εξέλιξη της διαρροής και επομένως στην γρηγορότερη αστοχία
του φορέα.
 Πάχος διατομής 0.9mm:
Για την πραγματοποίηση των αναλύσεων για αυτό το πάχος θέσαμε πάχος
πεπερασμένων στοιχείων 0.0009m τόσο στο πλαίσιο όσο και στους χιαστί
συνδέσμους δυσκαμψίας.
Για την γραμμικοποιημένη ανάλυση λυγισμού ασκήθηκε φόρτιση 20ΚΝ. Προέκυψαν
πέντε ιδιομορφές και κρίσιμο φορτίο λυγισμού Ρcr=22.24ΚΝ. Στη συνέχεια
παρουσιάζονται οι δύο από τις πέντε ιδιομορφές (Σχήμα 3.37, 3.38) :

Σχήμα 3.37: Πρώτη ιδιομορφή, Ρcr1=22.24KN

Σχήμα 3.38: Πέμπτη ιδιομορφή, Ρcr5=32.19KN
Όλες οι ιδιομορφές αφορούν τοπικό λυγισμό. Παραπάνω παρουσιάστηκαν
ενδεικτικά η πρώτη και η πέμπτη ιδιομορφή. Στις αναλύσεις εισήχθησαν ατέλειες
και από τις πέντε ιδιομορφές κυρίως επειδή η ίδια λογική ακολουθήθηκε και στα
υπόλοιπα πάχη.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο δρόμος ισορροπίας από την μη γραμμική ανάλυση
γεωμετρίας με ατέλειες και το αντίστοιχο διάγραμμα Excel με τα χαρακτηριστικά
σημεία αυτού (Σχήμα 3.39 και 3.40) . Στην ανάλυση αυτή ασκήθηκε φόρτιση
22.24ΚΝ (το κρίσιμο φορτίο) και έχουμε ελαστικό υλικό. Οι ατέλειες εισήχθηκαν
κατά τις διευθύνσεις –x, +y, +z.
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Σχήμα 3.39: Δρόμος ισορροπίας από τη μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας με
ατέλειες

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GNIA)
160,00

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

140,00

Δ

120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

Γ
Β
Α

0,00
0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 3.40: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή του φορέα σε κάθε ένα από τα παραπάνω
σημεία.
Το σημείο Α βρίσκεται στην αρχή του δρόμου ισορροπίας , στο καθαρά γραμμικό
και ελαστικό κομμάτι αυτού, με φορτίο Ρ=4.27ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες
παραμορφώσεων του φορέα (Σχήμα 3.41 ) :

Σχήμα 3.41: Σημείο Α, εικόνα παραμόρφωσης
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Ο φορέας όπως αναμενόταν δεν έχει παραμορφωθεί σε αυτό το βήμα.
Το σημείο Β βρίσκεται στο σημείο αλλαγής της κλίσης του δρόμου ισορροπίας με
φορτίο Ρ=40.92ΚΝ ενώ το σημείο Γ είναι το αμέσως επόμενο αυτού με φορτίο
Ρ=43.58ΚΝ. Ακολουθούν οι εικόνες παραμόρφωσης του φορέα στα δύο αυτά
σημεία (Σχήμα 3.42 και 3.43 αντιστοίχως) :

Σχήμα 3.42: Σημείο Β, εικόνα παραμόρφωσης

Σχήμα 3.43: Σημείο Γ, εικόνα παραμόρφωσης
Παρατηρούμε ότι η παραμόρφωση είναι ελάχιστη στο σημείο Β και υπάρχει
αμελητέα διαφορά αυτής με την παραμόρφωση του σημείου Γ. Το πλαίσιο
μετατοπίζεται ελάχιστα λόγω της ύπαρξης των χιαστί.
Το σημείο Δ βρίσκεται στο τέλος του μη γραμμικού δρόμου ισορροπίας με φορτίο
Ρ=136.77ΚΝ και με τις ακόλουθες εικόνες παραμόρφωσης του φορέα (Σχήμα 3.44) :
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Σχήμα 3.44: Σημείο Δ, εικόνες παραμόρφωσης
Παρατηρούμε ότι ο φορέας έχει μετατοπιστεί λόγω παραμόρφωσης από τοπικό και
καθολικό λυγισμό του πλαισίου. Οι χιαστί σύνδεσμοι δυσκαμψίας παραμένουν
ανέπαφη.
Στη συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα από την μη γραμμική ανάλυση υλικού
χωρίς ατέλειες με ελαστοπλαστικό διγραμμικό υλικό χάλυβα S235 (Σχήμα 3.45 και
3.46). Και σε αυτή την ανάλυση ασκήθηκε φορτίο συνολικά 22.24ΚΝ :

Σχήμα 3.45: Δρόμος ισορροπίας από την μη γραμμική ανάλυση υλικού
χωρίς ατέλειες

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (ΜΝΑ)
35,00
30,00
Γ
Β
25,00
20,00
15,00
Α
10,00
5,00
0,00
0,000 0,020 0,040 0,060 0,080 0,100 0,120

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 3.46: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
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Ακολουθεί η ανάλυση των παραπάνω σημείων με εικόνες τάσεων και
παραμορφώσεων του φορέα . Κλίμακα τάσεων από 0 έως 235ΜΡΑ.
Το σημείο Α βρίσκεται στον ελαστικό δρόμο ισορροπίας με φορτίο Ρ=13.17ΚΝ και
τις εξής εικόνες του φορέα (Σχήμα 3.47 και 3.48) :

Σχήμα 3.47: Σημείο Α, εικόνα παραμόρφωσης

Σχήμα 3.48: Σημείο Α , εικόνα τάσεων
Στο σημείο αυτό δεν έχουν αναπτυχθεί υψηλές τιμές τάσεων και ο φορέας δεν έχει
παραμορφωθεί.
Το σημείο Β είναι το σημείο διαρροής του φορέα με φορτίο Ρ=28.36ΚΝ. Σε αυτό το
σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι με την μείωση του πάχους της διατομής επέρχεται
αναλογική μείωση του φορτίου διαρροής (από 164.69ΚΝ για πάχος 5mm σε
28.36ΚΝ για πάχος 0.9mm) ενώ η μείωση του φορτίου λυγισμού είναι ραγδαία (από
2430.05ΚΝ για πάχος 5mm σε 40.92ΚΝ για πάχος 0.9mm). Ακολουθούν οι
αντιπροσωπευτικές εικόνες του φορέα για αυτό το σημείο (Σχήμα 3.49 και 3.50) :

Σχήμα 3.49: Σημείο Β, εικόνα παραμόρφωσης
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Σχήμα 3.50: Σημείο Β, εικόνα τάσεων
Παρατηρούμε ότι έχει ξεκινήσει η διαρροή στο πλαίσιο και συγκεκριμένα στον κάτω
αριστερά κόμβο αλλά ο φορέας δεν έχει μετατοπιστεί καθόλου λόγω των χιαστί
συνδέσμων δυσκαμψίας.
Το σημείο Γ είναι το τελικό σημείο της ανάλυσης με φορτίο Ρ=29.08ΚΝ και
αντιστοιχεί στις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 3.51 και 3.52) :

Σχήμα 3.51: Σημείο Γ, εικόνα παραμόρφωσης

Σχήμα 3.52: Σημείο Γ , εικόνα τάσεων
Ο φορέας έχει παραμορφωθεί έντονα στον κάτω αριστερά κόμβο, πράγμα λογικό
αφού οι χιαστί κρατάνε τον υπόλοιπο φορέα και εκεί η διαρροή έχει προχωρήσει
αρκετά.
Για την ολοκλήρωση των παραπάνω αναλύσεων για αυτό το πάχος
πραγματοποιήθηκε και η μη γραμμική ανάλυση υλικού και γεωμετρίας με ατέλεια
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(ίδια φόρτιση, ίδιο ελαστοπλαστικό υλικό, ίδιες ατέλειες), η οποία έδωσε τον
παρακάτω δρόμο ισορροπίας (Σχήμα 3.53 και 3.54) :

Σχήμα 3.53: Δρόμος ισορροπίας μη γραμμικής ανάλυσης υλικού και γεωμετρίας με
ατέλειες

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GMNIA)
30,00

Γ

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

25,00
20,00

Β

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

Δ

15,00
10,00

Α

Ε

5,00
0,00
0,000

0,005

0,010

0,015

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 3.54: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθεί η ανάλυση του φορέα στα παραπάνω σημεία.
Το σημείο Α βρίσκεται στον ελαστικό δρόμο ισορροπίας με φορτίο Ρ=8ΚΝ και τις
εξής εικόνες (Σχήμα 3.55 και 3.56) :
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Σχήμα 3.55: Σημείο Α, εικόνα παραμόρφωσης

Σχήμα 3.56: Σημείο Α, εικόνα τάσεων
Παρατηρούνται χαμηλές τιμές τάσεων και μη παραμορφωμένος φορέας.
Το σημείο Β είναι στην πρώτη αλλαγή κλίσης του δρόμου ισορροπίας με φορτίο
Ρ=22.26ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 3.57 και 3.58) :

Σχήμα 3.57: Σημείο Β, εικόνα παραμόρφωσης

Σχήμα 3.58: Σημείο Β, εικόνες τάσεων
Παρατηρούμε ότι έχουμε κάποια σημεία όπου αρχίζουν να αναπτύσσονται κάποιες
σχετικά υψηλές τάσεις χωρίς όμως να υπάρχει διαρροή ή παραμόρφωση του
φορέα.
Το σημείο Γ βρίσκεται στο σημείο αστοχίας του δρόμου ισορροπίας πριν την έναρξη
του καθοδικού κλάδου με φορτίο αστοχίας Ρ=25.63ΚΝ. Ακολουθούν οι σχετικές
εικόνες (Σχήμα 3.59 και 3.60) :
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Σχήμα 3.59: Σημείο Γ, εικόνα παραμόρφωσης

Σχήμα 3.60 : Σημείο Γ, εικόνες τάσεων
Ο φορέας εξακολουθεί να μην παρουσιάζει παραμόρφωση αλλά έχει ξεκινήσει η
διαρροή στον κάτω αριστερά και πιο έντονα στον κάτω δεξιά κόμβο ενώ
εμφανίστηκαν υψηλές τάσεις και στο σημείο σύνδεσης των χιαστί.
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Το σημείο Δ είναι σε ένα τυχαίο σημείο του καθοδικού κλάδου που επιλέχθηκε για
να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της συμπεριφοράς του φορέα σε αυτόν, με
φορτίο Ρ=18.98ΚΝ ΚΑΙ τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 3.61 και 3.62) :

Σχήμα 3.61: Σημείο Δ, εικόνα παραμόρφωσης

Σχήμα 3.62: Σημείο Δ, εικόνες τάσεων
Παρατηρούμε ότι έχει αρχίσει να παραμορφώνεται ο κάτω δεξιά κόμβος του
πλαισίου , όπου και η διαρροή έχει προχωρήσει αρκετά ενώ, λόγω ανακατανομής
των τάσεων, οι τιμές των τάσεων στον κάτω αριστερά κόμβο και στο σημείο
σύνδεσης των χιαστί έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό.
Τέλος το σημείο Ε είναι το τελικό σημείο της ανάλυσης με φορτίο Ρ=7.74ΚΝ και τις
ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 3.63 και 3.64) :
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Σχήμα 3.63: Σημείο Ε, εικόνα παραμόρφωσης

Σχήμα 3.64: Σημείο Ε, εικόνα τάσεων
Βλέπουμε ότι πλέον η διαρροή έχει επεκταθεί σε όλο τον κόμβο, στον οποίο είναι
έντονα εμφανής και ο τοπικός λυγισμός. Με βάση τις παραπάνω εικόνες
συμπεραίνουμε ότι για πάχος 0.9mm ο φορέας αστόχησε στα 25.63ΚΝ λόγω
συνδυασμένης αστοχίας από τοπικό λυγισμό και διαρροή υλικού.
Ακολουθεί ένα συγκεντρωτικό διάγραμμα από τις παραπάνω αναλύσεις για πάχος
διατομής 0.9mm και κάποια αξιολόγηση αυτού (Σχήμα 3.65 και 3.66 για μεγαλύτερη
σαφήνεια) :

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ(0.9mm)
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

150,00
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

100,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

50,00
0,00
0,000 0,020 0,040 0,060 0,080 0,100 0,120
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΤΕΛΕΙΕΣ

Σχήμα 3.65: Δρόμοι ισορροπίας, πάχος διατομής 0.9mm
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ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ(0.9mm)
160,00
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

140,00
120,00
100,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΤΕΛΕΙΕΣ

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 3.66: Δρόμοι ισορροπίας, πάχος διατομής 0.9mm
Βλέπουμε ότι λόγω της συνδυασμένης αστοχίας και των ατελειών ο τελικός δρόμος
ισορροπίας έχει μειωμένη φέρουσα ικανότητα συγκριτικά με τους άλλους δύο
δρόμους ισορροπίας και ότι η αστοχία επέρχεται σχεδόν αμέσως μετά τον γραμμικό
ελαστικό κλάδο του φορέα. Πρόκειται για ψαθυρή αστοχία. Επιπλέον πρέπει να
αναφερθεί ότι ήμασταν από την αρχή υποψιασμένοι ότι ο φορέας θα αστοχούσε
από συνδυασμό των δύο μηχανισμών αστοχίας λόγω του ότι τα φορτία από τις
ιδιομορφές αλλά και από την μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας ήταν αρκετά κοντά
στο φορτίο διαρροής, έτσι όπως προέκυψε από την μη γραμμική ανάλυση υλικού.
•

Διαφορετικό πάχος χιαστί και πλαισίου:

Πραγματοποιήθηκαν επίσης κάποιες αναλύσεις για μειωμένο πάχος χιαστί σε σχέση
με το πάχος του πλαισίου για να εξετάσουμε το πώς θα συμπεριφερθεί ο φορέας
και σε αυτή την περίπτωση. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε πάχος πλαισίου 5mm
σταθερό και έγιναν αναλύσεις για πάχη χιαστί 4mm, 3mm και 2mm, όπου η εικόνα
του τελικού δρόμου ισορροπίας ήταν τελείως διαφορετική από αυτή που είχε
προκύψει για κοινό πάχος χιαστί και πλαισίου 5mm.
Για να επιτευχθεί αυτή η αλλαγή του πάχους θέσαμε το πλέγμα πεπερασμένων
στοιχείων στους χιαστί συνδέσμους με διαφορετικό element group, στο οποίο
θέταμε κάθε φορά το πάχος που θέλαμε.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα για πάχος χιαστί
συνδέσμων δυσκαμψίας 2mm.
Από την γραμμικοποιημένη ανάλυση λυγισμού προέκυψαν πέντε ιδιομορφές και
κρίσιμο φορτίο λυγισμού Ρ=320.61ΚΝ. Για την πραγματοποίησή της ασκήθηκε
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φορτίο 60ΚΝ. Παρουσιάζονται οι δύο από τις πέντε ιδιομορφές (Σχήμα 3.67 και
3.68) :

Σχήμα 3.67: Πρώτη ιδιομορφή ,Ρcr1=320.61KN

Σχήμα 3.68: Δεύτερη ιδιομορφή, Ρcr2=324.57KN

Και στις πέντε ιδιομορφές κύρια μορφή λυγισμού είναι ο τοπικός λυγισμός.
Παρατηρούμε ότι το κρίσιμο φορτίο με την μείωση του πάχους των χιαστί μειώθηκε
κατακόρυφα από 3242.01ΚΝ σε 320.61ΚΝ.
Για την μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας με ατέλειες εισήχθησαν ατέλειες με
βάση τις δύο πρώτες από τις πέντε ιδιομορφές με μέγεθος 0.0005m, ασκήθηκε
φορτίο 320.61ΚΝ και επιλέχθηκε ελαστικό ισότροπο υλικό. Ακολουθεί ο δρόμος
ισορροπίας και το αντίστοιχο διάγραμμα Excel (Σχήμα 3.69 και 3.70) :

Σχήμα 3.69: Δρόμος ισορροπίας από την μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας με
ατέλειες
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ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GNIA)
1400,00

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

1200,00

Γ

1000,00
800,00
600,00
400,00

Β

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

200,00

Α
0,00
0,0000 0,0100 0,0200 0,0300 0,0400 0,0500
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 3.70: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθεί η ανάλυση του φορέα στα παραπάνω σημεία.
Το σημείο Α βρίσκεται στο καθαρά γραμμικό κομμάτι του δρόμου ισορροπίας με
φορτίο Ρ=15.52ΚΝ και την ακόλουθη εικόνα παραμόρφωσης (Σχήμα 3.71) :

Σχήμα 3.71: Σημείο Α, εικόνα παραμόρφωσης
Ως αναμενόταν ο φορέας δεν έχει παραμορφωθεί καθόλου.
Το σημείο Β βρίσκεται στο πρώτο «σπάσιμο» του δρόμου ισορροπίας με φορτίο
Ρ=460.50ΚΝ, φορτίο λυγισμού, με την ακόλουθη
εικόνα παραμόρφωσης του
φορέα (Σχήμα 3.72) :
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Σχήμα 3.72: Σημείο Β, εικόνες παραμόρφωσης
Παρατηρούμε ότι ο φορέας έχει υποστεί μια μικρή μετατόπιση .
Το σημείο Γ είναι στο τελικό σημείο του δρόμου ισορροπίας με φορτίο Ρ=1155.92ΚΝ
και με την ακόλουθη εικόνα παραμόρφωσης (Σχήμα 3.73):

Σχήμα 3.73: Σημείο Γ, εικόνες παραμόρφωσης
Ο φορέας έχει παραμορφωθεί αρκετά στο σημείο σύνδεσης των χιαστί λόγω
τοπικού λυγισμού αλλά και σε άλλα σημεία του πλαισίου λόγω τοπικού και
καθολικού λυγισμού. Βλέπουμε λοιπόν ότι με την μείωση του πάχους των χιαστί
από 5mm σε 2mm η ίδια ανάλυση έδωσε πολύ πιο μειωμένα φορτία και εμφάνισε
λυγισμό στη σύνδεση των χιαστί. Ακολουθεί συγκριτικό διάγραμμα των δύο δρόμων
ισορροπίας από τις μη γραμμικές αναλύσεις για πάχος χιαστί 5mm και για πάχος
2mm (Σχήμα 3.74) :
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ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

ΔΡΟΜΟI ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GNIA)
3500,00
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500,00
0,00
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ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΤΕΛΕΙΕΣ(2mm)
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ
(5mm)
0,0500

0,1000

0,1500

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 3.74: Σύγκριση των δρόμων ισορροπίας
Είναι εμφανής η έντονη διαφορά μεταξύ των δύο δρόμων ισορροπίας και η μεγάλη
μείωση της φέρουσας ικανότητας του φορέα.

Στη συνέχεια ακολουθεί ο δρόμος ισορροπίας από την μη γραμμική ανάλυση
υλικού χωρίς ατέλειες στην οποία επιλέχθηκε ελαστοπλαστικό υλικό χάλυβας S235
και ασκήθηκε φορτίο 320.61ΚΝ (Σχήμα 3.75 και 3.76) :

Σχήμα 3.75: Δρόμος ισορροπίας από την μη γραμμική ανάλυση υλικού χωρίς
ατέλειες
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ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (ΜΝA)
180,00
160,00
Β
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
Α
20,00
0,00
0,0000

Γ

MH ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

0,0500

0,1000

0,1500

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 3.76: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθεί η ανάλυση του φορέα στα παραπάνω σημεία.
Το σημείο Α βρίσκεται στον ελαστικό κλάδο του δρόμου ισορροπίας με φορτίο
Ρ=38.96ΚΝ και τις αντίστοιχες εικόνες τάσεων-παραμορφωσης (Σχήμα 3.77 και
3.78):

Σχήμα 3.77: Σημείο Α, εικόνα παραμόρφωσης

Σχήμα 3.78: Σημείο Α, εικόνες τάσεων
Ο φορέας δεν έχει παραμορφωθεί και οι τιμές των τάσεων είναι ακόμα ιδιαίτερα
χαμηλές (κλίμακα τάσεων από 0 έως 235ΜΡα).
Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων

70

Κεφάλαιο 3

Το σημείο Β είναι το σημείο διαρροής με φορτίο Ρ=163.09ΚΝ και την ακόλουθη
σειρά από εικόνες τάσεων και παραμόρφωσης (Σχήμα 3.79 και 3.80) :

Σχήμα 3.79: Σημείο Β, εικόνες παραμόρφωσης
Ο φορέας δεν φαίνεται να έχει παραμορφωθεί σε κανένα σημείο, κάτι που
οφείλεται το πιθανότερο στην ύπαρξη των χιαστί συνδέσμων δυσκαμψίας.

Σχήμα 3.80: Σημείο Β, εικόνες τάσεων
Βλέπουμε ότι διαρροή έχει ξεκινήσει σε τρία σημεία του φορέα: λίγο στον κάτω
αριστερά και πάνω δεξιά κόμβο και αρκετά στην σύνδεση των χιαστί συνδέσμων
δυσκαμψίας.
Το σημείο Γ είναι το τελικό σημείο της ανάλυσης με φορτίο Ρ=166.67ΚΝ και τις
ακόλουθες εικόνες του φορέα (Σχήμα 3.81 και 3.82) :
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Σχήμα 3.81: Σημείο Γ, εικόνες παραμόρφωσης

Σχήμα 3.82: Σημείο Γ, εικόνες τάσεων
Βλέπουμε ότι είναι έντονη η διαρροή στη σύνδεση των χιαστί και στον κάτω
αριστερά κόμβο του φορέα, ο οποίος έχει υποστεί μεγάλη παραμόρφωση.
Παρατηρούμε ότι παρόλο που στον φορέα για πάχος χιαστί ίδιο με του πλαισίου
(5mm) δεν είχε εμφανιστεί διαρροή στη σύνδεση των χιαστί οι τιμές των φορτίων
είναι σχεδόν ίδιες. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι η μείωση του πάχους των
χιαστί από 5mm σε 2mm δεν επηρέασε ιδιαίτερα αυτή την ανάλυση και ότι μάλλον
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δεν επηρεάζει ιδιαίτερα το φαινόμενο της διαρροής του υλικού. Ακολουθεί
συγκριτικό διάγραμμα με τους δρόμους ισορροπίας για τα δύο πάχη των χιαστή της
μη γραμμικής ανάλυσης υλικού χωρίς ατέλειες (Σχήμα 3.83) :

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

ΔΡΟΜΟI ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (ΜΝA)
200,00
150,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ
ΑΤΕΛΕΙΕΣ(2mm)

100,00
50,00
0,00
0,0000

0,0500

0,1000

0,1500

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ
ΑΤΕΛΕΙΕΣ(5mm)

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 3.83: Σύγκριση των δρόμων ισορροπίας
Βλέπουμε λοιπόν ότι οι δύο δρόμοι σχεδόν ταυτίζονται με μία μικρή διαφορά στο
ελαστικό κομμάτι του δρόμου όπου όπως είναι λογικό η δυσκαμψία έχει μειωθεί
στον δρόμο ισορροπίας για πάχος 2mm αφού μειώθηκε το πάχος των χιαστί
συνδέσμων του φορέα.
Τέλος ακολουθούν τα αποτελέσματα από την μη γραμμική ανάλυση υλικού και
γεωμετρίας με ατέλειες (ίδιες ατέλειες, φόρτιση και ελαστοπλαστικό υλικό με πριν)
με τον εξής δρόμο ισορροπίας (Σχήμα 3.84 και 3.85) :

Σχήμα 3.84: Δρόμος ισορροπίας μη γραμμικής ανάλυσης υλικού και γεωμετρίας με
ατέλειες
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ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)
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Σχήμα 3.85: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθεί η περιγραφή του φορέα σε αυτά τα σημεία.
Το σημείο Α βρίσκεται στον ελαστικό κλάδο του δρόμου ισορροπίας με φορτίο
Ρ=62.55ΚΝ και τις αντίστοιχες εικόνες τάσεων- παραμορφώσεων του φορέα (Σχήμα
3.86 και 3.87) :

Σχήμα 3.86: Σημείο Α, εικόνα παραμόρφωσης
Ο φορέας δεν έχει παραμορφωθεί.

Σχήμα 3.87: Σημείο Α, εικόνα τάσεων
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Οι τιμές των τάσεων είναι ιδιαίτερα χαμηλές σε αυτό το σημείο.
Το σημείο Β είναι στο οριακό σημείο του δρόμου ισορροπίας με φορτίο
Ρ=131.89ΚΝ (Σχήμα 3.88 και 3.89) :

Σχήμα 3.88: Σημείο Β, εικόνες παραμόρφωσης
Μικρή μετατόπιση του πλαισίου χωρίς παραμόρφωση στο σημείο σύνδεσης των
χιαστί.

Σχήμα 3.89 : Σημείο Β, εικόνες τάσεων
Εμφανίζεται διαρροή μόνο στο σημείο σύνδεσης των χιαστί. Επιπλέον τάσεις
διαρροής έχουμε και σε δύο μόνο σημεία στον κάτω αριστερά και στον πάνω δεξιά
κόμβο του φορέα.
Το σημείο Γ είναι το κατώτερο σημείο της ανάλυσης , στο τελευταίο σημείο του
καθοδικού κλάδου πριν την ανοδική πάλι πορεία του δρόμου ισορροπίας με φορτίο
Ρ=123.77ΚΝ (Σχήμα 3.90 και 3.91) :
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Σχήμα 3.90: Σημείο Γ, εικόνες παραμόρφωσης
Ο φορέας δεν παρουσιάζει παραμόρφωση και είναι ελάχιστα μετατοπισμένος.

Σχήμα 3.91: Σημείο Γ, εικόνα τάσεων
Ο φορέας εμφανίζει εκτεταμένη διαρροή στο σημείο σύνδεσης των χιαστί.
Επομένως από τις εικόνες καταλαβαίνουμε ότι η και εδώ όπως για χιαστί με πάχος
5mm συμβαίνει πρώτα η διαρροή και στη συνέχεια εμφανίζεται λυγισμός. Ας
προχωρήσουμε να δούμε τι συμβαίνει στα υπόλοιπα σημεία.

Το σημείο Δ είναι ένα τυχαίο σημείο του ανοδικού κλάδου του δρόμου ισορροπίας
μετά το σημείο Γ με φορτίο Ρ=163.37ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 3.92 και
3.93) :

Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων

76

Κεφάλαιο 3

Σχήμα 3.92: Σημείο Δ, εικόνες παραμόρφωσης

Έχει αρχίσει ο λυγισμός στον φορέα και συγκεκριμένα ο τοπικός λυγισμός στο
σημείο σύνδεσης των χιαστί και έχουμε την αντίστοιχη μετατόπιση του πλαισίου.

Σχήμα 3.93: Σημείο Δ, εικόνες τάσεων

Βλέπουμε ότι η διαρροή έχει εξελιχθεί πολύ στο σημείο σύνδεσης των χιαστί αλλά
και πέρα από αυτό ενώ πολύ υψηλές τάσεις έχουν εμφανιστεί κατά μήκος όλου του
εφελκυόμενου συνδέσμου δυσκαμψίας . Διαρροή εμφανίστηκε και στον άνω δεξιά
και κάτω αριστερά κόμβο.

Τέλος το σημείο Ε είναι το τελικό σημείο της ανάλυσης με φορτίο Ρ=168.37ΚΝ με τις
εξής εικόνες τάσεων και παραμορφώσεων (Σχήμα 3.94 και 3.95) :
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Σχήμα 3.94: Σημείο Ε, εικόνα παραμόρφωσης

Σχήμα 3.95: Σημείο Ε, εικόνα τάσεων

Βλέπουμε ότι είναι πλέον πολύ έντονος ο τοπικός λυγισμός στο σημείο σύνδεσης
των χιαστί με αντίστοιχη μετατόπιση του πλαισίου και η διαρροή έχει επεκταθεί σε
όλο τον εφελκυόμενο χιαστί σύνδεσμο δυσκαμψίας. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο
νέος δρόμος ισορροπίας εκφράζει τον ίδιο μηχανισμό αστοχίας όμως η φέρουσα
ικανότητα του φορέα έχει μειωθεί σημαντικά . Επομένως βλέπουμε ότι με την
μείωση του πάχους από 5mm σε 2mm έχουμε έναν ελαφρύτερο φορέα με κόστος
όμως σχεδόν 50 ΚΝ. Επιπλέον πρέπει να αναφέρουμε ότι η μορφή του νέου αυτού
δρόμου ισορροπίας μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στο πρώτο σπάσιμο και στη
συνέχεια διαρρέουν και λυγίζουν τα χιαστί αλλά ο υπόλοιπος φορέας μένει άθικτος
επομένως έχουμε αυτή την ανοδική πορεία του δρόμου ισορροπίας. Ακολουθεί ένα
συγκριτικό διάγραμμα των δρόμων ισορροπίας από τις μη γραμμικές αναλύσεις
γεωμετρίας κ υλικού με ατέλειες για πάχος χιαστί 5mm και 2mm (Σχήμα 3.96) :
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ΔΡΟΜΟI ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GMNIA)
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ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 3.96: Σύγκριση των δρόμων ισορροπίας
Είναι εμφανής η διαφορά των δύο δρόμων ισορροπίας τόσο σε δυσκαμψία φορέα
όσο και σε φέρουσα ικανότητα.
Ακολουθεί ένα συγκεντρωτικό διάγραμμα με τους δρόμους ισορροπίας των
αναλύσεων για πάχος 2mm των χιαστί συνδέσμων με πάχος πλαισίου 5mm (Σχήμα
3.97) :

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
1400

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ(πάχος χιαστί
2mm)

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

1200
1000
800

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

600
400
200

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

0
0

0,05

0,1

0,15

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 3.97: Δρόμοι ισορροπίας ,πάχος χιαστί 2mm
Βλέπουμε ότι η εισαγωγή ατελειών οδήγησε στην σχετικά μικρή μείωση της
φέρουσας ικανότητας του φορέα. Κατά τα άλλα οι δρόμοι ισορροπίας από την μη
γραμμική ανάλυση υλικού χωρίς ατέλεια και από την μη γραμμική ανάλυση υλικού
και γεωμετρίας με ατέλεια ταυτίζονται. Επιπλέον ήδη από τις τιμές των φορτίων
των ιδιομορφών αλλά και από τις τιμές των φορτίων από την μη γραμμική ανάλυση
γεωμετρίας με ατέλειες φαινόταν ότι ο φορέας θα αστοχήσει πρώτα λόγω διαρροής
του υλικού (φορτίο διαρροής 163.09ΚΝ και φορτίο λυγισμού 460.50ΚΝ).
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3.3 Συγκεντρωτικό διάγραμμα
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται δύο συγκεντρωτικά διαγράμματα από τις
αναλύσεις για τα διάφορα κοινά πάχη πλαισίου- χιαστί καθώς και από τις
αναλύσεις για πάχος πλαισίου 5mm και για διάφορα πάχη των χιαστί συνδέσμων
δυσκαμψίας.
•

Ίδιο πάχος χιαστί και πλαισίου:

Όπως έχει ήδη αναφερθεί πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις για πάχη διατομής από
5mm έως 0.9mm. Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα
αποτελέσματα από τις αναλύσεις για πάχος 5mm και 0.9mm. Τώρα παρατίθεται ένα
συγκεντρωτικό διάγραμμα με τους δρόμους ισορροπίας από τις μη γραμμικές
αναλύσεις υλικού και γεωμετρίας με ατέλειες για όλα τα πάχη διατομής (Σχήμα
3.98) :

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GMNIA)
250,00
5mm

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

200,00

4mm
150,00

3mm
2mm

100,00

1mm
50,00
0,00
0,000

0.9mm

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 3.98: Δρόμοι ισορροπίας, ίδιο πάχος πλαισίου-χιαστί
Βλέπουμε πώς μειώνεται η δυσκαμψία του φορέα με την μείωση του πάχους της
διατομής καθώς και την μείωση αντιστοίχως της φέρουσας ικανότητας αυτού.
Παρατηρούμε ότι μέχρι το πάχος 2mm ο φορέας αστοχεί λόγω διαρροής του υλικού
ενώ για πάχος 1mm και 0.9mm συμβαίνει συνδυασμένη αστοχία (τοπικός λυγισμόςδιαρροή υλικού). Παρατηρούμε ότι στην συνδυασμένη αστοχία έχουμε ψαθυρή
αστοχία δηλαδή ο φορέας με το που φεύγει από την ελαστική περιοχή και πάει να
μπει στην πλαστική περιοχή αμέσως αστοχεί (οριακό σημείο στον δρόμο
ισορροπίας) .
Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων
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•

Διαφορετικό πάχος χιαστί και πλαισίου:

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα αποτελέσματα από τις
μη γραμμικές για πάχος πλαισίου 5mm και πάχος χιαστί 2mm. Επιπρόσθετα έγινε
και μια σύγκριση των δρόμων ισορροπίας σε κάθε ανάλυση με την αντίστοιχη που
είχε γίνει για πάχος πλαισίου και πάχος χιαστί 5mm. Τώρα παρατίθεται ένα
συγκεντρωτικό διάγραμμα με τους δρόμους ισορροπίας από τις μη γραμμικές
αναλύσεις υλικού και γεωμετρίας με ατέλειες για πάχη χιαστί 4mm, 3mm και 2mm
με σταθερό το πάχος του πλαισίου 5mm. Στο διάγραμμα αυτό εμπεριέχεται και ο
δρόμος ισορροπίας της μη γραμμικής ανάλυσης υλικού και γεωμετρίας με ατέλειες
για κοινό πάχος χιαστί-πλαισίου 5mm για λόγους σύγκρισης (Σχήμα 3.99) :

ΔΡΟΜΟI ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GMNIA)
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

250,00
200,00
2mm
150,00

4mm

100,00

3mm
5mm

50,00
0,00
0,0000

0,0100

0,0200

0,0300

0,0400

0,0500

0,0600

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 3.99: Δρόμοι ισορροπίας , διαφορετικό πάχος χιαστί και πλαισίου
Βλέπουμε ότι με κάθε μείωση του πάχους των χιαστί μειώνεται και η δυσκαμψία
του φορέα και ότι για τα πάχη 4mm και 3mm η διαφορά στους δρόμους ισορροπίας
είναι αμελητέα. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι οι τιμές φέρουσας ικανότητας
προέκυψαν ελάχιστα αυξημένες από αυτές της ανάλυσης για πάχος 5mm (πχ. από
211.93ΚΝ για πάχος 5mm σε 218.66ΚΝ σε πάχος χιαστί 4mm), γεγονός που
οφείλεται στο ότι εισάγαμε λιγότερες για την πραγματοποίηση αυτών των
πρόσθετων αναλύσεων από ότι είχαμε εισάγει για πάχος 5mm. Η διαφορά όμως
είναι αμελητέα. Από πάχος 4mm σε 3mm η φέρουσα ικανότητα μειώθηκε κανονικά
ως αναμενόταν. Τέλος, ουσιαστικά βλέπουμε ότι η μείωση σε 4mm και 3mm δεν
επηρέασε καθόλου σχεδόν την συμπεριφορά του φορέα καθώς δεν επέφερε καμία
αλλαγή στον δρόμο ισορροπίας αυτού. Η μεγάλη αλλαγή παρουσιάστηκε στον
δρόμο ισορροπίας για τα 2mm όπου είδαμε ότι όλη η παραμόρφωση και η διαρροή
συγκεντρώθηκαν στους χιαστί συνδέσμους δυσκαμψίας ενώ το πλαίσιο έμεινε
ανέπαφο. Τελικά καταλήξαμε να έχουμε ένα ελαφρύτερο φορέα, το “πληρώσαμε”
όμως με μια αρκετά εμφανή, όπως φαίνεται και από το διάγραμμα, πτώση της
φέρουσας ικανότητας του φορέα.
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4

Μη γραµµικές αναλύσεις πλαισίου µε
σύνδεσµο δυσκαµψίας κεντρικό
λάµδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Μη γραμμικές αναλύσεις πλαισίου με
σύνδεσμο δυσκαμψίας κεντρικό λάμδα
4.1 Περιγραφή προσομοιώματος
Για την κατασκευή του πλαισίου με κεντρικό λάμδα χρειάστηκε να φτιαχτεί το
μοντέλο από την αρχή με την προσθήκη αρκετών επιπλέον σημείων για την
εξασφάλιση της σωστής σύνδεσης του πλαισίου με τους συνδέσμους δυσκαμψίας.
Τελικώς προέκυψαν συνολικά 54 σημεία και 65 επιφάνειες. Το λάμδα είναι και αυτό
κιβωτιοειδής διατομή 100*100m για λόγους διευκόλυνσης της σύνδεσης πλαισίουλάμδα κατασκευαστικά. Κατά την κατασκευή του μοντέλου βασικό στοιχείο, όπως
και στην περίπτωση των χιαστί συνδέσμων, ήταν να διέρχονται οι άξονες
υποστυλώματος-δοκού-τμήματος λάμδα από το μέσο του καθενός κάτω κόμβου
αντιστοίχως, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια του φορέα. Οι άξονες των δύο
τμημάτων των λάμδα συντρέχουν σε ένα κοινό σημείο στο μέσο του άξονα του άνω
δοκαριού. Το υλικό, η φόρτιση και οι συνοριακές συνθήκες του εν λόγω φορέα είναι
ίδιες με το απλό πλαίσιο ,έτσι όπως περιγράφθηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο.
Ακολουθούν εικόνες της γεωμετρίας του φορέα (Σχήμα 4.1, 4.2, 4.3) και του
πλέγματος πεπερασμένων στοιχείων αυτού (Σχήμα 4.4, 4.5) :

Σχήμα 4.1: Πλαίσιο με κεντρικό λάμδα
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Σχήμα 4.2: Γεωμετρία σύνδεσης λάμδα-πλαισίου

Σχήμα 4.3: Γεωμετρία κόμβου

Σχήμα 4.4: Πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων στη σύνδεση πλαισίου με κεντρικό
λάμδα
Διπλωματική εργασία Βιολέττας Νικολαΐδου
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Σχήμα 4.5: Πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων στη σύνδεση τμήματος λάμδα με
κόμβο πλαισίου
Για την υλοποίηση του πλέγματος πεπερασμένων στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν
εκτός από τετραγωνικά και τραπεζοειδή τετρακομβικά επιφανειακά στοιχεία
κελύφους με τη βοήθεια ειδικών εντολών του προγράμματος Αdina στις περιοχές
όπου η δημιουργία του πλέγματος ήταν πιο δύσκολη λόγω γεωμετρίας των
επιφανειών (σύνδεση λάμδα-πλαισίου) .
Ακολουθούν τα αποτελέσματα των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν (ίδιες με
τους δύο προηγούμενους φορείς). Επίσης όπως και στο φορέα με τους χιαστί
συνδέσμους δυσκαμψίας έγιναν αναλύσεις για πάχος κεντρικού λάμδα ίδιο με το
πάχος του πλαισίου και πάχος κεντρικού λάμδα διαφορετικό από αυτό του
πλαισίου.

4.2 Αναλύσεις για διάφορα πάχη διατομής
Παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα για δύο χαρακτηριστικά πάχη του
φορέα με βάση τη μορφή αστοχίας που παρουσίασαν. Τα είδη αστοχίας
παραμένουν ο τοπικός λυγισμός και η διαρροή του υλικού. Οι ατέλειες που
εισήχθησαν στις αντίστοιχες μη γραμμικές αναλύσεις προέκυψαν από διαφορετικό
αριθμό ιδιομορφών της αντίστοιχης ανάλυσης γραμμικοποιημένου λυγισμού για
κάθε πάχος, αφού από κάποιο πάχος και πέρα ο φορέας προέκυπτε πολύ
παραμορφωμένος από το πρώτο βήμα των αναλύσεων με αποτέλεσμα να μην
προκύπτουν σωστά αποτελέσματα από αυτές και η αρχική δυσκαμψία του φορέα
να είναι μειωμένη. Σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε μόνο η πρώτη
ιδιομορφή προκειμένου να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ανάλυση. Το μέγεθος
των ατελειών σε κάποια πάχη επίσης χρειάστηκε να μειωθεί από 0.0005m που ήταν
μέχρι τώρα ακόμα και σε πολύ μικρές τιμές για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η
μη γραμμική ανάλυση.
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•

Ίδιο πάχος κεντρικού λάμδα και πλαισίου:

Στη συνέχεια παραθέτονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων για ίδιο πάχος του
κεντρικού λάμδα συνδέσμου δυσκαμψίας και του πλαισίου και συγκεκριμένα για
πάχος 5mm, όπου ο φορέας αστοχεί λόγω διαρροής υλικού και για πάχος 0.9mm,
όπου ο φορέας αστοχεί λόγω συνδυασμού διαρροής του υλικού και τοπικού
λυγισμού.
 Πάχος διατομής 5mm:
Αρχικά λοιπόν πραγματοποιήθηκε όπως και στους άλλους δύο φορείς η
γραμμικοποιημένη ανάλυση λυγισμού από την οποία προέκυψαν πέντε ιδιομορφές.
Για την πραγματοποίηση της ανάλυσης ασκήθηκε φόρτιση στους δύο άνω κόμβους
συνολικά 60ΚΝ και επιλέχθηκε πάχος πεπερασμένων στοιχείων λάμδα και πλαισίου
0.005m. Το κρίσιμο φορτίο προέκυψε Ρcr=1590.51ΚΝ. Παρουσιάζονται εικόνες των
δύο από τις πέντε ιδιομορφές με τα αντίστοιχα φορτία αφού για το συγκεκριμένο
πάχος χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι δύο πρώτες για την εισαγωγή ατελειών στις
αναλύσεις που ακολουθούν (Σχήμα 4.6, 4.7) :

Σχήμα 4.6: Πρώτη ιδιομορφή ,Ρcr1=1590.51KN

Σχήμα 4.7: Δεύτερη ιδιομορφή, Ρcr2=1846.09KN
Παρατηρούμε ότι στις ιδιομορφές εμφανίζεται κυρίως καθολικός λυγισμός. Οι
ιδιομορφές είναι η πρώτη καμπτική εκτός επιπέδου και η δεύτερη καμπτική εντός
επιπέδου.
Στη συνέχεια ακολουθούν τα αποτελέσματα από την μη γραμμική ανάλυση
γεωμετρίας με ατέλειες . Όπως προαναφέρθηκε χρησιμοποιήθηκαν δύο ιδιομορφές
και εισήχθησαν ατέλειες κατά τις διευθύνσεις –x και +z. Για την πραγματοποίηση
της ανάλυσης ασκήθηκαν ενδεικτικά 1590.51ΚΝ (το κρίσιμο φορτίο). Το υλικό είναι
ισότροπο-ελαστικό. Ακολουθεί ο δρόμος ισορροπίας και το αντίστοιχο διάγραμμα
Excel με χαρακτηριστικά σημεία του δρόμου ισορροπίας (Σχήμα 4.8 και 4.9) :
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Σχήμα 4.8: Δρόμος ισορροπίας μη γραμμικής ανάλυσης γεωμετρίας με ατέλειες

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GNIA)
1800,00

Β

1600,00

Γ

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

1400,00
1200,00
1000,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΤΕΛΕΙΕΣ

800,00
600,00
400,00
200,00

Α

0,00
0,0000 0,0100 0,0200 0,0300 0,0400 0,0500
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 4.9: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθούν εικόνες παραμόρφωσης του φορέα στα παραπάνω χαρακτηριστικά
σημεία:

Το σημείο Α βρίσκεται στον γραμμικό κύριο δρόμο ισορροπίας με φορτίο Ρ=2.20ΚΝ.
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.10 ο φορέας, ως αναμενόταν, δεν έχει υποστεί
παραμόρφωση:
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Σχήμα 4.10: Εικόνα παραμόρφωσης φορέα στο σημείο Α
Το σημείο Β βρίσκεται στο σημείο όπου αλλάζει διεύθυνση ο δρόμος ισορροπίας
και θεωρείται το σημείο λυγισμού με κρίσιμο φορτίο Ρcr=1511.47ΚΝ (Σχήμα 4.11) :

Σχήμα 4.11: Εικόνα παραμόρφωσης του φορέα στο σημείο Β
Παρατηρούμε ότι ο φορέας έχει μετατοπισθεί λίγο προς την ίδια κατεύθυνση που
ασκούνται τα φορτία, πράγμα που δηλώνει και την μικρή παραμόρφωση αυτού.
Το σημείο Γ είναι το τελευταίο σημείο της ανάλυσης με φορτίο Ρ=1582.44ΚΝ και την
ακόλουθη εικόνα παραμόρφωσης του φορέα (Σχήμα 4.12) :
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Σχήμα 4.12: Εικόνες παραμόρφωσης του φορέα στο σημείο Γ
Στο σημείο Γ η μετατόπιση του φορέα είναι εμφανής, κάτι που δηλώνει και την
αντίστοιχη παραμόρφωση αυτού.
Στη συνέχεια ακολουθούν τα αποτελέσματα της μη γραμμικής ανάλυσης υλικού
χωρίς ατέλειες με ελαστοπλαστικό υλικό S235 και με την ίδια επιβολή φόρτισης. Ο
δρόμος ισορροπίας που προέκυψε καθώς και το αντίστοιχο διάγραμμα Excel
απεικονίζονται στις εικόνες που ακολουθούν (Σχήμα 4.13 και 4.14) :

Σχήμα 4.13: Δρόμος ισορροπίας μη γραμμικής ανάλυσης υλικού χωρίς ατέλειες

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (ΜNA)
180,00
Β
Γ
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
Α
40,00
20,00
0,00
0,0000 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 0,0100
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (m)

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

Σχήμα 4.14: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
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Ακολουθούν εικόνες τάσεων-παραμορφώσεων στα παραπάνω χαρακτηριστικά
σημεία (κλίμακα τάσεων από 0 έως 235ΜΡΑ) :
Το σημείο Α είναι στον ελαστικό δρόμο ισορροπίας με φορτίο Ρ=42.44ΚΝ και τις
ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 4.15 και 4.16) :

Σχήμα 4.15: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Α

Σχήμα 4.16: Εικόνα τάσεων στο σημείο Α
Βλέπουμε ότι ο φορέας δεν έχει υποστεί παραμόρφωση και ότι οι τιμές των τάσεων
είναι πολύ μακριά από το όριο διαρροής (235ΜΡΑ) .
Το σημείο Β είναι το σημείο διαρροής του φορέα με αντίστοιχο φορτίο
Ρy=163.48ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 4.17 και 4.18) :

Σχήμα 4.17: Εικόνα παραμόρφωσης του φορέα στο σημείο Β
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Σχήμα 4.18: Εικόνες τάσεων στο σημείο Β
Παρατηρούμε ότι ο φορέας δεν έχει υποστεί παραμόρφωση αλλά η διαρροή έχει
ξεκινήσει και είναι αρκετά εμφανής στον κάτω αριστερά κόμβο ενώ αρκετά υψηλές
τάσεις εμφανίζονται και στο σημείο σύνδεσης του κεντρικού λάμδα με το πλαίσιο.
Το σημείο Γ είναι το τελικό σημείο της ανάλυσης με φορτίο Ρ=165.84ΚΝ και τις
αντίστοιχες εικόνες τάσεων-παραμορφώσεων (Σχήμα 4.19 και 4.20) :

Σχήμα 4.19: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Γ

Σχήμα 4.20: Εικόνες τάσεων στο σημείο Γ
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Βλέπουμε ότι στο τελικό σημείο η διαρροή έχει εξαπλωθεί στον κάτω αριστερά
κόμβο, κάτι που συνοδεύεται και από την παραμόρφωση που είναι πλέον εμφανής
στον κόμβο, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.19. Η διαρροή στο σημείο σύνδεσης
λάμδα-πλαισίου παραμένει μικρή.
Ήδη από τα παραπάνω αποτελέσματα και την διαφορά των φορτίων λυγισμού
(1511.47ΚΝ) και διαρροής (163.48ΚΝ) φαίνεται ότι ο φορέας θα αστοχήσει λόγω της
διαρροής του υλικού και όχι λόγω κάποιου είδους λυγισμού.
Ακολουθούν, τέλος, τα αποτελέσματα από την μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας
και υλικού με ατέλειες στα οποία φαίνεται πλέον η πραγματική συμπεριφορά του
εν λόγω φορέα για φόρτιση ίδια με τις πιο πάνω αναλύσεις, ατέλειες όπως στην μη
γραμμική ανάλυση γεωμετρίας που προηγήθηκε και ελαστοπλαστικό υλικό S235. Ο
τελικός δρόμος ισορροπίας και το αντίστοιχο διάγραμμα Εxcel απεικονίζονται στα
σχήματα που ακολουθούν (Σχήμα 4.21 και 4.22) :

Σχήμα 4.21: Δρόμος ισορροπίας από την μη γραμμική ανάλυση υλικού και
γεωμετρίας με ατέλειες

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GΜNIA)
250,00
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

Δ
Γ

200,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

Β

150,00
100,00

Ε

Α

50,00
0,00
0,0000

Ζ
0,0050 0,0100 0,0150
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (m)

0,0200

Σχήμα 4.22: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
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Ακολουθούν εικόνες τάσεων-παραμορφώσεων στα παραπάνω σημεία του δρόμου
ισορροπίας (κλίμακα τάσεων από 0 έως 235ΜΡΑ) :
Το σημείο Α βρίσκεται στον ελαστικό πρωτεύοντα δρόμο ισορροπίας με φορτίο
Ρ=81.09ΚΝ. Από τις εικόνες που ακολουθούν (Σχήμα 4.23 και 4.24) φαίνεται ότι ο
φορέας δεν έχει παραμορφωθεί και οι τιμές των τάσεων είναι πολύ χαμηλές, ως
αναμενόταν :

Σχήμα 4.23: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Α

Σχήμα 4.24: Εικόνες τάσεων στο σημείο Α
Το σημείο Β είναι στην πρώτη αλλαγή του δρόμου ισορροπίας με φορτίο
Ρy=146.54ΚΝ, που είναι και το φορτίο διαρροής του φορέα με τις ακόλουθες
εικόνες (Σχήμα 4.25 και 4.26) :

Σχήμα 4.25: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Β

Σχήμα 4.26: Εικόνα τάσεων στο σημείο Β
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Βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαρροή στον κάτω αριστερά κόμβο και δεν
παρουσιάζεται παραμόρφωση.
Το σημείο Γ είναι στο επόμενο σημείο αλλαγής του δρόμου ισορροπίας με φορτίο
Ρ=166.47ΚΝ και τις εξής εικόνες του φορέα (Σχήμα 4.27 και 4.28) :

Σχήμα 4.27: Εικόνα παραμόρφωσης του φορέα στο σημείο Γ

Σχήμα 4.28: Εικόνα τάσεων στο σημείο Γ
Βλέπουμε ότι η διαρροή στον κάτω αριστερά κόμβο έχει επεκταθεί αρκετά ενώ ο
φορέας παραμένει χωρίς παραμόρφωση πιθανόν λόγω της ύπαρξης του λάμδα που
συγκρατεί το πλαίσιο.
Το σημείο Δ είναι σε ένα τυχαίο σημείο του δρόμου ισορροπίας πριν το σημείο
αστοχίας αυτού προκειμένου να διαπιστώσουμε τη συμπεριφορά ρου φορέα
μεταξύ της διαρροής και της αστοχίας αυτού. Το αντίστοιχο φορτίο είναι
Ρ=195.69ΚΝ για το οποίο πήραμε τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 4.29 και 4.30) :

Σχήμα 4.29: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Δ
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Σχήμα 4.30: Εικόνα τάσεων στο σημείο Δ
Βλέπουμε ότι η διαρροή συνεχίζει να επεκτείνεται στο κόμβο, ο οποίος έχει αρχίσει
να παραμορφώνεται.
Το σημείο Ε είναι το σημείο αστοχίας του φορέα με φορτίο αστοχίας 218.02ΚΝ και
τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 4.31 και 4.32) :

Σχήμα 4.31: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Ε
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Σχήμα 4.32: Εικόνες τάσεων στο σημείο Ε
Παρατηρούμε ότι η παραμόρφωση στον κάτω αριστερά κόμβο έχει ενταθεί ενώ
διαρροή εμφανίστηκε επίσης στη σύνδεση λάμδα-πλαισίου και στον κάτω δεξιά
κόμβο, με πολύ πιο έντονη την εμφάνισή της στον τελευταίο. Οι υψηλές τάσεις
έχουν αρχίσει να φεύγουν από τον κάτω αριστερά κόμβο και να συγκεντρώνονται
στον κάτω δεξιά. Γίνεται, λοιπόν, μια ανακατανομή τάσεων στον φορέα.
Τέλος, το σημείο Ζ είναι το τελικό σημείο της ανάλυσης με φορτίο Ρ=55.75ΚΝ και τις
ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 4.33 και 4.34), όπου η ανακατανομή τάσεων καθώς όμως
και η παραμόρφωση του φορέα είναι πλέον ιδιαίτερα αισθητές:

Σχήμα 4.33: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Ζ
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Σχήμα 4.34: Εικόνες τάσεων στο σημείο Ζ
Ακολουθεί ένα συγκεντρωτικό διάγραμμα με τους δρόμους ισορροπίας των
παραπάνω αναλύσεων (Σχήμα 4.35) στο οποίο φαίνεται ο κοινός ελαστικός τους
κλάδος καθώς και η διαφορά στα φορτία τους:

ΔΡΟΜΟI ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ(5mm)
1800,00
1600,00
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

1400,00
1200,00
1000,00
800,00
600,00
400,00
200,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΤΕΛΕΙΕΣ
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

0,00
0,0000 0,0100 0,0200 0,0300 0,0400 0,0500
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (m)

Σχήμα 4.35: Συγκεντρωτικό διάγραμμα για πάχος 5mm του φορέα
Φαίνεται καθαρά η μεγάλη διαφορά στο φορτίο λυγισμού και διαρροής, όπως
προέκυψαν από τις μη γραμμικές αναλύσεις γεωμετρίας με ατέλειες και υλικού
χωρίς ατέλειες, καθώς και η μείωση του φορτίου διαρροής στον τελικό δρόμο
ισορροπίας (από 163.48ΚΝ σε 146.54ΚΝ) λόγω της εισαγωγής ατελειών. Αυτό που
προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι ο τελικός δρόμος ισορροπίας εκτείνεται
Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων

96

Κεφάλαιο 4

αρκετά πάνω από τον δρόμο ισορροπίας από τη μη γραμμική ανάλυση υλικού
προτού φτάσει στο σημείο αστοχίας από όπου ξεκινάει ο καθοδικός κλάδος.
Παρόλα αυτά οι εικόνες που πήραμε από τον τελικό δρόμο δείχνουν ότι τα
αποτελέσματά μας είναι σωστά και επομένως το δεχόμαστε.
 Πάχος διατομής 0.9mm:
Για την πραγματοποίηση της γραμμικοποιημένης ανάλυσης λυγισμού ασκήθηκε
φόρτιση συνολικά 5ΚΝ. Προέκυψαν 5 ιδιομορφές εκ των οποίων χρησιμοποιήθηκε
μόνο η πρώτη και με μειωμένη τιμή για την εισαγωγή ατέλειας προκειμένου να
μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι αναλύσεις. Ακολουθούν εικόνες της πρώτης
ιδιομορφής με κρίσιμο φορτίο Ρcr=22.10ΚΝ (Σχήμα 4.36) :

Σχήμα 4.36: Πρώτη ιδιομορφή, Ρcr=22.10KN
Όλες οι ιδιομορφές, όπως και η πρώτη, αφορούν τ τοπικό λυγισμό.
Η μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας με ατέλειες πραγματοποιήθηκε με φόρτιση
22.10ΚΝ (το κρίσιμο φορτίο) και με ελαστικό-ισότροπο υλικό. Όπως
προαναφέρθηκε εισήχθηκε ατέλεια από την πρώτη ιδιομορφή κατά την διεύθυνση
–x με αρκετά μικρό μέγεθος. Παρατίθενται παρακάτω ο δρόμος ισορροπίας και το
αντίστοιχο διάγραμμα Εxcel (Σχήμα 4.37 και 4.38) :

Σχήμα 4.37: Δρόμος ισορροπίας μη γραμμικής ανάλυσης γεωμετρίας με ατέλειες
Ο δρόμος ισορροπίας δεν μας παρείχε ιδιαίτερες πληροφορίες, παρόλα αυτά στη
συνέχεια δίδονται εικόνες παραμόρφωσης σε κάποια σημεία ενδεικτικά.
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ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GΝIΑ)
45,00
40,00
Γ
35,00
30,00
25,00
Β
20,00
15,00
10,00
Α
5,00
0,00
0,0000 0,0010 0,0020 0,0030 0,0040 0,0050 0,0060

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 4.38: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Το σημείο Α είναι στον ελαστικό κλάδο του δρόμου ισορροπίας με φορτίο Ρ=6.70ΚΝ
και την ακόλουθη εικόνα παραμόρφωσης (Σχήμα 4.39) :

Σχήμα 4.39: Εικόνα παραμόρφωσης του φορέα στο σημείο Α
Ο φορέας δεν παρουσιάζει παραμόρφωση.
Το σημείο Β είναι στο σημείο όπου ο δρόμος ισορροπίας εμφανίζει ένα «σπάσιμο»
με φορτίο Ρ=26.58ΚΝ, για το οποίο ο φορέας έχει την ακόλουθη εικόνα (Σχήμα
4.40) :

Σχήμα 4.40: Εικόνα παραμόρφωσης του φορέα στο σημείο Β
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Ο φορέας εξακολουθεί να μην παρουσιάζει παραμόρφωση.
Το σημείο Γ είναι το τελικό σημείο της ανάλυσης (βήμα 200) με φορτίο Ρ=40.02ΚΝ
και την εξής εικόνα του φορέα (Σχήμα 4.41) :

Σχήμα 4.41: Εικόνα παραμόρφωσης του φορέα στο σημείο Γ
Όπως φαίνεται ούτε σε αυτό το βήμα πήραμε κάποια πληροφορία για την
παραμόρφωση του φορέα εκτός από μία ελάχιστη μετατόπιση αυτού.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μη γραμμική ανάλυση υλικού χωρίς ατέλειες με
ίδια φόρτιση και ελαστοπλαστικό υλικό S235.Ακολουθεί εικόνα του δρόμου
ισορροπίας και το αντίστοιχο διάγραμμα Excel (Σχήμα 4.42 και 4.43) :

Σχήμα 4.42: Δρόμος ισορροπίας μη γραμμικής ανάλυσης υλικού χωρίς ατέλειες

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (ΜΝΑ)
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

40,00
30,00

Γ
Β

20,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

10,00

Α

0,00
0,0000 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 0,0100 0,0120
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 4.43: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
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Ακολουθούν εικόνες τάσεων-παραμορφώσεων του φορέα στα παραπάνω
χαρακτηριστικά σημεία (κλίμακα τάσεων από 0 έως 235ΜΡΑ) :
Το σημείο Α είναι στον ελαστικό δρόμο με φορτίο Ρ=6.69ΚΝ και τις ακόλουθες
εικόνες (Σχήμα 4.44 και 4.45) :

Σχήμα 4.44: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Α

Σχήμα 4.45: Εικόνα τάσεων στο σημείο Α
Βλέπουμε ότι μέχρι αυτό το σημείο ο φορέας δεν έχει παραμορφωθεί και οι τιμές
των τάσεων είναι μικρές.
Το σημείο Β είναι το σημείο διαρροής του φορέα με αντίστοιχο φορτίο Ρy=27.39ΚΝ
και τις εξής εικόνες (Σχήμα 4.46 και 4.47) :

Σχήμα 4.46: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Β
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Σχήμα 4.47: Εικόνες τάσεων στο σημείο Β
Βλέπουμε ότι ο φορέας είναι χωρίς παραμόρφωση ενώ διαρροή έχει ξεκινήσει
έντονα στον κάτω αριστερά κόμβο και λίγο στη σύνδεση λάμδα-πλαισίου.
Το σημείο Γ είναι το τελευταίο σημείο της ανάλυσης με φορτίο Ρ=28.97ΚΝ και τις
ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 4.48 και 4.49) :

Σχήμα 4.48: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Γ

Σχήμα 4.49: Εικόνες τάσεων στο σημείο Γ
Παρατηρούμε ότι η διαρροή έχει εξελιχθεί έντονα στον κάτω αριστερά κόμβο ενώ
παραμένει μικρή στη σύνδεση λάμδα-πλαισίου.
Από τις τιμές των φορτίων στις δύο πιο πάνω αναλύσεις φαίνεται ότι ο φορέας
πιθανόν να οδηγηθεί σε συνδυασμένη αστοχία λόγω διαρροής του υλικού και λόγω
τοπικού λυγισμού, γεγονός που επιβεβαιώνεται στα αποτελέσματα που
ακολουθούν από την μη γραμμική ανάλυση υλικού και γεωμετρίας με ατέλειες. H εν
λόγω ανάλυση πραγματοποιήθηκε με την ίδια φόρτιση με τις άλλες δύο, με την ίδια
ατέλεια και το ίδιο ελαστοπλαστικό υλικό και έδωσε τον εξής δρόμο ισορροπίας
(Σχήμα 4.50 και 4.51):
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Σχήμα 4.50: Δρόμος ισορροπίας μη γραμμικής ανάλυσης υλικού και γεωμετρίας με
ατέλειες

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GMNIA)
Γ

30,00

Β

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

25,00
20,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

Δ
15,00
10,00

Α

5,00
0,00
0,0000

0,0010

0,0020

0,0030

0,0040

0,0050

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 4.51: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθούν εικόνες τάσεων-παραμορφώσεων στα συγκεκριμένα σημεία με τις
αντίστοιχες τιμές φόρτισης που χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά του φορέα
(κλίμακα τάσεων από 0 έως 235ΜΡΑ) :
Το σημείο Α είναι στον ελαστικό-γραμμικό κλάδο με φορτίο Ρ=6.70ΚΝ. Στο σημείο
αυτό περιμένουμε πάντα στον φορέα να μην υπάρχει παραμόρφωση και οι τιμές
των τάσεων χαμηλές, κάτι που απεικονίζεται και στις παρακάτω εικόνες (Σχήμα 4.52
και 4.53) :

Σχήμα 4.52: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Α
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Σχήμα 4.53: Εικόνα τάσεων στο σημείο Α
Το σημείο Β βρίσκεται στο σημείο αλλαγής κλίσης του δρόμου ισορροπίας με
φορτίο Ρ=23.41ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 4.54 και 4.55) :

Σχήμα 4.54: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Β

Σχήμα 4.55: Εικόνα τάσεων στο σημείο Β
Φαίνεται ότι στο σημείο Β δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα ιδιαίτερα υψηλές τάσεις
και ο φορέας δεν έχει παραμορφωθεί. Παρόλα αυτά το σημείο Β είναι το φορτίο
στο οποίο ξεκινά η καταπόνηση του φορέα.
Το σημείο Γ είναι το σημείο αστοχίας του φορέα με φορτίο αστοχίας Ρ=26.86ΚΝ και
τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 4.56 και 4.57) :
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Σχήμα 4.56: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Γ

Σχήμα 4.57: Εικόνα τάσεων στο σημείο Γ
Στο σημείο Γ ξεκινά έντονα η διαρροή στον κάτω δεξιά κόμβο ενώ ο φορέας έχει
μετατοπιστεί ελάχιστα χωρίς εμφανή παραμόρφωση.
Το σημείο Δ είναι το σημείο στο οποίο σταμάτησε η ανάλυση με φορτίο Ρ=16.21ΚΝ
και παρουσιάζει την εικόνα του φορέα στον καθοδικό κλάδο του δρόμου
ισορροπίας ως εξής (Σχήμα 4.58 και 4.59) :

Σχήμα 4.58: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Δ
Βλέπουμε ότι είναι πλέον εμφανής η παραμόρφωση του κάτω δεξιά κόμβου με
έντονο τον τοπικό λυγισμό.
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Σχήμα 4.59: Εικόνα τάσεων στο σημείο Δ
Παρατηρούμε ότι η εικόνα του παραμορφωμένου κάτω δεξιά κόμβου συνοδεύεται
από ιδιαίτερα υψηλές τάσεις, ως αναμενόταν, αφού η διαρροή έχει πλέον
επεκταθεί σε όλο τον κόμβο και εμφανίστηκε τοπικός λυγισμός.
Από τις παραπάνω εικόνες είναι φανερό ότι στο συνδυασμό διαρροής του υλικού
και τοπικού λυγισμού οφείλεται η αστοχία του φορέα.
Ακολουθεί ένα συγκεντρωτικό διάγραμμα από τις παραπάνω τρεις αναλύσεις για
πάχος 0.9mm της διατομής πλαισίου και λάμδα, στο οποίο φαίνεται ο κοινός
ελαστικός τους κλάδος και η ελάχιστη διαφορά μεταξύ των τιμών των φορτίων τους
(Σχήμα 4.60) :

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ(0.9mm)
45,00
40,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

35,00
30,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

25,00
20,00
15,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

10,00
5,00
0,00
0,0000 0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 0,0100 0,0120
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 4.60: Δρόμοι ισορροπίας για πάχος 0.9mm
Παρατηρούμε ότι λόγω ατέλειας και συνδυασμένης αστοχίας έχουμε πτώση της
φέρουσας ικανότητας του φορέα και ψαθυρή αστοχία, αφού μετά τον ελαστικό
κλάδο πολύ σύντομα έρχεται η αστοχία του φορέα.
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Διαφορετικό πάχος κεντρικού λάμδα και πλαισίου:

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για πάχος λάμδα διαφορετικό από
το πάχος του πλαισίου. Σκοπός μας είναι να κάνουμε ελαφρύτερο το φορέα
μειώνοντας το βάρος του λάμδα και βλέποντας τι αλλαγές επιφέρει αυτό στη
φέρουσα ικανότητα και στην συμπεριφορά του.
Επιλέξαμε, λοιπόν, πλαίσιο με πάχος 5mm και λάμδα με σταδιακά μειωμένο πάχος
από 5mm έως 2mm. Στο πάχος 2mm ο φορέας άλλαξε συμπεριφορά και για αυτό το
λόγο παρουσιάζονται παρακάτω τα αποτελέσματα των μη γραμμικών αναλύσεων
για πάχος πλαισίου 5mm με πάχος λάμδα 2mm. Για να επιτευχθεί αυτό στη
κατασκευή του μοντέλου είχαμε προνοήσει να έχουν διαφορετικό element group το
πλαίσιο και το λάμδα, έτσι ώστε να εισάγουμε τώρα ως πάχος του element group 1
το μέγεθος 0.005mm για το πλαίσιο και πάχος του element group 2 το μέγεθος
0.002mm για το κεντρικό λάμδα.
Από την γραμμικοποιημένη ανάλυση λυγισμού χρησιμοποιήθηκαν δύο από τις 5
ιδιομορφές με κρίσιμο φορτίο Ρcr=261.93ΚΝ (αρκετά μειωμένο κρίσιμο φορτίο). Για
την πραγματοποίηση αυτής της ανάλυσης ασκήθηκαν ως συνήθως 60 ΚΝ.
Ακολουθούν εικόνες των δύο πρώτων ιδιομορφών με τα φορτίο τους (Σχήμα 4.61
και 4.62) :

Σχήμα 4.61: Πρώτη ιδιομορφή, Ρcr1= 261.93KN

Σχήμα 4.62: Δεύτερη ιδιομορφή, Ρcr2= 262.61KN
Και οι δύο ιδιομορφές αφορούν τοπικό λυγισμό στο δεξί τμήμα του κεντρικού
λάμδα.
Η μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας με ατέλειες δεν έδωσε πολλές πληροφορίες
για ένα αρκετά μεγάλο αριθμό βημάτων παρόλα αυτά δίδονται εικόνες
παραμόρφωσης σε κάποια σημεία. Για την εκτέλεσή της ασκήθηκαν 261.93ΚΝ και
Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων

106

Κεφάλαιο 4

εισήχθηκαν δύο ατέλειες κατά τη διεύθυνση –x. Το υλικό είναι ελαστικό.
Προέκυψαν τα ακόλουθα (Σχήμα 4.63 και 4.64) :

Σχήμα 4.63: Δρόμος ισορροπίας μη γραμμικής ανάλυσης γεωμετρίας με ατέλειες

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GNIA)
400,00
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
0,00000

Γ
Β
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

Α
0,00500

0,01000

0,01500

0,02000

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 4.64: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθούν εικόνες παραμόρφωσης των παραπάνω σημείων:
Το σημείο Α είναι στον γραμμικό κλάδο με φορτίο 59.11ΚΝ. Ο φορέας δεν έχει
παραμορφωθεί (Σχήμα 4.65) :

Σχήμα 4.65: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Α
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Το σημείο Β είναι στο σημείο αλλαγής της κλίσης του δρόμου ισορροπίας (μείωση
δυσκαμψίας φορέα) με φορτίο λυγισμού Ρ=276.10ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες
(Σχήμα 4.66) :

Σχήμα 4.66: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Β
Βλέπουμε μια μικρή μετατόπιση προς τα δεξιά του φορέα στο σημείο αυτό που
δικαιολογεί αυτή την αλλαγή της κλίσης του δρόμου ισορροπίας.
Το σημείο Γ είναι το τελικό σημείο της ανάλυσης με φορτίο Ρ=336.05ΚΝ και τις
ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 4.67) :

Σχήμα 4.67: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Γ
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Στο σημείο Γ βλέπουμε μια περαιτέρω μετατόπιση του φορέα προς τα δεξιά που
δηλώνει και την ύπαρξη παραμόρφωσης αυτού.
Παρουσιάζεται επιπλέον ένα συγκριτικό διάγραμμα με τους δρόμους ισορροπίας
από τη μη γραμμικά ανάλυση γεωμετρίας με ατέλειες για κοινό πάχος πλαισίουλάμδα 5mm και για πάχος λάμδα διαφορετικό 2mm (Σχήμα 4.68) :

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GNIA)
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ(2mm)

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ(5mm)

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 4.68: Συγκριτικό διάγραμμα GNIA
Από το παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η μεγάλη μείωση της δυσκαμψίας του
φορέα και της τιμής του φορτίου λυγισμού αυτού λόγω της μείωσης του πάχους
του κεντρικού λάμδα. Η πτώση του φορτίου λυγισμού είναι πολύ πιο ραγδαία
συγκριτικά με την πτώση του φορτίου διαρροής όπως θα δούμε στα αποτελέσματα
που ακολουθούν.
Στη συνέχεια ακολουθούν τα αποτελέσματα από την μη γραμμική ανάλυση υλικού
χωρίς ατέλειες με ίδια φόρτιση (261.93ΚΝ) και ελαστοπλαστικό υλικό S235 (Σχήμα
4.69 και 4.70) :

Σχήμα 4.69: Δρόμος ισορροπίας μη γραμμικής ανάλυσης υλικού χωρίς ατέλειες
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ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (ΜNA)
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

200,00

Γ

150,00

Β

100,00
50,00
0,00
0,00000

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

Α

0,00500

0,01000

0,01500

0,02000

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 4.70: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθούν εικόνες τάσεων-παραμορφώσεων των παραπάνω χαρακτηριστικών
σημείων (κλίμακα τάσεων από 0 έως 235ΜΡΑ) :
Το σημείο Α είναι στο ελαστικό δρόμο ισορροπίας με φορτίο Ρ=51.37ΚΝ και τις
ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 4.71 και 4.72) :

Σχήμα 4.71: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Α

Σχήμα 4.72: Εικόνες τάσεων στο σημείο Α
Ο φορέας δεν έχει παραμορφωθεί και οι τιμές των τάσεων είναι χαμηλές.
Το σημείο Β είναι το πρώτο σημείο αλλαγής κλίσης του δρόμου ισορροπίας με
φορτίο διαρροής Ρy=119.92ΚΝ και τις εξής εικόνες (Σχήμα 4.73 και 4.74) :
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Σχήμα 4.73: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Β

Σχήμα 4.74: Εικόνες τάσεων στο σημείο Β
Βλέπουμε ότι η διαρροή έχει ξεκινήσει έντονα στο σημείο σύνδεσης πλαισίου και
λάμδα ενώ εμφανίζεται στοιχειωδώς και στους δύο κάτω κόμβους. Συγκριτικά με τις
εικόνες που είχαμε από τη μη γραμμική ανάλυση υλικού χωρίς ατέλειες για κοινό
πάχος 5mm πλαισίου-λάμδα σε αυτές φαίνεται ότι η μείωση του πάχους του λάμδα
οδήγησε στο να διαρρέει πρώτα αυτό και όχι τόσο οι κόμβοι. Από πλευράς
παραμόρφωσης ο φορέας δεν έχει παραμορφωθεί.
Το σημείο Γ είναι το τελευταίο σημείο του δρόμου ισορροπίας με φορτίο
Ρ=154.99ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 4.75 και 4.76) :
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Σχήμα 4.75: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Γ

Σχήμα 4.76: Εικόνες τάσεων στο σημείο Γ
Παρατηρούμε ότι ο φορέας έχει υποστεί τοπικό λυγισμό στο σημείο σύνδεσης
λάμδα-πλαισίο στα δύο τμήματα του λάμδα και έχει μετατοπιστεί προς τα δεξιά,
σημεία στα οποία η διαρροή έχει επεκταθεί και φτάνει μέχρι τα σημεία σύνδεσης
του λάμδα με τους δύο κάτω κόμβους. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι με τη μείωση του
πάχους του λάμδα το κομμάτι του φορέα που διαρρέει και καταπονείται
περισσότερο είναι τα τμήματα σύνδεσης του λάμδα με το πλαίσιο και το ίδιο το
λάμδα, κάτι που αναμενόταν.
Επιπλέον δίνεται ένα συγκριτικό διάγραμμα μεταξύ των δρόμων ισορροπίας από τις
μη γραμμικές αναλύσεις υλικού χωρίς ατέλειες για πάχος λάμδα 5mm και 2mm
(Σχήμα 4.77) :
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ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (ΜNA)
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

200
150

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ(2mm)

100
50
0
0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ(5mm)

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 4.77: Συγκριτικό διάγραμμα ΜΝΑ

Και σε αυτό το διάγραμμα φαίνεται καθαρά η μείωση τόσο της δυσκαμψίας όσο και
του φορτίου διαρροής λόγω της μείωσης του πάχους του λάμδα. Επίσης
διαπιστώνεται ότι όντως η πτώση του φορτίου διαρροής είναι μικρότερη από αυτή
του φορτίου λυγισμού, όπως προαναφέρθηκε.
Επιπλέον πρέπει να τονιστεί ότι αν και μειωμένη παραμένει σημαντική η διαφορά
μεταξύ των φορτίων λυγισμού και διαρροής στις αναλύσεις για πάχος λάμδα 2mm
που παρουσιάστηκαν πιο πάνω (276.10ΚΝ με 119.92ΚΝ), επομένως περιμένουμε ο
φορέας να αστοχήσει κυρίως λόγω διαρροής του υλικού.
Τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας
και υλικού με ατέλειες, στην οποία ασκήθηκε η ίδια φόρτιση, εισήχθησαν ίδιες
ατέλειες και ίδιο ελαστοπλαστικό υλικό. Προέκυψε ο παρακάτω δρόμος ισορροπίας
(Σχήμα 4.78 και 4.79) :

Σχήμα 4.78: Δρόμος ισορροπίας από την μη γραμμική ανάλυση υλικού και
γεωμετρίας με ατέλειες
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ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GΜNIA)
160,00
Γ
140,00
120,00
Β
Δ
100,00
80,00
Ε
60,00
Α
40,00
20,00
0,00
0,00000 0,00200 0,00400 0,00600 0,00800 0,01000

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 4.79: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία

Ακολουθεί η περιγραφή του φορέα με εικόνες τάσεων-παραμορφώσεων στα
παραπάνω χαρακτηριστικά σημεία (κλίμακα τάσεων από 0 έως 235ΜΡΑ) :
Το σημείο Α είναι στον ελαστικό-γραμμικό κλάδο του δρόμου ισορροπίας με φορτίο
Ρ=31.15ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 4.80 και 4.81) :

Σχήμα 4.80: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Α

Σχήμα 4.81: Εικόνα τάσεων στο σημείο Α
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Ως αναμενόταν ο φορέας δεν έχει παραμορφωθεί και οι τιμές των τάσεων χαμηλές.
Το σημείο Β είναι στο πρώτο σημείο αλλαγής της κλίσης του δρόμου ισορροπίας με
φορτίο Ρ=104.70ΚΝ και τις εξής εικόνες τάσεων-παραμορφώσεων (Σχήμα 4.82 και
4.83) :

Σχήμα 4.82: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Β

Σχήμα 4.83: Εικόνα τάσεων στο σημείο Β
Βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαρροή στο σημείο σύνδεσης λάμδα-πλαισίου ενώ ο
φορέας δεν εμφανίζει παραμόρφωση.
Το σημείο Γ είναι το σημείο αστοχίας του φορέα με φορτίο Ρ=134.33ΚΝ και με τις
ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 4.84 και 4.85) :

Σχήμα 4.84: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Γ
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Σχήμα 4.85: Εικόνα τάσεων στο σημείο Γ
Παρατηρούμε ότι ο φορέας δεν εμφανίζει ιδιαίτερη παραμόρφωση ενώ η διαρροή
έχει αρχίσει να επεκτείνεται σε όλο το λάμδα.
Το σημείο Δ είναι στο σημείο όπου ο καθοδικός κλάδος του δρόμου ισορροπίας
κάνει ένα «σπάσιμο» προκειμένου να δούμε τι εικόνα δίνει ο φορέας σε εκείνο το
σημείο, με φορτίο Ρ=105.31ΚΝ και η εικόνα του φορέα περιγράφεται παρακάτω
(Σχήμα 4.86 και 4.87) :

Σχήμα 4.86: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Δ

Σχήμα 4.87: Εικόνα τάσεων στο σημείο Δ
Βλέπουμε ότι στο σημείο σύνδεσης λάμδα-πλαισίου στο δεξί τμήμα του λάμδα
εμφανίστηκε τοπικός λυγισμός και οι υψηλές τάσεις συγκεντρώνονται πλέον σε
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εκείνο το σημείο ενώ δεν εμφανίζονται πλέον στα προηγούμενα σημεία. Γίνεται
δηλαδή μια ανακατανομή των τάσεων.
Τέλος, το σημείο Ε βρίσκεται στο τέλος του δρόμου ισορροπίας με φορτίο
Ρ=75.44ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 4.88 και 4.89) :

Σχήμα 4.88: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Ε

Σχήμα 4.89: Εικόνα τάσεων στο σημείο Ε
Στο σημείο Ε η παραμόρφωση στο δεξί τμήμα του λάμδα έχει ενταθεί και υψηλές
τάσεις εμφανίζονται πλέον μόνο σε εκείνο το κομμάτι.
Δίνεται επιπλέον ένα συγκριτικό διάγραμμα με τους δρόμους ισορροπίας από τις μη
γραμμικές αναλύσεις γεωμετρίας και υλικού με ατέλειες για πάχος λάμδα 5mm και
2mm (Σχήμα 4.90):

Διπλωματική εργασία Βιολέττας Νικολαΐδου

ΕΜΠ 2011

Μη γραμμικές αναλύσεις πλαισίου
με σύνδεσμο δυσκαμψίας κεντρικό λάμδα

117

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GΜNIA)
250
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΤΕΛΕΙΕΣ(2mm)

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

200
150

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΤΕΛΕΙΕΣ(5mm)

100
50
0
0

0,005

0,01

0,015

0,02

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 4.90: Συγκριτικό διάγραμμα GMNIA
Βλέπουμε πάλι καθαρά τη σημαντική μείωση της δυσκαμψίας και της φέρουσας
ικανότητας του φορέα με τη μείωση του πάχους του λάμδα. Επιπλέον παρατηρούμε
ότι μειώθηκε αρκετά και η πλαστιμότητα του φορέα καθώς το φορτίο διαρροής δεν
απέχει πλέον σημαντικά από το φορτίο αστοχίας.
Ακολουθεί ένα συγκεντρωτικό διάγραμμα με τους δρόμους ισορροπίας από τις
παραπάνω αναλύσεις για πάχος λάμδα 2mm και πάχος πλαισίου 5mm (Σχήμα 4.91):

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

400,00
300,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

200,00
100,00
0,00
0,00000 0,00500 0,01000 0,01500 0,02000

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΤΕΛΕΙΕΣ

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 4.91: Συγκεντρωτικό διάγραμμα δρόμων ισορροπίας, πάχος λάμδα 2mm
Παρατηρούμε τον κοινό γραμμικό κλάδο των δρόμων, τη διαφορά φορτίου
λυγισμού και διαρροής καθώς και τη μείωση της φέρουσας ικανότητας του φορέα
λόγω των ατελειών που εισάγαμε στον τελικό δρόμο ισορροπίας σε σύγκριση με
αυτόν από τη μη γραμμική ανάλυση υλικού χωρίς ατέλεια.
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4.3 Συγκεντρωτικό διάγραμμα
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται δύο συγκεντρωτικά διαγράμματα για την
περίπτωση κοινού πάχους πλαισίου-λάμδα και για την περίπτωση διαφορετικού
πάχους μεταξύ αυτών.
•

Ίδιο πάχος λάμδα-πλαισίου:

Παρουσιάζεται ένα συγκεντρωτικό διάγραμμα με τους τελικούς δρόμους
ισορροπίας από την μη γραμμική ανάλυση υλικού και γεωμετρίας με ατέλειες για
όλα τα πάχη διατομής του φορέα από 5mm έως 0.9mm (Σχήμα 4.92) :

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GMNIA)
250,00

5mm

200,00

4mm

150,00

3mm

100,00

2mm

50,00
0,00
0,0000

1mm
0,0050

0,0100

0,0150

0,0200

0,0250

0.9mm

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 4.92: Συγκεντρωτικό διάγραμμα με όλα τα πάχη διατομής
Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η σταδιακή πτώση της δυσκαμψίας και της
φέρουσας ικανότητας του φορέα με κάθε μείωση του πάχους του. Επιπλέον
βλέπουμε ότι μέχρι τα 2mm ο φορέας αστοχεί λόγω διαρροής του υλικού ενώ για
1mm και 0.9mm αστοχεί λόγω συνδυασμού των δύο μηχανισμών αστοχίας. Τέλος
στα δύο τελευταία αυτά πάχη η αστοχία του φορέα είναι ψαθυρή ενώ στα
υπόλοιπα πάχη όλκιμη, αφού με κάθε μείωση του πάχους μειωνόταν και η
πλαστιμότητα του φορέα.
•

Διαφορετικό πάχος λάμδα-πλαισίου:

Παρουσιάζεται ένα συγκεντρωτικό διάγραμμα με τους τελικούς δρόμους
ισορροπίας από τις μη γραμμικές αναλύσεις γεωμετρίας και υλικού με ατέλειες που
έγιναν για σταθερό πάχος πλαισίου 5mm και μεταβαλλόμενο πάχος λάμδα από
5mm έως 2mm (Σχήμα 4.93) :
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ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GMNIA)
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

250,00
200,00

4mm

150,00

3mm

100,00

2mm
5mm

50,00
0,00
0,00000

0,00500

0,01000

0,01500

0,02000

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 4.93: Συγκεντρωτικό διάγραμμα για όλα τα πάχη διατομής λάμδα
Στο διάγραμμα αυτό βλέπουμε τη σταδιακή μείωση δυσκαμψίας και φέρουσας
ικανότητας του φορέα με τη μείωση του πάχους του λάμδα. Από τα 218.02ΚΝ η
φέρουσα ικανότητα του φορέα μειώθηκε στο 134.33ΚΝ για πάχος 2mm του λάμδα.
Γενικά βλέπουμε ότι για μείωση του πάχους έως και 2mm η διαφορά στα μεγέθη
είναι μικρή και η συμπεριφορά του φορέα παραμένει η ίδια αλλά για μείωση από
3mm και πάνω η συμπεριφορά του φορέα αλλάζει ραγδαία και φαίνεται το πόσο
σημαντική είναι η επιρροή του συνδέσμου δυσκαμψίας στην αντοχή του. Τέλος, η
μείωση του πάχους των λάμδα οδήγησε και σε σημαντική μείωση της
πλαστιμότητας του φορέα κάνοντας δυνατό το ενδεχόμενο ψαθυρής αστοχίας.
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Μη γραµµικές αναλύσεις πλαισίου µε
σύνδεσµο δυσκαµψίας έκκεντρο
λάµδα καµπτικού τύπου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Μη γραμμικές αναλύσεις πλαισίου με
σύνδεσμο δυσκαμψίας έκκεντρο
λάμδα καμπτικού τύπου

5.1 Περιγραφή προσομοιώματος
Για την κατασκευή πλαισίου με έκκεντρο λάμδα καμπτικού τύπου έπρεπε πρώτα να
οριστεί το μήκος της δοκού σύζευξης (lc) , δηλαδή το μήκος μεταξύ των δύο
τμημάτων του λάμδα στο σημείο σύνδεσής τους με το άνω δοκάρι του πλαισίου.
Βάσει του Ελληνικού Αντισεισμικού κανονισμού κυρίως καμπτική διαρροή
αναπτύσσεται όταν lc>1.30*lo, όπου lo=2*Μpl/Vpl (μεγέθη διατομής) . Προέκυψε
lo=247cm και επιλέχθηκε μήκος
lc=350mm. Και για αυτό τον φορέα
κατασκευάστηκε το πλαίσιο από την αρχή με πρόσθετα σημεία για να γίνει σωστά η
σύνδεση του λάμδα. Συγκεκριμένα ο φορέας ολοκληρώθηκε με 52 σημεία και 62
επιφάνειες. Κατά την κατασκευή του μοντέλου βασικό στοιχείο, όπως και στον
προηγούμενο φορέα, ήταν να διέρχονται οι άξονες υποστυλώματος-δοκούτμήματος λάμδα από το μέσο του καθενός κάτω κόμβου αντιστοίχως, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η συνέχεια του φορέα. Το υλικό, η φόρτιση και η συνοριακές
συνθήκες είναι ίδιες με τους προηγούμενους φορείς. Ακολουθούν εικόνες της
γεωμετρίας του φορέα και του πλέγματος πεπερασμένων στοιχείων αυτού (Σχήμα
5.1, 5.2, 5.3, 5.4) :

Σχήμα 5.1: Πλαίσιο με έκκεντρο καμπτικό λάμδα
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Σχήμα 5.2: Γεωμετρία φορέα στα σημεία σύνδεσης λάμδα-πλαισίου

Σχήμα 5.3: Γεωμετρία φορέα στους κόμβους του φορέα

Σχήμα 5.4: Πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων στους κόμβους του φορέα

Σχήμα 5.5: Πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων στα σημεία σύνδεσης λάμδα-πλαισίου
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Για το πλέγμα πεπερασμένων χρησιμοποιήθηκαν τετράγωνα και τραπεζοειδή
επιφανειακά στοιχεία κελύφους, ενώ η διατομή του λάμδα επιλέχθηκε πάλι ίδια με
του πλαισίου για λόγους που έχουμε προαναφέρει.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν (ίδιες με
τους δύο προηγούμενους φορείς). Επίσης, όπως και στους προηγούμενους φορείς,
έγιναν αναλύσεις για πάχος λάμδα ίδιο με το πάχος του πλαισίου και πάχος λάμδα
διαφορετικό από αυτό του πλαισίου.

5.2 Αναλύσεις για διάφορα πάχη διατομής
Πραγματοποιήθηκαν μη γραμμικές αναλύσεις για κοινό (από 5mm έως 0.9mm) και
διαφορετικό (από 4mm έως 2mm λάμδα) πάχος πλαισίου και έκκεντρου καμπτικού
λάμδα. Οι ατέλειες που εισήχθησαν στις αντίστοιχες αναλύσεις ήταν με βάση τις
γραμμικοποιημένες αναλύσεις λυγισμού για κάθε περίπτωση πάχους και
χρησιμοποιήθηκαν από 5 έως μόνο 3 ιδιομορφές λόγω της έντονης παραμόρφωσης
του φορέα με μέγεθος 0.0005m ή και πολύ μικρότερο, ανάλογα τι χρειαζόταν η
κάθε ανάλυση για να εκτελεστεί ( όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο
κεφάλαιο) . Τα είδη αστοχία που εμφανίστηκαν και σε αυτό το φορέα είναι ο
τοπικός λυγισμός και η διαρροή του υλικού.
•

Ίδιο πάχος έκκεντρου καμπτικού λάμδα και πλαισίου:

Στη συνέχεια παραθέτονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων για ίδιο πάχος του
έκκεντρου καμπτικού λάμδα και του πλαισίου και συγκεκριμένα για πάχος 5mm,
όπου ο φορέας αστοχεί λόγω διαρροής υλικού και για πάχος 0.9mm, όπου ο
φορέας αστοχεί λόγω συνδυασμού διαρροής του υλικού και τοπικού λυγισμού.
 Πάχος διατομής 5mm:
Πραγματοποιήθηκε ανάλυση γραμμικοποιημένου λυγισμού με φόρτιση 60ΚΝ και
πάχος element 0.005m. Προέκυψαν 5 ιδιομορφές, οι οποίες παρουσιάζονται
παρακάτω με τα φορτία τους, αφού χρησιμοποιήθηκαν όλες για ατέλειες στις μη
γραμμικές αναλύσεις που ακολουθούν, και κρίσιμο φορτίο Ρcr=1371.96ΚΝ (Σχήμα
5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10) :

Σχήμα 5.6: Πρώτη ιδιομορφή, Ρcr1=1371.96KN
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Σχήμα 5.7: Δεύτερη ιδιομορφή, Ρcr2=1778.46KN

Σχήμα 5.8: Τρίτη ιδιομορφή, Ρcr3=1780.70KN

Σχήμα 5.9: Τέταρτη ιδιομορφή, Ρcr3=1798.21KN

Σχήμα 5.10: Πέμπτη ιδιομορφή, Ρcr4=2003.32ΚΝ
Η πρώτη ιδιομορφή είναι καμπτική εκτός επιπέδου, η τέταρτη είναι καμπτική εντός
επιπέδου και οι υπόλοιπες αφορούν τοπικό λυγισμό.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα από τη μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας με
ατέλειες. Ασκήθηκε φορτίο 1371.96ΚΝ και εισήχθησαν ατέλειες με βάση και τις 5
ιδιομορφές κατά τις διευθύνσεις –x, +y και +z. Το υλικό είναι ελαστικό. Ακολουθούν
εικόνες με το δρόμο ισορροπίας και το αντίστοιχο διάγραμμα Excel με
χαρακτηριστικά σημεία (Σχήμα 5.11 και 5.12) :
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Σχήμα 5.11: Δρόμος ισορροπίας από τη μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας με
ατέλειες

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GNIA)
1400,00

Γ

Δ
Ε

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

1200,00
1000,00

Β

800,00
600,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

400,00
200,00 Α
0,00
0,0000

0,0500

0,1000

0,1500

0,2000

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 5.12: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθούν εικόνες παραμόρφωσης στα πιο πάνω χαρακτηριστικά σημεία:
Το σημείο Α είναι στον γραμμικό κλάδο με φορτίο Ρ=31.97ΚΝ και αντιστοιχεί σε μια
εικόνα φορέα χωρίς παραμόρφωση (Σχήμα 5.13) :

Σχήμα 5.13: Εικόνα παραμόρφωσης φορέα στο σημείο Α
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Το σημείο Β είναι στο πρώτο «σπάσιμο» του δρόμου ισορροπίας με φορτίο
Ρ=813.47ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 5.14) :

Σχήμα 5.14: Εικόνα παραμόρφωσης φορέα στο σημείο Β
Ο φορέας έχει αρχίσει να παραμορφώνεται.
Το σημείο Γ είναι στο επόμενο «σπάσιμο» του δρόμου ισορροπίας με φορτίο
Ρ=1218.14ΚΝ με εικόνα ενός έντονα παραμορφωμένου φορέα (Σχήμα 5.15) :

Σχήμα 5.15: Εικόνα παραμόρφωσης φορέα στο σημείο Γ
Το σημείο Δ είναι το ανώτερο σημείο πριν τον καθοδικό κλάδο του δρόμου
ισορροπίας με φορτίο Ρ=1327.17ΚΝ και την ακόλουθη εικόνα (Σχήμα 5.16) :

Σχήμα 5.16: Εικόνα παραμόρφωσης φορέα στο σημείο Δ
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Ο φορέας πλέον έχει παραμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό.
Τέλος το σημείο Ε είναι το τελικό σημείο πριν την αντιστροφή του δρόμου
ισορροπίας (πιθανόν λόγω μεγάλου πλήθους βημάτων) με φορτίο Ρ=1230.57ΚΝ και
την εξής εικόνα (Σχήμα 5.17) :

Σχήμα 5.17: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Ε
Συνεχίζει η έντονη παραμόρφωση του φορέα με κυρίως καμπτικό λυγισμό του άνω
δοκαριού.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την μη γραμμική ανάλυση
υλικού χωρίς ατέλειες με φόρτιση 1000ΚΝ και ελαστοπλαστικό υλικό S235.
Απεικονίζεται ο δρόμος ισορροπίας και το αντίστοιχο διάγραμμα Εxcel (Σχήμα 5.18
και 5.19) :

Σχήμα 5.18: Δρόμος ισορροπίας από μη γραμμική ανάλυση υλικού χωρίς ατέλειες
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180,00
Γ
160,00
Β
140,00
120,00
100,00
80,00
Α
60,00
40,00
20,00
0,00
0,0000
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ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (ΜΝΑ)

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

2,0000

4,0000

6,0000

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 5.19: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθούν εικόνες τάσης-παραμόρφωσης στα πιο πάνω σημεία (κλίμακα τάσεων
από 0 έως 235ΜΡΑ) :
Το σημείο Α βρίσκεται στον ελαστικό κλάδο του δρόμου ισορροπίας με φορτίο
Ρ=75.09ΚΝ κ τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 5.20 και 5.21) :

Σχήμα 5.20: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Α

Σχήμα 5.21: Εικόνα τάσεων στο σημείο Α
Βλέπουμε ότι ο φορέας παραμένει χωρίς παραμόρφωση και με χαμηλές τιμές
τάσεων.
Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων
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Το σημείο Β είναι το σημείο όπου εμφανίζεται διαρροή στο φορέα με φορτίο
διαρροής Ρy=153.27ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 5.22 και 5.23) :

Σχήμα 5.22: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Β

Σχήμα 5.23: Εικόνα τάσεων στο σημείο Β
Βλέπουμε ότι ο φορέας έχει αρχίσει να παραμορφώνεται κυρίως στο άνω δοκάρι
και διαρροή έχει εμφανιστεί στον κάτω αριστερά κόμβο και στη δοκό σύζευξης,
κυρίως στα σημεία σύνδεσης λάμδα-πλαισίου.
Το σημείο Γ είναι στο δεύτερο «σπάσιμο» του δρόμου ισορροπίας με φορτίο
Ρ=162.91ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 5.24 και 5.25) :
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Σχήμα 5.24: Εικόνα παραμόρφωσης φορέα στο σημείο Γ

Σχήμα 5.25: Εικόνα τάσεων στο σημείο Γ
Βλέπουμε ότι η διαρροή στους κόμβους και στη δοκό σύζευξης έχει επεκταθεί
αρκετά ενώ και ο φορέας έχει παραμορφωθεί πολύ και έχουν σχηματιστεί
πλαστικές αρθρώσεις στα άκρα της δοκού σύζευξης.
Ήδη από τις δύο πιο πάνω μη γραμμικές αναλύσεις λόγω της διαφοράς των
φορτίων καταλαβαίνουμε ότι ο φορέας θα αστοχήσει λόγω διαρροής του υλικού.
Παρακάτω παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα από τη μη γραμμική ανάλυση
γεωμετρίας και υλικού με ατέλειες, αυτές που εισήχθησαν στην πιο πάνω ανάλυση
και το ίδιο ελαστοπλαστικό υλικό (Σχήμα 5.26 και 5.27) :

Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων
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Σχήμα 5.26: Δρόμος ισορροπίας από τη μη γραμμική ανάλυση υλικού και
γεωμετρίας με ατέλειες

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GMNIA)
160,00

Β

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

140,00

Γ

120,00

Δ

100,00
80,00
60,00

Α

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

40,00
20,00
0,00
0,0000 0,0050 0,0100 0,0150 0,0200 0,0250 0,0300
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 5.27: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθούν εικόνες τάσης-παραμόρφωσης στα παραπάνω χαρακτηριστικά σημεία
(κλίμακα τάσεων από 0 έως 235ΜΡΑ):
Το σημείο Α βρίσκεται στον ελαστικό δρόμο ισορροπίας με φορτίο Ρ=63.98ΚΝ και
εικόνα φορέα χωρίς παραμόρφωση και χωρίς υψηλές τιμές τάσεων (Σχήμα 5.28 και
5.29):

Σχήμα 5.28: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Α
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Σχήμα 5.29: Εικόνα τάσεων στο σημείο Α
Το σημείο Β βρίσκεται στο σημείο διαρροής του φορέα με φορτίο Ρy=138.36ΚΝ και
τις ακόλουθες εικόνες τάσεων-παραμόρφωσης (Σχήμα 5.30 και 5.31):

Σχήμα 5.30: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Β
Ο φορέας έχει μετατοπιστεί ελάχιστα προς τα δεξιά.

Σχήμα 5.31: Εικόνες τάσεων στο σημείο Β
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Βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει διαρροή στον κάτω αριστερά κόμβο και στα άκρα της
δοκού σύζευξης. Όπως φάνηκε και από την προηγούμενη ανάλυση που ήταν χωρίς
ατέλειες αυτά τα σημεία καταπονούνται περισσότερο.
Το σημείο Γ είναι το σημείο αστοχίας του φορέα με φορτίο αστοχίας 149.27ΚΝ και
τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 5.32 και 5.33):

Σχήμα 5.32: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Γ
Ο φορέας σε αυτό το σημείο έχει μετατοπιστεί αισθητά πλέον προς τα δεξιά.

Σχήμα 5.33: Εικόνες τάσεων στο σημείο Γ
Η διαρροή πλέον έχει επεκταθεί στα σημεία που προαναφέρθηκαν στο σημείο Β και
έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται στα άκρα της δοκού σύζευξης πλαστικές
αρθρώσεις.
Τέλος το σημείο Δ είναι το τελικό σημείο της ανάλυσης με φορτίο Ρ=106.81ΚΝ και
τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 5.34 και 5.35):
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Σχήμα 5.34: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Δ

Σχήμα 5.35: Εικόνα τάσεων στο σημείο Δ
Βλέπουμε ότι πλέον έχουν δημιουργηθεί πλαστικές αρθρώσεις στα άκρα της δοκού
σύζευξης, γεγονός που δημιουργεί τη στροφή αυτών και επιπλέον εμφανίζεται και
τοπικός λυγισμός στο πάνω τμήμα και στο κάτω τμήμα του αριστερού και δεξιού
άκρου αντιστοίχως.
Από τα παραπάνω επιβεβαιώνεται η αναμενόμενη αστοχία λόγω διαρροής του
υλικού του φορέα, καθώς και τα σημεία καταπόνησης αυτού βάσει της κατασκευής
του.
Ακολουθεί ένα συγκεντρωτικό διάγραμμα με τους δρόμους ισορροπίας από τις
παραπάνω αναλύσεις για πάχος 5mm (Σχήμα 5.36):

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ(5mm)
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

1500,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

1000,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΤΕΛΕΙΕΣ

500,00
0,00
0,0000

0,0500

0,1000

0,1500

0,2000

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 5.36: Συγκεντρωτικό διάγραμμα για πάχος 5mm
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Για μεγαλύτερη ευκρίνεια παρατίθεται και ένα διάγραμμα με τους δρόμους
ισορροπίας από τις μη γραμμικές αναλύσεις υλικού χωρίς ατέλειες και υλικού και
γεωμετρίας με ατέλειες (Σχήμα 5.37):

ΔΡΟΜΟI ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ(5mm)
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

200,00
150,00
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

100,00
50,00
0,00
0,0000

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ
0,0200

0,0400

0,0600

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 5.37: Δρόμοι ισορροπίας από MNA και GMNIA αναλύσεις
Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε τον κοινό ελαστικό κλάδο των
δρόμων ισορροπίας και τη μεγάλη διαφορά των φορτίων διαρροής και λυγισμού.
Επιπλέον βλέπουμε στο σχήμα 5.37 ότι λόγω των ατελειών το φορτίο έχει μειωθεί
στον τελικό δρόμο ισορροπίας και επιπλέον ο φορέα αστοχεί λίγο μετά με ένα
έντονα καθοδικό κλάδο στον δρόμο ισορροπίας.
 Πάχος διατομής 0.9mm:
Τώρα εισάγοντας ως πάχος στα element 0.0009m εκτελέσαμε τις ίδιες αναλύσεις
για τις οποίες όμως ο φορέας παρουσιάζει εντελώς διαφορετική συμπεριφορά,
όπως θα δείξουμε παρακάτω:
Από τη γραμμικοποιημένη ανάλυση λυγισμού προέκυψαν 5 ιδιομορφές και κρίσιμο
φορτίο λυγισμού Ρcr=10.81ΚΝ. Η φόρτιση που ασκήθηκε ήταν 5KN και
χρησιμοποιήθηκαν οι τρείς πρώτες ιδιομορφές για την εισαγωγή ατελειών, οι
οποίες παρουσιάζονται παρακάτω (Σχήμα 5.38, 5.39 και 5.40) :

Σχήμα 5.38: Πρώτη ιδιομορφή, Ρcr1=10.81KN
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Σχήμα 5.39: Δεύτερη ιδιομορφή, Ρcr2=10.83KN

Σχήμα 5.40: Τρίτη ιδιομορφή, Ρcr3=12.18KN
Όλες οι ιδιομορφές αφορούν τοπικό λυγισμό.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα από την μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας με
ατέλειες με φόρτιση 10.81ΚΝ. Εισήχθησαν τρεις ατέλειες με βάση τις τρεις πρώτες
ιδιομορφές κατά τη διεύθυνση +y και μέγεθος 0.0005m. Το υλικό είναι ελαστικό.
Ακολουθούν σχήματα με το δρόμο ισορροπίας και το αντίστοιχο διάγραμμα Excel
(Σχήμα 5.41 και 5.42) :

Σχήμα 5.41: Δρόμος ισορροπίας από τη μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας με
ατέλειες

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GNIA)
Γ

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

40,00
30,00

Β

20,00
10,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

Α

0,00
0,00000

0,00500

0,01000

0,01500

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 5.42: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων
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Από τον παραπάνω δρόμο ισορροπίας δεν παίρνουμε πολλά στοιχεία για την
συμπεριφορά του φορέα, δεδομένης της συνεχώς ανοδικής πορείας αυτού.
Ουσιαστικά δείχνει ότι ο φορέας δεν είναι ευαίσθητος σε μη γραμμικότητα
γεωμετρίας. Παρόλα αυτά παρουσιάζουμε παρακάτω εικόνες παραμόρφωσης σε
κάποια χαρακτηριστικά σημεία:
Το σημείο Α είναι στον γραμμικό δρόμο με φορτίο Ρ=6.70ΚΝ και την ακόλουθη
εικόνα (Σχήμα 5.43) :

Σχήμα 5.43: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Α
Ο φορέας δεν έχει παραμορφωθεί.
Το σημείο Β είναι στο σημείο που αλλάζει η κλίση του δρόμου ισορροπίας με
φορτίο Ρ=19.95ΚΝ και την ακόλουθη εικόνα (Σχήμα 5.44) :

Σχήμα 5.44: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Β
Ο φορέας έχει μετατοπιστεί λίγο προς τα δεξιά, ένδειξη για κάποια παραμόρφωση
σε αυτόν.
Το σημείο Γ είναι το τελικό σημείο του δρόμου ισορροπίας με φορτίο Ρ=37.64ΚΝ και
την ακόλουθη εικόνα (Σχήμα 5.45) :
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Σχήμα 5.45: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Γ
Βλέπουμε ότι σε αυτό το σημείο ο φορέας έχει παραμορφωθεί αισθητά με κυρίως
καθολικό λυγισμό στο άνω δοκάρι.
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα από τη μη γραμμική ανάλυση
υλικού χωρίς ατέλειες. Ασκήθηκε φόρτιση 10.81ΚΝ και εισήχθηκε ελαστοπλαστικό
υλικό χάλυβας S235. Παρατίθενται εικόνα του δρόμου ισορροπίας και το αντίστοιχο
διάγραμμα Excel (Σχήμα 5.46 και 5.47) :

Σχήμα 5.46: Δρόμος ισορροπίας από την μη γραμμική ανάλυση υλικού χωρίς
ατέλειες

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (ΜΝΑ)
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

30,00

Β

Γ

25,00
20,00
15,00

Α
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

10,00
5,00
0,00
0,00000

0,01000

0,02000

0,03000

0,04000

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 5.47: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
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Ακολουθούν εικόνες τάσεων-παραμόρφωσης στα παραπάνω χαρακτηριστικά
σημεία (κλίμακα τάσεων από 0 έως 235ΜΡΑ) :
Το σημείο Α είναι στον ελαστικό κλάδο του δρόμου ισορροπίας με φορτίο
Ρ=14.86ΚΝ με τις ακόλουθες εικόνες τάσης-παραμόρφωσης (Σχήμα 5.48 και 5.49):

Σχήμα 5.48: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Α

Σχήμα 5.49: Εικόνα τάσεων στο σημείο Α
Βλέπουμε ότι ως αναμενόταν ο φορέας δεν έχει παραμορφωθεί και έχει χαμηλές
τιμές τάσεων.
Το σημείο Β είναι το σημείο όπου εμφανίζεται διαρροή στο φορέα με φορτίο
διαρροής Ρy=25.32ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες τάσης-παραμόρφωσης του φορέα
(Σχήμα 5.50 και 5.51):

Σχήμα 5.50: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Α
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Σχήμα 5.51: Εικόνα τάσεων στο σημείο Α
Παρατηρούμε ότι ο φορέας δεν έχει παραμορφωθεί, εκτός από μία ελάχιστη
μετατόπιση αυτού προς τα δεξιά και διαρροή έχει ξεκινήσει στα άκρα της δοκού
σύζευξης με την εμφάνιση υψηλών τιμών τάσεων.
Το σημείο Γ είναι το τελικό βήμα της ανάλυσης με φορτίο Ρ=27.79ΚΝ και τις εξής
εικόνες φορέα (Σχήμα 5.52 και 5.53) :

Σχήμα 5.52: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Γ

Σχήμα 5.53: Εικόνα τάσεων στο σημείο Γ
Παρατηρούμε ότι έχουν δημιουργηθεί πλαστικές αρθρώσεις στα άκρα της δοκού
σύζευξης, στην οποία εμφανίζεται όπως είναι λογικό και η έντονη παραμόρφωση
του φορέα.
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Από τα παραπάνω βλέπουμε ότι η διαφορά στα φορτία των αναλύσεων είναι μικρή
με αποτέλεσμα να υποψιαζόμαστε συνδυασμένη αστοχία για τον φορέα.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα από τη μη γραμμική ανάλυση υλικού και γεωμετρίας
με ατέλειες που παρουσιάζουν την όσο το δυνατόν πιο πραγματική συμπεριφορά
του φορέα για τέτοιου είδους φόρτιση. Στην ανάλυση αυτή εισήχθησαν οι ίδιες
ατέλειες με παραπάνω και το ίδιο ελαστοπλαστικό υλικό. Παρατίθεται εικόνα του
δρόμου ισορροπίας και το αντίστοιχο διάγραμμα Excel με χαρακτηριστικά σημεία
για μεγαλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς του φορέα κατά μήκος του δρόμου
(Σχήμα 5.54 και 5.55) :

Σχήμα 5.54: Δρόμος ισορροπίας από τη μη γραμμική ανάλυση υλικού και
γεωμετρίας με ατέλειες

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GMNIA)
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
Α
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
0,00000

Β
Γ
Δ
Ε

0,00500

0,01000

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

0,01500

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 5.55: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθούν εικόνες τάσεων-παραμορφώσεων στα παραπάνω σημεία για
μεγαλύτερη κατανόηση του παραπάνω ιδιόμορφου δρόμου ισορροπίας (κλίμακα
τάσεων από 0 έως 235ΜΡΑ) :
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Το σημείο Α είναι στον γραμμικό-ελαστικό κλάδο του δρόμου με φορτίο Ρ=6.70ΚΝ
και τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 5.56 και 5.57) :

Σχήμα 5.56: Εικόνα παραμόρφωσης φορέα στο σημείο Α

Σχήμα 5.57: Εικόνα τάσεων στο σημείο Α
Βλέπουμε ότι ο φορέας δεν έχει υποστεί παραμόρφωση και ότι οι τάσεις είναι
χαμηλές, Επιπλέον φαίνεται ότι άνοδος των τάσεων αναμένεται στην δοκό
σύζευξης, κυρίως προς τα άκρα αυτής.
Το σημείο Β είναι το σημείο με το μεγαλύτερο φορτίο Ρ=15.52ΚΝ και τις ακόλουθες
εικόνες (Σχήμα 5.58 και 5.59) :

Σχήμα 5.58: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Β
Βλέπουμε ότι ο φορέας αρχίζει να εμφανίζει τοπικό λυγισμό στο άνω τμήμα στο
δεξί άκρο της δοκού σύζευξης (χρησιμοποιήθηκε μεγέθυνση για να φανεί).
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Σχήμα 5.59: Εικόνα τάσεων στο σημείο Β
Παρατηρούμε ότι διαρροή έχει αναπτυχθεί στο δεξί άκρο της δοκού σύζευξης ενώ
υψηλές τιμές τάσεων εμφανίζονται λίγο και στο αριστερό άκρο.
Το σημείο Γ βρίσκεται σε μια ιδιόμορφη περιοχή του δρόμου ισορροπίας με φορτίο
Ρ=14.47ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 5.60 και 5.61) :

Σχήμα 5.60: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Γ

Σχήμα 5.61: Εικόνα τάσεων στο σημείο Γ
Βλέπουμε ότι από άποψη παραμόρφωσης ο φορέας πέρα από τον τοπικό λυγισμό
αρχίζει να εμφανίζει καταπόνηση και στο δεξί άκρο της δοκού σύζευξης, όπου η
διαρροή έχει επεκταθεί.
Το σημείο Δ είναι σε ένα τυχαίο σημείο του καθοδικού κλάδου του δρόμου
ισορροπίας με φορτίο Ρ=9.58ΚΝ και τις εξής εικόνες (Σχήμα 5.62 και 5.63) :
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Σχήμα 5.62: Εικόνα παραμόρφωσης φορέα στο σημείο Δ

Σχήμα 5.63: Εικόνα τάσεων στο σημείο Δ
Παρατηρούμε ότι η παραμόρφωση είναι πλέον εμφανής στη δοκό σύζευξης με
τοπικό λυγισμό έντονα στο άνω μέρος του αριστερού άκρου και η εικόνα αυτή
συνοδεύεται από τις ανάλογες υψηλές τάσεις και την εκτεταμένη διαρροή στα δύο
άκρα. Έχει ήδη δημιουργηθεί πλαστική άρθρωση στο δεξί άκρο ενώ σχεδόν το ίδιο
συμβαίνει αν και πιο περιορισμένο στο αριστερό άκρο.
Τέλος το σημείο Ε είναι στο τελικό βήμα της ανάλυσης με φορτίο Ρ=8.08ΚΝ και την
τελική εικόνα του φορέα (Σχήμα 5.64 και 5.65) :

Σχήμα 5.64: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Ε
Πλέον βλέπουμε έντονα τοπικό λυγισμό και στα δύο άκρα της δοκού σύζευξης
ακριβώς στα σημεία σύνδεσης των τμημάτων λάμδα με το άνω δοκάρι του
πλαισίου.

Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων

144

Κεφάλαιο 5

Σχήμα 5.65: Εικόνα τάσεων στο σημείο Ε
Η παραπάνω εικόνα παραμόρφωσης οφείλεται στην παραπάνω εικόνα τάσεων ,
όπου πλαστικές αρθρώσεις έχουν δημιουργηθεί στα άκρα της δοκού με μεγαλύτερη
συσσώρευση τάσεων στο δεξί άκρο.
Από τις παραπάνω εικόνες αντιλαμβανόμαστε ότι διαρροή και λυγισμός
αναπτύσσονται ταυτόχρονα και οδηγούν το φορέα στην αστοχία.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται το συγκεντρωτικό διάγραμμα με τους δρόμους
ισορροπίας από τις παραπάνω μη γραμμικές αναλύσεις για πάχος από 0.9mm
(Σχήμα 5.66) :

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (0.9mm)
40,00
35,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

30,00
25,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

20,00
15,00
10,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

5,00
0,00
0,00000

0,01000

0,02000

0,03000

0,04000

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 5.66: Συγκεντρωτικό διάγραμμα για πάχος 0.9mm
Παρατηρούμε στο διάγραμμα τον κοινό ελαστικό δρόμο στην αρχή των τριών
δρόμων ισορροπίας. Βλέπουμε τη μικρή διαφορά μεταξύ των φορτίων στους
δρόμους από τη μη γραμμική ανάλυση υλικού χωρίς ατέλειες και από τη μη
γραμμική ανάλυση γεωμετρίας με ατέλειες ενώ βλέπουμε τη μεγάλη μείωση της
φέρουσας ικανότητας του φορέα λόγω ατελειών και κυρίως συνδυασμένης
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αστοχίας, αφού το φορτίο αστοχίας στον τελικό δρόμο από τη μη γραμμική
ανάλυση υλικού και γεωμετρίας με ατέλειες διαφέρει περίπου 10ΚΝ από τα άλλα
φορτία. Επιπλέον αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για ψαθυρή αστοχία με την
αντοχή του φορέα να πέφτει κατακόρυφα.
•

Διαφορετικό πάχος έκκεντρου καμπτικού λάμδα και πλαισίου:

Στη συνέχεια εκτελέστηκαν αναλύσεις όπου μειώναμε συνεχώς το πάχος του λάμδα
ενώ κρατούσαμε σταθερό πάχος 5mm στο πλαίσιο. Σκοπός μας και εδώ , όπως έχει
αναφερθεί σε προηγούμενους φορείς είναι να διαπιστώσουμε πόσο ελαφρύτερος
μπορεί να γίνει ο φορέα χωρίς να αλλάξει συμπεριφορά και αν αλλάζει πόσο
ακραία είναι αυτή η αλλαγή.
Έχοντας δημιουργήσει δύο element groups εισάγαμε πάχος στο πρώτο για το
πλαίσιο 0.005m και στο δεύτερο για το λάμδα από 4mm έως 2mm, στο οποίο πάχος
ο τελικός δρόμος ισορροπίας αλλάζει ριζικά και για αυτό θα δούμε αναλυτικά τα
αποτελέσματα για αυτή την περίπτωση πάχους:
Η γραμμικοποιημένη ανάλυση λυγισμού έδωσε πέντε ιδιομορφές με κρίσιμο
φορτίο Ρcr=178.27ΚΝ. Από τις πέντε ιδιομορφές μόνο η πρώτη θεμελιώδης
χρησιμοποιήθηκε για εισαγωγή ατελειών στις πιο κάτω αναλύσεις για λόγους που
έχουν ξανά αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια. Η φόρτιση είναι 60 ΚΝ.
Ακολουθούν εικόνες της πρώτης ιδιομορφής (Σχήμα 5.67) :

Σχήμα 5.67: Πρώτη ιδιομορφή, Ρcr=178.27KN
Όλες οι ιδιομορφές αφορούν τοπικό λυγισμό στο δεξί τμήμα του λάμδα.
Από τη μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας με ατέλειες προέκυψε η παρακάτω
εικόνα δρόμου ισορροπίας, η οποία δεν μας δίνει πολλά στοιχεία για τη
συμπεριφορά του φορέα (Σχήμα 5.68 και 5.69). Το φορτίο που ασκήθηκε είναι
178.27ΚΝ και το υλικό είναι ελαστικό (Ε=200GPA). Επιπλέον εισάγαμε ατέλεια από
την πρώτη ιδιομορφή κατά τη διεύθυνση –x :
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Γ
Β

Α

Σχήμα 5.68: Δρόμος ισορροπίας από μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας με ατέλειες

ΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GΝΙΑ)
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

300,00
250,00

Γ

200,00

Β

150,00
100,00
50,00

Α

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΤΕΛΕΙΕΣ

0,00
0,00000 0,00500 0,01000 0,01500 0,02000
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (m)

Σχήμα 5.69: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθούν εικόνες παραμόρφωσης στα πιο πάνω σημεία:
Το σημείο Α είναι στο γραμμικό κλάδο του δρόμου ισορροπίας με φορτίο
Ρ=86.24ΚΝ και αντιστοιχεί σε εικόνα φορέα χωρίς παραμόρφωσης (Σχήμα 5.70):

Σχήμα 5.70: Εικόνα παραμόρφωσης φορέα στο σημείο Α
Το σημείο Β είναι πιθανό σημείο λυγισμού του φορέα με φορτίο Ρ=198.24ΚΝ και τις
ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 5.71) :
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Σχήμα 5.71: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Β
Βλέπουμε ότι ο φορέας έχει μετατοπιστεί λίγο προς τα δεξιά, γεγονός που
δικαιολογεί την αλλαγή της κλίσης του δρόμου ισορροπίας και τη μείωση της
δυσκαμψίας του φορέα.
Το σημείο Γ είναι το τελικό σημείο της ανάλυσης με φορτίο Ρ=252.74ΚΝ και τις
ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 5.72) :

Σχήμα 5.72: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Γ
Στο σημείο Γ η μετατόπιση του φορέα προς τα δεξιά είναι πλέον πιο εμφανής.
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Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα διάγραμμα με τους δρόμους ισορροπίας της
παραπάνω ανάλυσης για πάχος λάμδα 5mm και για πάχος λάμδα 2mm (Σχήμα
5.73):

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GΝΙΑ)
1400,00
1200,00
1000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
0,00000

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΤΕΛΕΙΕΣ(2mm)
MH ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΤΕΛΕΙΕΣ(5mm)
0,05000

0,10000

0,15000

0,20000

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 5.73: Συγκριτικό διάγραμμα με δρόμους ισορροπίας από μη γραμμική
ανάλυση γεωμετρίας με ατέλειες.
Παρατηρούμε στο από πάνω διάγραμμα τη μεγάλη διαφορά στα φορτία των δύο
διαγραμμάτων καθώς και τη μείωση της δυσκαμψίας του φορέα λόγω της μείωσης
του πάχους του λάμδα.
Από τη μη γραμμική ανάλυση υλικού χωρίς ατέλειες προέκυψε ο παρακάτω
γνωστός δρόμος ισορροπίας (Σχήμα 5.74 και 5.75). Στην εν λόγω ανάλυση
ασκήθηκαν 178.27ΚΝ και εισήχθηκε ελαστοπλαστικό υλικό χάλυβας S235:

Σχήμα 5.74: Δρόμος ισορροπίας από τη μη γραμμική ανάλυση υλικού χωρίς
ατέλειες
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ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (ΜΝΑ)
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
Α
40,00
20,00
0,00
0,00000

Γ
Β
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΣ

0,02000
0,04000
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (m)

0,06000

Σχήμα 5.75: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθούν εικόνες τάσης-παραμόρφωσης στα παραπάνω σημεία:
Το σημείο Α είναι στον ελαστικό κλάδο του δρόμου ισορροπίας με φορτίο
Ρ=40.94ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες περιγραφής του φορέα (Σχήμα 5.76 και 5.77):

Σχήμα 5.76: Εικόνα παραμόρφωσης φορέα στο σημείο Α

Σχήμα 5.77: Εικόνα τάσεων στο σημείο Α
Βλέπουμε ότι στο σημείο Α ο φορέας δεν έχει παραμορφωθεί και οι τάσεις
παραμένουν χαμηλές.
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Το σημείο Β είναι το σημείο διαρροής του φορέα με φορτίο Ρy=118.03ΚΝ και τις
ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 5.78 και 5.79) :

Σχήμα 5.78: Εικόνα παραμόρφωσης φορέα στο σημείο Β

Σχήμα 5.79: Εικόνα τάσης στο σημείο Β
Παρατηρούμε ότι ο φορέας έχει αρχίσει να παραμορφώνεται με ένδειξη μια μικρή
μετατόπιση αυτού προς τα δεξιά ενώ υψηλές τάσεις συγκεντρώνονται στα τμήματα
του λάμδα και η διαρροή κάνει την εμφάνισή της κυρίως στα σημείο σύνδεσης
λάμδα-πλαισίου.
Το σημείο Γ βρίσκεται στο τελευταίο βήμα της ανάλυσης με φορτίο Ρ=147.00ΚΝ και
τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 5.80 και 5.81) :

Σχήμα 5.80: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Γ
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Σχήμα 5.81: Εικόνα τάσεων στο σημείο Γ
Βλέπουμε ότι η διαρροή έχει επεκταθεί στη δοκό σύζευξης με αποτέλεσμα την
έντονη παραμόρφωση του φορέα στο τμήμα αυτό. Στο σχήμα 5.81 φαίνεται καθαρά
η δημιουργία πλαστικών αρθρώσεων στα σημεία σύνδεσης πλαισίου-λάμδα.
Ακολουθεί ένα διάγραμμα με τους δρόμους ισορροπίας από τη μη γραμμική
ανάλυση υλικού χωρίς ατέλειες για τα πάχη λάμδα 5mm και 2mm (Σχήμα 5.82) :

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (ΜΝΑ)
180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
0,00000

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ
ΑΤΕΛΕΙΕΣ(2mm)
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ
ΑΤΕΛΕΙΕΣ(5mm)
0,05000

0,10000

0,15000

0,20000

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 5.82: Συγκριτικό διάγραμμα με δρόμους ισορροπίας από τη μη γραμμική
ανάλυση υλικού χωρίς ατέλειες
Παρατηρούμε και σε αυτό το διάγραμμα τη μείωση της φέρουσας ικανότητας και
της δυσκαμψίας του φορέα λόγω μείωσης του πάχους του λάμδα. Η μείωση του
φορτίου σε αυτή την περίπτωση είναι μικρότερη από τη μείωση στο διάγραμμα στο
σχήμα 5.75. Βλέπουμε δηλαδή ότι η μείωση του πάχους επηρεάζει περισσότερο τη
μη γραμμικότητα γεωμετρίας από ότι τη μη γραμμικότητα υλικού.
Από την τελική μη γραμμική ανάλυση υλικού και γεωμετρίας με ατέλειες προέκυψε
ο παρακάτω ιδιόμορφος δρόμος ισορροπίας (Σχήμα 5.83 και 5.84). Στην ανάλυση
ασκήθηκε φορτίο 178.27ΚΝ, ελαστοπλαστικό υλικό χάλυβας S235 και ατέλεια από
την πρώτη ιδιομορφή κατά την διεύθυνση –x :
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Σχήμα 5.83: Δρόμος ισορροπίας από τη μη γραμμική ανάλυση υλικού και
γεωμετρίας με ατέλειες

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GΜΝΙΑ)
160,00
140,00
Β
Γ
120,00
Δ
100,00
Α
80,00
Ε
60,00
40,00
20,00
0,00
0,00000 0,00500 0,01000 0,01500 0,02000
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (m)

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

Σχήμα 5.84: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθούν εικόνες τάσης-παραμόρφωσης στα παραπάνω χαρακτηριστικά σημεία:
Το σημείο Α είναι στον γραμμικό κλάδο του δρόμου ισορροπίας με φορτίο
Ρ=66.07ΚΝ και τις εξής εικόνες (Σχήμα 5.85 και 5.86) :

Σχήμα 5.85: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Α
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Σχήμα 5.86: Εικόνα τάσεων στο σημείο Α
Βλέπουμε ότι ο φορέας δεν έχει παραμορφωθεί και οι τιμές των τάσεων είναι
χαμηλές.
Το σημείο Β είναι ένα σημείο στην περιοχή που ο δρόμος αρχίζει να καμπυλώνει με
φορτίο Ρ=122.32ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες φορέα (Σχήμα 5.87 και 5.88) :

Σχήμα 5.87: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Β

Σχήμα 5.88: Εικόνα τάσεων στο σημείο Β
Παρατηρούμε ότι ο φορέας εμφανίζει καθολικό λυγισμό στο άνω δοκάρι ενώ η
διαρροή έχει ξεκινήσει στο λάμδα με συγκέντρωση υψηλών τάσεων κυρίως στα
άκρα σύνδεσης του λάμδα με το άνω δοκάρι του πλαισίου.
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Το σημείο Γ είναι το σημείο αστοχίας του φορέα, αφού πέρα από αυτό ξεκινάει ο
καθοδικός κλάδος με φορτίο αστοχίας Ρ=134.07ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες
(Σχήμα 5.89 και 5.90) :

Σχήμα 5.89: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Γ

Σχήμα 5.90: Εικόνα τάσεων στο σημείο Γ
Βλέπουμε ότι ο φορέας εμφανίζει την ίδια παραμόρφωση ενώ έχει γίνει
ανακατανομή των τάσεων με τη διαρροή να εμφανίζεται κυρίως στο αριστερό
τμήμα του λάμδα και στα δύο άκρα της δοκού σύζευξης με εμφανή επέκταση αυτής
και στο άνω τμήμα του άνω δοκαριού από εκεί και πέρα.
Το σημείο Δ είναι σημείο στον καθοδικό κλάδο και συγκεκριμένα σε ένα σημείο
αλλαγής κλίσης αυτού με φορτίο Ρ=117.74ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες φορέα
(Σχήμα 5.91 και 5.92) :

Σχήμα 5.91: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Δ
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Σχήμα 5.92: Εικόνα τάσεων στο σημείο Δ
Παρατηρούμε ότι στο σημείο Δ ο φορέας έχει μετατοπιστεί αρκετά και τοπικός
λυγισμός αρχίζει να εμφανίζεται στο δεξί τμήμα του λάμδα στο άκρο σύνδεση
αυτού με το άνω δοκάρι του πλαισίου.
Τέλος, το σημείο Ε είναι το τελευταίο σημείο της ανάλυσης με φορτίο Ρ=66.92ΚΝ
και τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 5.93 και 5.94) :

Σχήμα 5.93: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Ε

Σχήμα 5.94: Εικόνα τάσεων στο σημείο Ε
Παρατηρούμε ότι η παραμόρφωση στο δεξί τμήμα του λάμδα έχει γίνει εντονότερη,
γεγονός που συνοδεύεται και από τη συγκέντρωση τελικώς όλων των υψηλών
τάσεων στη συγκεκριμένη περιοχή.
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Ακολουθεί συγκριτικό διάγραμμα με τους δρόμους ισορροπίας από τις μη
γραμμικές αναλύσεις υλικού και γεωμετρίας με ατέλειες για πάχη λάμδα 5mm και
2mm (Σχήμα 5.95) :

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GΜΝΙΑ)
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ(2mm)
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ(5mm)

0,00000 0,00500 0,01000 0,01500 0,02000 0,02500 0,03000

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 5.95: Συγκριτικό διάγραμμα με δρόμους ισορροπίας από μη γραμμικές
αναλύσεις υλικού και γεωμετρίας με ατέλειες
Στο διάγραμμα αυτό φαίνεται η μεγάλη διαφορά των δύο δρόμων ισορροπίας στη
μορφή τους λόγω της μείωσης του πάχους του λάμδα. Η φέρουσα ικανότητα και η
δυσκαμψία έχουν μειωθεί αισθητά ενώ ο καθοδικός κλάδος του δρόμου είναι
ιδιαίτερα απότομος και αναφερόμαστε πλέον σε ψαθυρή αστοχία.
Από τις παραπάνω εικόνες προκύπτει ότι ο φορέας με μειωμένο πάχος λάμδα
αστοχεί και πάλι λόγω μη γραμμικότητας υλικού κυρίως αλλά πλέον η διαρροή
επικεντρώνεται στο λάμδα και στα σημεία σύνδεσης αυτού με το πλαίσιο και όχι
στους κόμβους του πλαισίου.
Ακολουθεί συγκεντρωτικό διάγραμμα με τους δρόμους ισορροπίας από τις μη
γραμμικές αναλύσεις για πάχος έκκεντρου καμπτικού λάμδα 2mm και πάχος
πλαισίου 5mm (Σχήμα 5.96) :
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ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
300,00
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΣ

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

250,00
200,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΤΕΛΕΙΕΣ

150,00
100,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

50,00
0,00
0,00000

0,02000
0,04000
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (m)

0,06000

Σχήμα 5.96: Συγκεντρωτικό διάγραμμα για πάχος λάμδα 2mm και πλαισίου 5mm
Παρατηρούμε τον κοινό γραμμικό-ελαστικό κλάδο στους δρόμους από τις τρείς
αναλύσεις. Επίσης βλέπουμε τη διαφορά μεταξύ των δρόμων από τη μη γραμμική
ανάλυση υλικού χωρίς ατέλειες και τη μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας με
ατέλειες, η οποία ήδη μας δείχνει ότι στην τελική ανάλυση πρέπει να περιμένουμε
αστοχία λόγω διαρροής του υλικού. Τέλος βλέπουμε τη διαφορά μεταξύ των
δρόμων από τη μη γραμμική ανάλυση υλικού χωρίς ατέλειες και τη τελική μη
γραμμική ανάλυση υλικού και γεωμετρίας με ατέλειες, όπου λόγω της ατέλειας ο
φορέας αστοχεί σε μικρότερο φορτίο και εμφανίζει έναν έντονα καθοδικό κλάδο.

5.3 Συγκεντρωτικό διάγραμμα
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται δύο συγκεντρωτικά διαγράμματα με όλα τα
πάχη για τις αναλύσεις που έγιναν για ίδιο πάχος λάμδα-πλαισίου και για
διαφορετικό πάχος αντιστοίχως.

•

Ίδιο πάχος έκκεντρου καμπτικού λάμδα-πλαισίου:

Παρουσιάζεται ένα συγκεντρωτικό διάγραμμα με τους δρόμους ισορροπίας για
πάχη λάμδα και πλαισίου από 5mm έως 0.9mm. Στο διάγραμμα αυτό
παρουσιάζονται οι δρόμοι ισορροπίας για όλα τα πάχη μόνο από τις τελικές μη
γραμμικές αναλύσεις υλικού και γεωμετρίας με ατέλειες (Σχήμα 5.97) :
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ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GMNIA)
160,00

5mm

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

140,00
120,00

4mm

100,00

3mm

80,00

2mm

60,00

1mm

40,00

0.9mm

20,00
0,00
0,0000

0,0050

0,0100

0,0150

0,0200

0,0250

0,0300

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 5.97: Συγκεντρωτικό διάγραμμα για ίδιο πάχος πλαισίου-λάμδα

Στο διάγραμμα αυτό βλέπουμε τη συνεχώς μειούμενη δυσκαμψία και φέρουσα
ικανότητα του φορέα με κάθε μείωση του πάχους αυτού. Παρατηρούμε ότι μέχρι τα
3mm η συμπεριφορά του φορέα παραμένει η ίδια με κύριο μηχανισμό αστοχίας τη
διαρροή του υλικού. Για 2mm o δρόμος αλλάζει λίγο, ο μηχανισμός αστοχίας
παραμένει ο ίδιο αλλά η αστοχία πλέον είναι ψαθυρή. Η μεγάλη διαφορά σε φορτίο
και δυσκαμψία όμως εμφανίζεται πάλι για πάχος 1mm και 0.9mm, όπου πλέον
αλλάζει η συμπεριφορά του φορέα και η αστοχία οφείλεται σε συνδυασμό
λυγισμού και διαρροής. Λόγω αυτού του συνδυασμού η πτώση του φορτίου είναι
μεγαλύτερη, το ίδιο και η πτώση της δυσκαμψίας του φορέα.

•

Διαφορετικό πάχος λάμδα-πλαισίου:

Παρουσιάζεται συγκεντρωτικό διάγραμμα με τις αναλύσεις για πάχος πλαισίου
σταθερό 5mm και πάχος λάμδα από 5mm έως 2mm. Στο διάγραμμα οι δρόμοι
ισορροπίας είναι από τις μη γραμμικές αναλύσεις υλικού και γεωμετρίας με
ατέλειες (Σχήμα 5.98) :
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ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GMNIA)
160,00

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

140,00
120,00

5mm

100,00

4mm

80,00

3mm

60,00

2mm

40,00
20,00
0,00
0,00000 0,00500 0,01000 0,01500 0,02000 0,02500 0,03000
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (m)

Σχήμα 5.98: Συγκεντρωτικό διάγραμμα για πάχος λάμδα διαφορετικό από πάχος
πλαισίου
Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε τη συνεχώς μειούμενη δυσκαμψία του φορέα
με τη μείωση του πάχους του λάμδα. Παρατηρούμε ότι για μείωση έως και 2mm η
διαφορά στη συμπεριφορά του φορέα καθώς και στη φέρουσα ικανότητα αυτού
δεν είναι μεγάλη. Για μείωση όμως πάνω από 3mm η συμπεριφορά του φορέα
αλλάζει, το φορτίο και η δυσκαμψία σημειώνουν μεγαλύτερη πτώση και ο φορέας
οδηγείται σε ψαθυρή αστοχία. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι για αυτό το πάχος η
επιρροή είναι μεγάλη και βλέπουμε ότι το να κάνουμε ελαφρύτερο το φορέα
«κοστίζει» αρκετά όσον αφορά φέρουσα ικανότητα και δυσκαμψία. Παρόλα αυτά
βλέπουμε ότι έτσι τον κάνουμε ελαφρύτερο παίρνοντας καλύτερη συμπεριφορά
φορέα από ότι αν μειώναμε το πάχος σε 2mm λάμδα και πλαισίου (βλ. Σχήμα 5.97).
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6

Μη γραµµικές αναλύσεις πλαισίου µε
σύνδεσµο δυσκαµψίας έκκεντρο
λάµδα διατµητικού τύπου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Μη γραμμικές αναλύσεις πλαισίου με
σύνδεσμο δυσκαμψίας έκκεντρο
λάμδα διατμητικού τύπου

6.1 Περιγραφή προσομοιώματος
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφουμε τον τρόπο κατασκευής του μοντέλου στο Adina
του εν λόγω φορέα, ο οποίος δεν διαφέρει από τον τρόπο που κατασκευάσαμε τον
προηγούμενο φορέα, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 5. Η διαφορά ουσιαστικά
μεταξύ αυτών είναι η αλλαγή στο μήκος της δοκού σύζευξης. Για έκκεντρο
διατμητικό λάμδα ο Ελληνικός Αντισεισμικός κανονισμός ορίζει ότι κυρίως
διατμητική διαρροή αναπτύσσεται όταν lc<0.80*lo, όπου lo=2*Μpl/Vpl (μεγέθη
διατομής) και lc, το μήκος της δοκού σύζευξης. Προέκυψε lo=247cm και επιλέχθηκε
μήκος για αυτή την περίπτωση lc=170mm. Και για αυτό τον φορέα κατασκευάστηκε
το πλαίσιο από την αρχή με πρόσθετα σημεία για να γίνει σωστά η σύνδεση του
λάμδα. Συγκεκριμένα ο φορέας ολοκληρώθηκε με 52 σημεία και 62 επιφάνειες.
Κατά την κατασκευή του μοντέλου βασικό στοιχείο, όπως και στον προηγούμενο
φορέα, ήταν να διέρχονται οι άξονες υποστυλώματος-δοκού-τμήματος λάμδα από
το μέσο του καθενός κάτω κόμβου αντιστοίχως, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
συνέχεια του φορέα. Το υλικό, η φόρτιση και η συνοριακές συνθήκες είναι ίδιες με
τους προηγούμενους φορείς. Ακολουθούν εικόνες της γεωμετρίας του φορέα και
του πλέγματος πεπερασμένων στοιχείων αυτού (Σχήμα 6.1, 6.2, 6.3, 6.4,6.5) :

Διπλωματική εργασία Βιολέττας Νικολαΐδου

ΕΜΠ 2011

Μη γραμμικές αναλύσεις πλαισίου με σύνδεσμο δυσκαμψίας
έκκεντρο λάμδα διατμητικού τύπου

161

Σχήμα 6.1: Γεωμετρία πλαισίου με έκκεντρο διατμητικό λάμδα

Σχήμα 6.2: Γεωμετρία σύνδεσης λάμδα-πλαισίου στο άνω δοκάρι

Σχήμα 6.3: Γεωμετρία σύνδεσης λάμδα-πλαισίου στον κόμβο

Σχήμα 6.4: Πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων στη σύνδεση λάμδα-πλαισίου στο άνω
δοκάρι
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Σχήμα 6.5: Πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων στη σύνδεση λάμδα-πλαισίου στον
κόμβο
Από τις παραπάνω εικόνες βλέπουμε ότι ουσιαστικά η κατασκευή αυτού του φορέα
είναι ίδια με αυτή του φορέα με έκκεντρο καμπτικό λάμδα με διαφορά τη μειωμένη
απόσταση μεταξύ των άκρων της δοκού σύζευξης (το ίδιο κλασικό πλαίσιο με λίγο
μετατοπισμένο λάμδα). Και εδώ το πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων αποτελείται
από τετρακομβικά επιφανειακά στοιχεία κελύφους τετράγωνα ή τραπεζοειδή στις
πιο περίεργες γεωμετρίες επιφανειών με μέγεθος πλευράς περίπου 10mm.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα από τις συνήθεις μη γραμμικές αναλύσεις
προκειμένου να εκτιμήσουμε τη συμπεριφορά του φορέα για διάφορα πάχη
διατομής κοινά και διαφορετικά λάμδα-πλαισίου.

6.2 Αναλύσεις για διάφορα πάχη διατομής
•

Ίδιο πάχος διατομής έκκεντρου διατμητικού λάμδα και πλαισίου:

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται όπως πάντα για δύο πάχη διατομής 5mm και
0.9mm, στα οποία εμφανίστηκαν ως μηχανισμός αστοχίας η διαρροή του υλικού και
ο συνδυασμός διαρροής και τοπικού λυγισμού αντιστοίχως.
 Πάχος διατομής 5mm:
Ξεκινάμε παρουσιάζοντας τις δύο από τις πέντε ιδιομορφές έτσι όπως προέκυψαν
από τη γραμμικοποιημένη ανάλυση λυγισμού, στην οποία ασκήθηκαν 60ΚΝ και
προέκυψε κρίσιμο φορτίο Ρcr=1462.47ΚΝ. Οι ατέλειες που χρησιμοποιούνται στις
επόμενες αναλύσεις προέρχονται από τις δύο πρώτες ιδιομορφές (Σχήμα 6.6, 6.7) :

Σχήμα 6.6: Πρώτη ιδιομορφή, Ρcr1=1462.47KN
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Σχήμα 6.7: Δεύτερη ιδιομορφή, Ρcr2=1810.09ΚΝ
Βλέπουμε ότι οι ιδιομορφές είναι καμπτικές εκτός και εντός επιπέδου αντιστοίχως.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα από τη μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας με
ατέλειες με ελαστικό ισότροπο υλικό (Ε=200GPa). Στην εν λόγω ανάλυση
ασκήθηκαν 1462.47ΚΝ και εισήχθηκε ατέλεια από τις δύο πρώτες ιδιομορφές με
μέγεθος 0.0005m κατά τις διευθύνσεις –x και +z. Ακολουθεί ο δρόμος ισορροπίας
και το αντίστοιχο διάγραμμα Excel ( Σχήμα 6.8 και 6.9) :

Σχήμα 6.8: Δρόμος ισορροπίας από τη μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας με
ατέλειες

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GNIA)
Γ

1500,00

Β

1000,00
500,00

Α

0,00
0,00000 0,01000 0,02000 0,03000 0,04000 0,05000

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΤΕΛΕΙΑ

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 6.9: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθούν εικόνες παραμόρφωσης του φορέα στα παραπάνω χαρακτηριστικά
σημεία:
Το σημείο Α βρίσκεται στον ελαστικό-γραμμικό κλάδο του δρόμου ισορροπίας με
φορτίο Ρ=199.87ΚΝ και την ακόλουθη εικόνα (Σχήμα 6.10) :
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Σχήμα 6.10: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Α
Ως αναμενόταν ο φορέας δεν έχει παραμορφωθεί.
Το σημείο Β είναι ένα τυχαίο ενδιάμεσο σημείο του δρόμου με φορτίο Ρ=938.63ΚΝ
και τη ακόλουθη εικόνα (Σχήμα 6.11) :

Σχήμα 6.11: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Β
Βλέπουμε ότι παρόλο που δεν φαίνεται καμία αλλαγή κλίσης στο δρόμο ισορροπίας
πρέπει να υπάρχει ανεπαίσθητη διαφορά κλίσης δεδομένου ότι ο φορέας έχει
παραμορφωθεί με μικρή μετατόπιση προς τα δεξιά και καθολικό λυγισμό στο άνω
δοκάρι.
Το σημείο Γ είναι το τελικό σημείο της ανάλυσης με φορτίο Ρ=1387.96ΚΝ και την
ακόλουθη εικόνα παραμόρφωσης (Σχήμα 6.12) :

Σχήμα 6.12: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Γ
Βλέπουμε ότι στο σημείο Γ η παραμόρφωση έχει γίνει πιο έντονη στο άνω δοκάρι
και η μετατόπιση προς τα δεξιά έχει αυξηθεί.
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Ακολουθεί ο δρόμος ισορροπίας και το αντίστοιχο διάγραμμα Excel από την μη
γραμμική ανάλυση υλικού χωρίς ατέλειες με ελαστοπλαστικό υλικό χάλυβα S235
και φόρτιση 1462.47ΚΝ (Σχήμα 6.13 και 6.14) :

Σχήμα 6.13: Δρόμος ισορροπίας από τη μη γραμμική ανάλυση υλικού χωρίς
ατέλειες

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (MNA)
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

200,00

Γ

Β

150,00
100,00
50,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

Α

0,00
0,00000

0,01000

0,02000

0,03000

0,04000

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 6.14: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθούν εικόνες τάσης-παραμόρφωσης στα παραπάνω χαρακτηριστικά σημεία
(κλίμακα τάσεων από 0 έως 235ΜΡα):
Το σημείο Α βρίσκεται στον γραμμικό κλάδο του δρόμου ισορροπίας με φορτίο
Ρ=75.20ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες φορέα (Σχήμα 6.15 και 6.16) :

Σχήμα 6.15: Εικόνες παραμόρφωσης του φορέα στο σημείο Α
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Σχήμα 6.16: Εικόνες τάσεων στο σημείο Α
Ως αναμενόταν στο σημείο Α ο φορέας δεν έχει παραμορφωθεί και οι τιμές των
τάσεων είναι χαμηλές.
Το σημείο Β βρίσκεται στο σημείο όπου διαρρέει ο φορέας με φορτίο Ρy=159.52ΚΝ
και τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 6.17 και 6.18) :

Σχήμα 6.17: Εικόνες παραμόρφωσης φορέα στο σημείο Β
Βλέπουμε ότι ο φορέας δεν έχει παραμορφωθεί ιδιαίτερα.

Σχήμα 6.18: Εικόνες τάσεων στο σημείο Β
Παρατηρούμε ότι έχει αρχίσει η διαρροή στο κέντρο της δοκού σύζευξης και στον
κάτω αριστερά κόμβο.

Διπλωματική εργασία Βιολέττας Νικολαΐδου

ΕΜΠ 2011

Μη γραμμικές αναλύσεις πλαισίου με σύνδεσμο δυσκαμψίας
έκκεντρο λάμδα διατμητικού τύπου

167

Το σημείο Γ είναι το τελικό σημείο της ανάλυσης με φορτίο 167.73ΚΝ και τις
ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 6.19 και 6.20) :

Σχήμα 6.19: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Γ
Παρατηρούμε ότι ο φορέας έχει παραμορφωθεί έντονα στον κάτω αριστερά κόμβο
και έχει σημειωθεί αρκετή μετατόπιση προς τα δεξιά. Γεγονός που συνοδεύεται και
από τις ιδιαίτερα ψηλές τάσεις στον κόμβο, όπως φαίνεται παρακάτω:

Σχήμα 6.20: Εικόνες τάσεων στο σημείο Γ
Οι τάσεις στη δοκό σύζευξης παραμένουν ίδιες ενώ στον κάτω κόμβο έχουν αυξηθεί
και η διαρροή έχει επεκταθεί.
Ήδη από τις δύο πιο πάνω αναλύσεις φαίνεται από τη διαφορά των τιμών των
φορτίων ότι θα προκύψει αστοχία λόγω διαρροής του υλικού.
Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων
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Ακολουθούν τα αποτελέσματα από τη μη γραμμική ανάλυση υλικού και γεωμετρίας
με ατέλειες με ελαστοπλαστικό υλικό S235 και ατέλειες όπως στην πιο πάνω μη
γραμμική ανάλυση γεωμετρίας (Σχήμα 6.21 και 6.22). Ασκήθηκε φορτίο 1462.47ΚΝ
και σε αυτή την ανάλυση.

Σχήμα 6.21: Δρόμος ισορροπίας από τη μη γραμμική ανάλυση υλικού και
γεωμετρίας με ατέλειες

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GMNIA)
Γ

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

200,00

Β

Δ

150,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

100,00
50,00

Α

0,00
0,00000

0,01000

0,02000

0,03000

0,04000

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 6.22: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθούν εικόνες τάσης-παραμόρφωσης στα παραπάνω χαρακτηριστικά σημεία,
οι οποίες αποδίδουν την τελική συμπεριφορά του φορέα σε πλευρική φόρτιση:
Το σημείο Α βρίσκεται στον ελαστικό-γραμμικό κλάδο του δρόμου ισορροπίας με
φορτίο Ρ=46.82ΚΝ και εικόνες φορέα χωρίς παραμόρφωση και με χαμηλές τάσεις
(Σχήμα 6.23 και 6.24) :
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Σχήμα 6.23: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Α

Σχήμα 6.24: Εικόνα τάσεων στο σημείο Α
Βλέπουμε ότι αργότερα υψηλές τάσεις θα εμφανιστούν στο μέσο της δοκού
σύζευξης.
Το σημείο Β είναι το σημείο όπου αλλάζει για πρώτη φορά η κλίση του δρόμου
ισορροπίας με φορτίο Ρ=156.44ΚΝ (φορτίο διαρροής) και τις ακόλουθες εικόνες
(Σχήμα 6.25 και 6.26) :

Σχήμα 6.25: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Β

Σχήμα 6.26: Εικόνες τάσεων στο σημείο Β
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Στο σημείο Β ο φορέας δεν έχει παραμορφωθεί και έχει εμφανιστεί διαρροή στη
δοκό σύζευξης και στον κάτω αριστερά κόμβο, κάτι που αναμενόταν σύμφωνα με
τις τάσεις που είχαν εμφανιστεί στη μη γραμμική ανάλυση υλικού χωρίς ατέλειες.
Το σημείο Γ είναι το σημείο αστοχίας του φορέα πριν την αρχή του καθοδικού
κλάδου με φορτίο Ρ=186.41ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 6.27 και 6.28):

Σχήμα 6.27: Εικόνες παραμόρφωσης του φορέα στο σημείο Γ
Βλέπουμε ότι έχει εμφανιστεί παραμόρφωση κυρίως στα άκρα τις δοκού σύζευξης
και στον κάτω αριστερά κόμβο, όπου στα σημεία αυτά έχει επεκταθεί και η διαρροή
βάσει των ακόλουθων εικόνων:

Σχήμα 6.28: Εικόνες τάσεων στο σημείο Γ
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Τέλος, το σημείο Δ είναι το τελικό σημείο της ανάλυσης με φορτίο Ρ=175.01ΚΝ, στο
οποίο περιμένουμε λόγω αστοχίας έντονη παραμόρφωση και μεγάλη επέκταση της
διαρροής (Σχήμα 6.29 και 6.30) :

Σχήμα 6.29: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Δ

Σχήμα 6.30: Εικόνες τάσεων στο σημείο Δ
Παρατηρούμε, λοιπόν, τη δημιουργία πλαστικών αρθρώσεων στα άκρα της δοκού
σύζευξης και πώς παραμορφώνεται ο φορέας λόγω αυτών. Επιπλέον βλέπουμε
έντονη παραμόρφωση στον κάτω αριστερά κόμβο.

Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων

172

Κεφάλαιο 6

Από τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνεται η αρχική εκτίμηση ότι ο φορέας για
πάχος 5mm λάμδα-πλαισίου αστοχεί αρχικά λόγω διαρροής του υλικού.
Ακολουθεί συγκεντρωτικό διάγραμμα με τους δρόμους ισορροπίας από τις
παραπάνω τρείς μη γραμμικές αναλύσεις για κοινό πάχος λάμδα-πλαισίου 5mm
(Σχήμα 6.31):

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ(5mm)
600,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

500,00
400,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

300,00
200,00
100,00
0,00
0,00000

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΑ
0,01000

0,02000

0,03000

0,04000

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 6.31: Συγκεντρωτικό διάγραμμα για κοινό πάχος διατμητικού λάμδαπλαισίου 5mm
Παρατηρούμε αρχικά τον κοινό ελαστικό κλάδο των τριών δρόμων ισορροπίας και
τη μεγάλη διαφορά των φορτίων λυγισμού και διαρροής. Επιπλέον παρατηρούμε
ότι λόγω ατέλειας το φορτίο διαρροής μειώθηκε λίγο στη μη γραμμική ανάλυση
υλικού και γεωμετρίας με ατέλειες συγκριτικά με τη μη γραμμική ανάλυση υλικού
χωρίς ατέλειες, αλλά στην πρώτη ο καθοδικός κλάδος παραμένει για αρκετή
μετατόπιση ψηλότερα από τον δρόμο ισορροπίας της δεύτερης ,γεγονός που
προβληματίζει αλλά γίνεται αποδεκτό, δεδομένου ότι οι εικόνες του τελικού αυτού
δρόμου ισορροπίας είναι λογικές και οδηγούν σε σωστά συμπεράσματα.
 Πάχος διατομής 0.9mm:
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις μη γραμμικές αναλύσεις για
πάχος διατομής λάμδα-πλαισίου 0.9mm.
Αρχικά παρατίθεται η εικόνα της πρώτης ιδιομορφής από τη γραμμικοποιημένη
ανάλυση λυγισμού, αφού μόνο αυτή χρησιμοποιήθηκε στις αναλύσεις για την
εισαγωγή ατελειών, για λόγους που έχουν αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο.
Στην ανάλυση αυτή ασκήθηκε φορτίο 10ΚΝ και προέκυψε κρίσιμο φορτίο
Ρcr=16.75ΚΝ (Σχήμα 6.32) :
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Σχήμα 6.32: Πρώτη ιδιομορφή, Ρcr1=16.75ΚΝ
Η ιδιομορφή αφορά τοπικό λυγισμό στο θλιβόμενο τμήμα του λάμδα. Το ίδιο
εμφανίζεται και στις υπόλοιπες ιδιομορφές.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εικόνα του φορέα από τη μη γραμμική ανάλυση
γεωμετρίας με ατέλειες, όπου ασκήθηκε φόρτιση 16.75ΚΝ και εισήχθηκε ατέλεια
μεγέθους 0.0005m κατά τη διεύθυνση –x. Το υλικό είναι ελαστικό ισότροπο (Σχήμα
6.33 και 6.34) :

Σχήμα 6.33: Δρόμος ισορροπίας από τη μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας με
ατέλειες

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GNIA)
60,00

Γ

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

50,00
40,00
30,00

Β

20,00
10,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

Α

0,00
0,00000 0,00200 0,00400 0,00600 0,00800 0,01000 0,01200

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 6.34: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθούν εικόνες παραμόρφωσης στα παραπάνω χαρακτηριστικά σημεία:
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Το σημείο Α είναι στον γραμμικό κλάδο του δρόμου ισορροπίας με φορτίο
Ρ=8.22ΚΝ και την ακόλουθη εικόνα φορέα (Σχήμα 6.35) :

Σχήμα 6.35: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Α
Ο φορέας δεν έχει υποστεί παραμόρφωση.
Το σημείο Β είναι στο σημείο όπου αλλάζει η κλίση του δρόμου ισορροπίας με
φορτίο λυγισμού Ρ=24.99ΚΝ και την ακόλουθη εικόνα φορέα (Σχήμα 6.36) :

Σχήμα 6.36: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Β
Ο φορέας εμφανίζει μια μικρή μετατόπιση προς τα δεξιά.
Το σημείο Γ είναι το τελικό σημείο της ανάλυσης με φορτίο Ρ=49.72ΚΝ και την
ακόλουθη εικόνα φορέα (Σχήμα 6.37) :

Σχήμα 6.37: Εικόνα παραμόρφωσης φορέα στο σημείο Γ
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Ο φορέας εμφανίζει αισθητά μεγαλύτερη μετατόπιση προς τα δεξιά με
παραμόρφωση του δεξιού τμήματος του λάμδα με τοπικό λυγισμό στο σημείο
σύνδεσης αυτού με τη δοκό σύζευξης.
Ακολουθεί ο δρόμος ισορροπίας από τη μη γραμμική ανάλυση υλικού χωρίς
ατέλειες με τις αντίστοιχες εικόνες τάσης-παραμόρφωσης περιγραφής του φορέα.
Το υλικό είναι ελαστοπλαστικό S235 και ασκήθηκε φορτίο 16.65ΚΝ (Σχήμα 6.38 και
6.39) :

Σχήμα 6.38: Δρόμος ισορροπίας από τη μη γραμμική ανάλυση υλικού χωρίς
ατέλειες

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (ΜΝΑ)
35,00
30,00
25,00
20,00
Α
15,00
10,00
5,00
0,00
0,00000

Γ

Β

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

0,00500

0,01000

0,01500

0,02000

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 6.39: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Το σημείο Α βρίσκεται στον ελαστικό κλάδο του δρόμου ισορροπίας με φορτίο
Ρ=13.42ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες τάσεων-παραμόρφωσης (Σχήμα 6.40 και 6.41,
κλίμακα τάσεων 0 έως 235ΜΡα):

Σχήμα 6.40: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Α
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Σχήμα 6.41: Εικόνες τάσεων στο σημείο Α
Βλέπουμε ότι ο φορέας δεν έχει μετατοπιστεί και οι τάσεις είναι ακόμα χαμηλές, με
τις μεγαλύτερες τιμές τους να συγκεντρώνονται στη δοκό σύζευξης και στον κάτω
αριστερά κόμβο, γεγονός που δείχνει ότι εκεί θα προκύψει αργότερα διαρροή.
Το σημείο Β είναι το σημείο διαρροής του φορέα με φορτίο διαρροής Ρ=28.53ΚΝ
και τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 6.42και 6.43) :

Σχήμα 6.42: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Β

Σχήμα 6.43: Εικόνες τάσεων στο σημείο Β
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Βλέπουμε ότι ο φορέας δεν έχει παραμορφωθεί αλλά διαρροή έχει εμφανιστεί
έντονα στον κάτω κόμβο και στη δοκό σύζευξης ως αναμενόταν.
Το σημείο Γ είναι το τελικό σημείο της ανάλυσης με φορτίο Ρ=29.30ΚΝ και τις
ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 6.44 και 6.45) :

Σχήμα 6.44: Εικόνες παραμόρφωσης φορέα στο σημείο Γ

Σχήμα 6.45: Εικόνες τάσεων στο σημείο Γ
Παρατηρούμε ότι ο φορέας έχει μετατοπιστεί αρκετά και εμφανίζεται έντονη
παραμόρφωση στον κάτω αριστερά κόμβο. Επίσης η διαρροή έχει εξαπλωθεί στη
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δοκό σύζευξης και σε όλο τον κόμβο ενώ αυξημένες τάσεις εμφανίστηκαν και σε
όλο το λάμδα και το άνω δοκάρι του πλαισίου.
Από τη διαφορά των φορτίων που είναι πολύ μικρή βλέπουμε ότι ο φορέας πιθανόν
τελικά να οδηγηθεί για αυτό το πάχος διατομής σε συνδυασμένη αστοχία. Τα
αποτελέσματα που ακολουθούν για την μη γραμμική ανάλυση υλικού και
γεωμετρίας με ατέλειες επιβεβαιώνουν αυτή την αρχική εκτίμηση (Σχήμα 6.46 και
6.47). Στην ανάλυση αυτή ασκήθηκαν 16.75ΚΝ και εισήχθηκε ίδια ατέλεια και
ελαστοπλαστικό υλικό με παραπάνω.

Σχήμα 6.46: Δρόμος ισορροπίας από τη μη γραμμική ανάλυση υλικού και
γεωμετρίας με ατέλειες

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GΜΝΙΑ)
Β

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

25,00

Γ

20,00

Δ

15,00
10,00

Α

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

5,00
0,00
0,00000

0,00200

0,00400

0,00600

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 6.47: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθούν εικόνες τάσεων-παραμορφώσενω στα παραπάνω σημεία (κλίμακα
τάσεων 0 έως 235ΜΡα) :
Το σημείο Α βρίσκεται στον ελαστικό-γραμμικό κλάδο του δρόμου ισορροπίας με
φορτίο 8.22ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 6.48 και 6.49) :
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Σχήμα 6.48: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Α

Σχήμα 6.49: Εικόνα τάσεων στο σημείο Α
Ο φορέας έχει χαμηλές τιμές τάσεων και δεν έχει παραμορφωθεί.
Το σημείο Β είναι το σημείο αστοχίας του φορέα πριν την έναρξη του καθοδικού
κλάδου στον δρόμο ισορροπίας με φορτίο Ρ=21.76ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες
(Σχήμα 6.50 και 6.51) :

Σχήμα 6.50: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Β

Σχήμα 6.51: Εικόνα τάσεων στο σημείο Β
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Ο φορέας εμφανίζει μια ελάχιστα καθολικό λυγισμό στο πάνω δοκάρι ενώ διαρροή
εμφανίζεται στη δοκό σύζευξης.
Το σημείο Γ είναι ένα σημείο στον καθοδικό κλάδο με φορτίο Ρ=20.49ΚΝ και τις
ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 6.52 και 6.53) :

Σχήμα 6.52: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Γ

Σχήμα 6.53: Εικόνα τάσεων στο σημείο Γ
Ο φορέας εμφάνισε και καταπόνηση στο δεξί άκρο της δοκού σύζευξης ενώ η
διαρροή έχει επεκταθεί λίγο στη δοκό σύζευξης.
Τέλος, το σημείο Δ είναι το τελικό σημείο της ανάλυσης με φορτίο Ρ=17.13ΚΝ και τις
ακόλουθες εικόνες φορέα( Σχήμα 6.54 και 6.55) :

Σχήμα 6.54: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Δ
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Σχήμα 6.55: Εικόνα τάσεων στο σημείο Δ
Η διαρροή έχει αρχίσει να επεκτείνεται στο τμήμα σύνδεσης δεξιού τμήματος
λάμδα και άνω δοκαριού ενώ εμφανίζεται τοπικός λυγισμός στο δεξί άκρο της
δοκού σύζευξης.
Από τα παραπάνω βλέπουμε ότι παραμόρφωση και διαρροή εμφανίζονται
σταδιακά μαζί και αυτό μας ωθεί να πιστέψουμε ότι πρόκειται για συνδυασμένη
αστοχία.
Ακολουθεί συγκεντρωτικό διάγραμμα με τους δρόμους ισορροπίας από τις
παραπάνω μη γραμμικές αναλύσεις για πάχος 0.9mm (Σχήμα 6.56) :

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (0.9mm)
60,00
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

50,00
40,00

20,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

10,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

30,00

0,00
0,00000

0,00500

0,01000

0,01500

0,02000

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 6.56: Συγκεντρωτικό διάγραμμα από τις μη γραμμικές αναλύσεις για κοινό
πάχος διατομής λάμδα-πλαισίου 0.9mm
Από το παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε τον κοινό ελαστικό κλάδο των δρόμων, ως
έναν έλεγχο της ορθότητας των αποτελεσμάτων μας. Επίσης βλέπουμε το πόσο
κοντά είναι το φορτίο λυγισμού και διαρροής και τη μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτών
με το τελικό φορτίο αστοχίας του φορέα, το οποίο έχει μειωθεί αισθητά λόγω τόσο
των ατελειών όσο και της συνδυασμένης αστοχίας από διαρροή και λυγισμό, η
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οποία οδηγεί σε κατακόρυφη πτώση της φέρουσας ικανότητας. Εδώ φαίνεται
έντονα, λοιπόν, η μεγάλη αλλαγή της συμπεριφοράς του φορέα όταν δύο
μηχανισμοί αστοχίας συνδυάζονται.
•

Διαφορετικό πάχος διατομής έκκεντρου διατμητικού λάμδα και πλαισίου:

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα από τις μη γραμμικές αναλύσεις
που έγιναν για πάχος διατομής πλαισίου 5mm και πάχος διατομής λάμδα συνεχώς
μειούμενο από 5mm έως 2mm. Συγκεκριμένα παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα για
πάχος λάμδα 2mm, για το οποίο ο φορέας αλλάζει συμπεριφορά κάτω από
πλευρική φόρτιση. Ας αναφερθεί πάλι ότι για την επίτευξη των αναλύσεων είχαν
δημιουργηθεί δύο element groups όπου στο ένα τέθηκε για το πλαίσιο πάχος 5mm
και στο άλλο τέθηκε πάχος από 5mm έως 2mm.
Για πάχος λάμδα, λοιπόν, 2mm η γραμμικοποιημένη ανάλυση λυγισμού έδωσε
πέντε ιδιομορφές, εκ των οποίων παρουσιάζεται η πρώτη που χρησιμοποιήθηκε για
την εισαγωγή ατελειών στις επόμενες αναλύσεις. Ασκήθηκε φορτίο 60ΚΝ και
προέκυψε κρίσιμο φορτίο Ρcr= 218.83ΚΝ από 1462.47ΚΝ που ήταν για πάχος λάμδα
5mm (Σχήμα 6.57) :

Σχήμα 6.57: Πρώτη ιδιομορφή, Ρcr1=218.83KN
Όλες οι ιδιομορφές αφορούν τοπικό λυγισμό στο θλιβόμενο τμήμα του διατμητικού
λάμδα.
Για τη μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας με ατέλειες ασκήθηκαν 218.83ΚΝ και
εισήχθηκε ατέλεια μεγέθους 0.0005m κατά διεύθυνση –x. Ακολουθεί εικόνα του
δρόμου ισορροπίας και το αντίστοιχο διάγραμμα Excel (Σχήμα 6.58 και 6.59):

Σχήμα 6.58: Δρόμος ισορροπίας από τη μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας με
ατέλειες

Διπλωματική εργασία Βιολέττας Νικολαΐδου

ΕΜΠ 2011

Μη γραμμικές αναλύσεις πλαισίου με σύνδεσμο δυσκαμψίας
έκκεντρο λάμδα διατμητικού τύπου

183

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GNIA)
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

400,00
300,00

Γ

Β

200,00
100,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

Α

0,00
0,00000

0,00500

0,01000

0,01500

0,02000

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 6.59: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθούν εικόνες παραμόρφωσης στα παραπάνω σημεία:
Το σημείο Α βρίσκεται στον γραμμικό κλάδο του δρόμου με φορτίο Ρ=68.99ΚΝ και
τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 6.60) :

Σχήμα 6.60: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Α
Ο φορέας δεν έχει παραμορφωθεί.
Το σημείο Β βρίσκεται στο σημείο αλλαγής της κλίσης του δρόμου με φορτίο
λυγισμού Ρ=244.22ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 6.61) :

Σχήμα 6.61: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Β
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Ο φορέας έχει μετατοπιστεί αισθητά προς τα δεξιά.
Το σημείο Γ είναι το τελικό σημείο της ανάλυσης με φορτίο Ρ=304.72ΚΝ και τις
ακόλουθες εικόνες φορέα (Σχήμα 6.62) :

Σχήμα 6.62: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Γ
Βλέπουμε ότι η μετατόπιση του φορέα έχει αυξηθεί αρκετά.
Ακολουθεί συγκριτικό διάγραμμα μεταξύ των δρόμων ισορροπίας από τις μη
γραμμικές αναλύσεις γεωμετρίας με ατέλειες για πάχος λάμδα 5mm και 2mm
(Σχήμα 6.63) :

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GNIA)
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΑ
(5mm)
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΑ
(2mm)
0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 6.63: Συγκριτικό διάγραμμα για πάχος λάμδα 2mm και 5mm
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Βλέπουμε τη μεγάλη διαφορά στα φορτία λόγω της μείωσης του πάχους του λάμδα
καθώς και την πτώση της δυσκαμψίας του φορέα. Η αλλαγή στο πάχος φαίνεται να
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το φορτίο λυγισμού.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα από τη μη γραμμική ανάλυση υλικού χωρίς ατέλειες
με ελαστοπλαστικό υλικό S235 και φόρτιση 218.83ΚΝ (Σχήμα 6.64 και 6.65) :

Σχήμα 6.64: Δρόμος ισορροπίας από τη μη γραμμική ανάλυση υλικού χωρίς
ατέλειες

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (ΜΝΑ)
200,00

Γ

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

Β
150,00
100,00
50,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

Α

0,00
0,00000 0,00500 0,01000 0,01500 0,02000 0,02500 0,03000

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 6.65: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθούν εικόνες τάσεων-παραμορφώσεων στα παραπάνω χαρακτηριστικά
σημεία (κλίμακα τάσεων από 0 έως 235ΜΡα):
Το σημείο Α βρίσκεται στον ελαστικό κλάδο του δρόμου με φορτίο Ρ=44.13ΚΝ και
τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 6.66 και 6.67) :
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Σχήμα 6.66: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Α

Σχήμα 6.67: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Α
Ο φορέας δεν έχει υποστεί παραμόρφωση, οι τιμές των τάσεων είναι χαμηλές και
από τις εικόνες διαρροή αναμένεται στα τμήματα του λάμδα.
Το σημείο Β είναι το σημείο διαρροής με φορτίο Ρy=165.57ΚΝ και τις ακόλουθες
εικόνες (Σχήμα 6.68 και 6.69) :

Σχήμα 6.68: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Β
Βλέπουμε μια μικρή μετατόπιση του φορέα προς τα δεξιά.
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Σχήμα 6.69: Εικόνες τάσεων στο σημείο Β
Βλέπουμε ότι η διαρροή έχει εμφανιστεί έντονα και στα δύο τμήματα του λάμδα,
ειδικά προς τα πάνω και εμφανίζεται και στον κάτω αριστερά κόμβο. Λογικό
εφόσον πλέον το «αδύναμο» σημείο του φορέα με το μικρότερο πάχος είναι το
λάμδα.
Το σημείο Γ είναι το τελικό σημείο της ανάλυσης με φορτίο Ρ=167.68ΚΝ και τις
ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 6.70 και 6.71) :

Σχήμα 6.70: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Γ
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Παρατηρούμε την αύξηση της μετατόπισης του φορέα προς τα δεξιά, η οποία
συνοδεύεται από έντονη παραμόρφωση του κάτω αριστερά κόμβου.

Σχήμα 6.71: Εικόνες τάσεων στο σημείο Γ
Από αυτές τις εικόνες βλέπουμε τη διαρροή που έχει προχωρήσει στον κάτω
αριστερά κόμβο και στο λάμδα, η οποία δικαιολογεί τις εικόνες παραμόρφωσης
που είδαμε πιο πάνω.
Η διαφορά του φορτίο διαρροής 165.57ΚΝ και του φορτίου λυγισμού 244.22ΚΝ μας
προϊδεάζει ότι θα προκύψει αστοχία λόγω διαρροής του υλικού στο φορέα.
Ακολουθεί συγκριτικό διάγραμμα μεταξύ των δρόμων ισορροπίας από τις μη
γραμμικές αναλύσεις υλικού χωρίς ατέλειες για πάχος λάμδα 2mm και 5mm (Σχήμα
6.72) :

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (MNA)
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

200
150
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ
(5mm)

100

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ
(2mm)

50
0
0

0,01

0,02

0,03

0,04

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 6.72: Συγκριτικό διάγραμμα για πάχος λάμδα 2mm και 5mm
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Παρατηρούμε ότι η δυσκαμψία του φορέα ως αναμενόταν έχει μειωθεί αλλά το
φορτίο διαρροής δεν έχει επηρεαστεί καθόλου. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι ενώ το
φορτίο λυγισμού μειώθηκε κατακόρυφα, το φορτίο διαρροής δεν επηρεάστηκε
ιδιαίτερα. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι η μείωση του πάχους επιδρά κυρίως στη
μη γραμμικότητα γεωμετρίας ενός φορέα.
Τέλος παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα από τη μη γραμμική ανάλυση υλικού και
γεωμετρίας με ατέλειες, στην οποία ασκήσαμε 218.83ΚΝ και εισάγαμε ίδια ατέλεια
και ελαστοπλαστικό υλικό με παραπάνω (Σχήμα 6.73 και 6.74) :

Σχήμα 6.73: Δρόμος ισορροπίας από τη μη γραμμική ανάλυση υλικού και
γεωμετρίας με ατέλειες

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GMNIA)
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

200,00
150,00
100,00

Γ

Β

Α

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

Δ

50,00
0,00
0,00000 0,00200 0,00400 0,00600 0,00800 0,01000 0,01200

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 6.74: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθούν εικόνες τάσεων-παραμορφώσεων στα παραπάνω σημεία:
Το σημείο Α βρίσκεται στον ελαστικό-γραμμικό δρόμο ισορροπίας με φορτίο
Ρ=68.95ΚΝ και τις ακόλουθε εικόνες περιγραφής του φορέα (Σχήμα 6.75 και 6.76):
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Σχήμα 6.75: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Α
Ο φορέας δεν έχει παραμορφωθεί.

Σχήμα 6.76: Εικόνες τάσεων στο σημείο Α
Οι τιμές των τάσεων παραμένουν χαμηλές.
Το σημείο Β είναι ένα σημείο στην σταδιακή αλλαγή της κλίσης του δρόμου
ισορροπίας με φορτίο Ρ=144.34ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 6.77 και 6.78):

Σχήμα 6.77: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Β
Ο φορέας αρχίζει να μετατοπίζεται προς τα δεξιά λόγω της εμφάνισης ελάχιστου
καθολικού λυγισμού στο άνω δοκάρι.

Σχήμα 6.78: Εικόνες τάσεων στο σημείο Β
Βλέπουμε ότι έχει εμφανιστεί διαρροή έντονα στο λάμδα και στον κάτω αριστερά
κόμβο, γεγονός που αναμενόταν και από τις εικόνες τις μη γραμμικής ανάλυσης
υλικού χωρίς ατέλειες (Σχήμα 6.69).
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Το σημείο Γ είναι το σημείο αστοχίας του φορέα με φορτίο Ρ=164.19ΚΝ και τις
ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 6.79 και 6.80) :

Σχήμα 6.79: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Γ
Βλέπουμε ότι πέρα από μια μικρή μετατόπιση προς τα δεξιά δεν έχει αλλάξει πολύ
η εικόνα παραμόρφωσης του φορέα.

Σχήμα 6.80: Εικόνες τάσεων στο σημείο Γ
Βλέπουμε ότι η διαρροή έχει επεκταθεί στα σημεία που αναφέρθηκαν πιο πάνω και
στη δοκό σύζευξης.
Τέλος, το σημείο Δ είναι το τελικό σημείο της ανάλυσης, σημείο στον καθοδικό
κλάδο με φορτίο Ρ=84.90ΚΝ και τιε εξής εικόνες (Σχήμα 6.81 και 6.82) :

Σχήμα 6.81: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Δ
Βλέπουμε ότι στο δεξιά τμήμα του λάμδα εμφανίστηκε έντονη παραμόρφωση και
συγκεκριμένα τοπικός λυγισμός. Αυτό δικαιολογείται από την εικόνα τάσεων που
ακολουθεί, όπου φαίνεται ότι έχει γίνει ανακατανομή των τάσεων και οι υψηλές
τάσεις έχουν συγκεντρωθεί στο συγκεκριμένο σημείο και μόνο:
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Σχήμα 6.82: Εικόνα τάσεων στο σημείο Δ
Από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά ότι πρόκειται για αστοχία λόγω διαρροής του
υλικού.
Ακολουθεί συγκριτικό διάγραμμα με τους δρόμους ισορροπίας από τις μη
γραμμικές αναλύσεις υλικού και γεωμετρίας με ατέλειες για πάχος λάμδα 2mm και
5mm (Σχήμα 6.83) :

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GMNIA)
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

200
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ (5mm)

150
100

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ (2mm)

50
0
0

0,01

0,02

0,03

0,04

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 6.83: Συγκριτικό διάγραμμα για πάχος λάμδα 2mm και 5mm
Από το διάγραμμα αυτό βλέπουμε ότι τόσο η δυσκαμψία όσο και το φορτίο έχουν
μειωθεί, αν και όχι πολύ. Ο φορέας αστοχεί λόγω διαρροής του υλικού και πάλι
όμως η συμπεριφορά του έχει αλλάξει, καθώς διαρροή και παραμόρφωση
εμφανίζεται πλέον μόνο στο λάμδα και επιπλέον η αστοχία έγινε ψαθυρή, αφού
αμέσως μετά τον γραμμικό-ελαστικό κλάδο ακολουθεί η αστοχία και ένας απότομος
καθοδικός κλάδος στον δρόμο ισορροπίας.
Ακολουθεί εν συνεχεία ένα συγκεντρωτικό διάγραμμα με τους δρόμους ισορροπίας
για πάχος λάμδα 2mm (Σχήμα 6.84) :
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ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (2mm)
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
0,00000

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

0,01000

0,02000

0,03000

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 6.84: Συγκεντρωτικό διάγραμμα για πάχος λάμδα 2mm
Παρατηρούμε στο διάγραμμα αυτό τον κοινό ελαστικό κλάδο των δρόμων και τη
μεγάλη διαφορά στα φορτία λυγισμού και διαρροής που προϊδεάζει για την
αστοχία λόγω διαρροής του υλικού του φορέα. Επίσης βλέπουμε ότι δεν έχουν
επηρεάσει οι ατέλειες ιδιαίτερα το φορτίο στον τελικό δρόμο ισορροπίας αλλά
έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση αυτού του έντονα καθοδικού κλάδου.

6.3 Συγκεντρωτικό διάγραμμα
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται δύο συγκεντρωτικά διαγράμματα με όλα τα
πάχη για τις αναλύσεις που έγιναν για ίδιο πάχος έκκεντρου διατμητικού λάμδα και
πλαισίου και για διαφορετικό πάχος αντιστοίχως.
•

Ίδιο πάχος έκκεντρου διατμητικού λάμδα και πλαισίου:

Παρουσιάζεται ένα συγκεντρωτικό διάγραμμα με τους δρόμους ισορροπίας για
πάχη λάμδα και πλαισίου από 5mm έως 0.9mm. Στο διάγραμμα αυτό
παρουσιάζονται οι δρόμοι ισορροπίας για όλα τα πάχη μόνο από τις τελικές μη
γραμμικές αναλύσεις υλικού και γεωμετρίας με ατέλειες (Σχήμα 6.85) :

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

ΔΡΟΜΟI ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GMNIA)
200

5mm

150

4mm
3mm

100

2mm
50

1mm

0

0.9mm
0

0,01

0,02
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

0,03

0,04

Σχήμα 6.85: Συγκεντρωτικό διάγραμμα για διάφορα πάχη λάμδα-πλαισίου
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Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η σταδιακή πτώση της δυσκαμψίας και της
φέρουσας ικανότητας του φορέα λόγω μείωσης του πάχους της διατομής.
Συγκεκριμένα μέχρι τα 2mm η πτώση του φορτίου είναι αναλογική με την πτώση
του πάχους ενώ στα 1mm και 0.9mm η πτώση του φορτίου είναι πολύ μεγαλύτερη,
δεδομένου ότι αλλάζει και η συμπεριφορά του φορέα και μιλάμε πλέον για
συνδυασμένη αστοχία. Από το παραπάνω διάγραμμα διαπιστώνουμε τι φέρουσα
ικανότητα αποδίδει ο φορέας για κάθε πάχος, πώς αντιδρά στην πλευρική φόρτιση
και ανάλογα με τις απαιτήσεις του όποιου έργου εκτιμάμε αν η μείωση του πάχους
με την αντίστοιχη μείωση του κόστους αξίζει τη φέρουσα ικανότητα που
«χάνουμε». Επίσης κατανοούμε και το πόσο σημαντική είναι η επιρροή του πάχους
στη συμπεριφορά του φορέα ειδικά από ένα σημείο και πέρα.
•

Διαφορετικό πάχος έκκεντρου διατμητικού λάμδα και πλαισίου:

Παρουσιάζεται συγκεντρωτικό διάγραμμα με τις αναλύσεις για πάχος πλαισίου
σταθερό 5mm και πάχος λάμδα από 5mm έως 2mm. Στο διάγραμμα οι δρόμοι
ισορροπίας είναι από τις μη γραμμικές αναλύσεις υλικού και γεωμετρίας με
ατέλειες (Σχήμα 6.86):

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ(GMNIA)
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

200,00

5mm

150,00

4mm

100,00

3mm

50,00

2mm

0,00
0,00000

0,01000

0,02000

0,03000

0,04000

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 6.86: Συγκεντρωτικό διάγραμμα για διάφορα πάχη λάμδα
Στο διάγραμμα αυτό παρατηρούμε αρχικά ότι η σταδιακή μείωση του πάχους του
λάμδα οδήγησε σε πολύ μικρές μειώσεις φορτίου και δυσκαμψίας μέχρι τα 3mm
αλλά για τα 2mm η πτώση και στα δύο μεγέθη ήταν μεγαλύτερη. Επιπλέον
διαπιστώνουμε ότι η συμπεριφορά του φορέα δεν επηρεάζεται σχεδόν καθόλου
από τη μείωση του πάχους του λάμδα μέχρι τα 3mm ενώ για 2mm η συμπεριφορά
του φορέα και η εικόνα του δρόμου ισορροπίας αλλάζει απότομα και εντελώς με
την εμφάνιση ψαθυρής αστοχίας. Μέσω και αυτού του διαγράμματος
καταλαβαίνουμε, λοιπόν, τι θα μας «στοιχίσει» η επίτευξη ενός φορέα
ελαφρύτερου και πιο οικονομικού, ενώ βλέπουμε ότι για κάποια μείωση πάχους
του λάμδα πετυχαίνουμε οικονομικότερο φορέα με την ίδια φέρουσα ικανότητα και
συμπεριφορά σε πλευρική φόρτιση.

Διπλωματική εργασία Βιολέττας Νικολαΐδου

ΕΜΠ 2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

7

Μη γραµµικές αναλύσεις πλαισίου µε
µεταλλικά πάνελ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Μη γραμμικές αναλύσεις πλαισίου με
μεταλλικά πάνελ
7.1 Περιγραφή προσομοιώματος
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το προσομοίωμα του έκτου και τελικού φορέα
που εξετάστηκε. Συγκεκριμένα πρόκειται για το ίδιο γνωστό πλέον πλαίσιο με
προσθήκη δύο χαλύβδινων ελασμάτων-πάνελ στις δύο πλευρές αυτού. Αυτό
επιτεύχθηκε με την δημιουργία δύο ακόμα επιφανειών με πλέγμα πεπερασμένων
στοιχείων από τετρακομβικά τετράγωνα επιφανειακά στοιχεία κελύφους. Δεν
χρειάστηκε ανακατασκευή του πλαισίου από την αρχή και τελικά προέκυψαν
δεκαοχτώ επιφάνειες και δεκαέξι σημεία για την κατασκευή του φορέα. Οι
συνοριακές συνθήκες , το υλικό και η φόρτιση παρέμεινε η ίδια έτσι όπως
περιγράφτηκε αναλυτικά στο κεφάλαιο 2. Ακολουθούν εικόνες γεωμετρίας και
πλέγματος πεπερασμένων στοιχείων του φορέα (Σχήμα 7.1, 7.2, 7.3, 7.4) :

Σχήμα 7.1: Εικόνα γεωμετρίας του φορέα
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Σχήμα 7.2: Εικόνα γεωμετρίας κόμβου του φορέα

Σχήμα 7.3: Εικόνα πλέγματος πεπερασμένων στοιχείων του φορέα

Σχήμα 7.4: Εικόνα πλέγματος πεπερασμένων στοιχείων του κόμβου του φορέα
Ακολουθούν τα αποτελέσματα από τις μη γραμμικές αναλύσεις για κοινό πάχος
πλαισίου-πάνελ και για διαφορετικό πάχος αντιστοίχως.

7.2 Αποτελέσματα αναλύσεων
•

Ίδιο πάχος πλαισίου και πάνελ:

Αναλύσεις έγιναν για πάχη από 5mm έως 0.9mm. Παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα για δύο χαρακτηριστικά πάχη, συγκεκριμένα για 5mm και 0.9mm
όπου ο φορέας παρουσίασε διαφορετική συμπεριφορά και μηχανισμό αστοχίας.
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Για 5mm κυριαρχεί η διαρροή του υλικού ενώ για 0.9mm κυριαρχεί ο συνδυασμός
διαρροής υλικού και τοπικού λυγισμού.
 Πάχος διατομής πλαισίου & πάχος πάνελ 5mm:
Από τη γραμμικοποιημένη ανάλυση λυγισμού προέκυψαν πέντε ιδιομορφές, οι
οποίες αφορούν καθολικό λυγισμό των χαλύβδινων πάνελ. Και οι πέντε ιδιομορφές
χρησιμοποιήθηκαν για εισαγωγή ατελειών και παρουσιάζονται παρακάτω (Σχήμα
7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9) ενώ προέκυψε κρίσιμο φορτίο λυγισμού Ρcr=264.04KN:

Σχήμα 7.5: Πρώτη ιδιομορφή, Ρcr1=264.04ΚΝ

Σχήμα 7.6: Δεύτερη ιδιομορφή, Ρcr2=265.52ΚΝ

Σχήμα 7.7: Τρίτη ιδιομορφή, Ρcr3=283.45ΚΝ

Σχήμα 7.8: Τέταρτη ιδιομορφή, Ρcr4=284.37ΚΝ

Σχήμα 7.9: Πέμπτη ιδιομορφή, Ρcr5=452.67Ν
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Για την μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας με ατέλειες εισήχθησαν ατέλειες κατά
διεύθυνση +x και –x ανάλογα με την ιδιομορφή. Σε αυτό το σημείο πρέπει να
τονιστεί ότι κατά την εισαγωγή των ατελειών θέλει ιδιαίτερη προσοχή οι
ιδιομορφές να μην αλληλοαναιρούνται, διότι τότε πιθανόν να μην ληφθεί υπόψη η
ατέλεια στην ανάλυση. Αν εμφανιστεί αυτό το φαινόμενο θα πρέπει μία από τις
δύο ιδιομορφές να αφαιρεθεί. Το μέγεθος των ατελειών είναι 0.0005m,το υλικό
είναι ελαστικό και η φόρτιση που ασκήθηκε είναι συνολικά 264.04ΚΝ. Ακολουθεί ο
δρόμος ισορροπίας και το αντίστοιχο διάγραμμα Excel με τα χαρακτηριστικά σημεία
(Σχήμα 7.10 και 7.11) :

Σχήμα 7.10: Δρόμος ισορροπίας από τη μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας με
ατέλειες

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GNIA)
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

1200,00

Γ

1000,00
800,00
600,00
400,00
200,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

Β
Α

0,00
0,00000 0,00200 0,00400 0,00600 0,00800
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 7.11: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Παρατηρούμε ότι ο δρόμος ισορροπίας ξεκινάει γραμμικά και στη συνέχεια έχει μια
ελαφριά καμπυλότητα. Ακολουθούν εικόνες παραμόρφωσης στα παραπάνω
σημεία.
Το σημείο Α είναι στο γραμμικό τμήμα του δρόμου με φορτίο Ρ=78.43ΚΝ και τις
ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 7.12) :
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Σχήμα 7.12: Εικόνες παραμόρφωσης του φορέα στο σημείο Α
Ως αναμενόταν ο φορέας δεν έχει παραμορφωθεί.
Το σημείο Β είναι κοντά στο κρίσιμο φορτίο με φορτίο Ρ=266.79ΚΝ και τις
ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 7.13) :

Σχήμα 7.13: Εικόνες παραμόρφωσης φορέα στο σημείο Β
Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια μικρή μετατόπιση του φορέα προς τα δεξιά και
επιπλέον εμφανίζεται παραμόρφωση των πάνελ και για να φανεί καλύτερα
χρησιμοποιούμε τη μεγέθυνση του προγράμματος Adina και προκύπτει η εξής
εικόνα (Σχήμα 7.14) :

Σχήμα 7.14: Εικόνα παραμόρφωσης πάνελ στα σημείο Β
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Το σημείο Γ είναι το τελικό σημείο της ανάλυσης με φορτίο Ρ=1062.89ΚΝ και τις
ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 7.15 και 7.16). Χρησιμοποιήθηκε πάλι μεγέθυνση για την
παραμόρφωση των πάνελ.

Σχήμα 7.15: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Γ

Σχήμα 7.16: Εικόνα παραμόρφωσης των πάνελ στο σημείο Γ
Βλέπουμε ότι η παραμόρφωση στα πάνελ έχει αυξηθεί σημαντικά και υπάρχει μια
πιο αισθητή μετατόπιση του φορέα προς τα δεξιά.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μη γραμμική ανάλυση υλικού χωρίς ατέλειες με
ελαστοπλαστικό υλικό χάλυβα S235. Ασκήθηκε φορτίο ίσο με 264.04ΚΝ. Προέκυψε
φορτίο διαρροής Ρy=161.10ΚΝ και ο παρακάτω δρόμος ισορροπίας (Σχήμα 7.17 και
7.18) :
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Σχήμα 7.17: Δρόμος ισορροπίας από τη μη γραμμική ανάλυση υλικού χωρίς ατέλεια

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (ΜΝΑ)
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

200,00

Γ

Β
150,00
100,00

Α

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

50,00
0,00
0,00000 0,00200 0,00400 0,00600 0,00800 0,01000
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 7.18: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθούν εικόνες τάσης-παραμόρφωσης στα παραπάνω σημεία (κλίμακα
τάσεων από 0 έως 235ΜΡα):
Το σημείο Α βρίσκεται στον ελαστικό δρόμο ισορροπίας με φορτίο Ρ=54.45ΚΝ και
εικόνες φορέα που βεβαιώνουν ότι ακόμα δεν έχει εμφανιστεί διαρροή και
παραμόρφωση στο φορέα (Σχήμα 7.19 και 7.20) :

Σχήμα 7.19: Εικόνες παραμόρφωσης φορέα στο σημείο Α

Σχήμα 7.20: Εικόνα τάσεων στο σημείο Α
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Το σημείο Β είναι το σημείο διαρροής με φορτίο διαρροής Ρy=161.10ΚΝ και τις εξής
εικόνες τάσεων-παραμόρφωσης (Σχήμα 7.21 και 7.22) :

Σχήμα 7.21: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Β
Ο φορέας δεν έχει παραμορφωθεί ιδιαίτερα.

Σχήμα 7.22: Εικόνα τάσεων στο σημείο Β
Παρατηρούμε ότι έχει εμφανιστεί διαρροή στον κάτω αριστερά κόμβο.
Το σημείο Γ είναι το τελικό σημείο της ανάλυσης με φορτίο Ρ=168.76ΚΝ και τις
παρακάτω εικόνες τάσεων-παραμόρφωσης (Σχήμα 7.23 και 7.24) :

Σχήμα 7.23: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Γ

Σχήμα 7.24: Εικόνα τάσεων στο σημείο Γ
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Παρατηρούμε ότι η διαρροή στον κάτω αριστερά κόμβο έχει αυξηθεί και ως εκ
τούτου ο κόμβος έχει παραμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό προκαλώντας μετακίνηση
του φορέα προς τα δεξιά. Τα πάνελ δεν έχουν επηρεαστεί στο ελάχιστο σε αυτή την
ανάλυση, πράγμα λογικό εφόσον εξετάζουμε καθαρά τη μη γραμμικότητα υλικού
και όχι γεωμετρίας.
Ακολούθησε η μη γραμμική ανάλυση υλικού και γεωμετρίας με ατέλεια για να
πάρουμε την τελική εικόνα και συμπεριφορά του φορέα και το φορτίο αστοχίας
αυτού. Από τα φορτία των προηγούμενων αναλύσεων καταλαβαίνουμε ότι ο
φορέας θα αστοχήσει λόγω διαρροής του υλικού. Στην εν λόγω ανάλυση
εισήχθησαν οι ίδιες ατέλειες και το ίδιο ελαστοπλαστικό υλικό, έτσι όπως
αναφέρθηκε παραπάνω. Ασκήθηκαν 264.04ΚΝ και προέκυψε ο ακόλουθος δρόμος
ισορροπίας (Σχήμα 7.25 και 7.26) :

Σχήμα 7.25: Δρόμος ισορροπίας από μη γραμμική ανάλυση υλικού και γεωμετρίας
με ατέλειες

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GMNIA)
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

250,00
200,00

Δ
Γ

150,00

Β

Ε

100,00
50,00

Α

0,00
0,00000

0,00500

0,01000

0,01500

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

0,02000

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 7.26: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθούν εικόνες τάσεων-παραμόρφωσης στα παραπάνω σημεία για την
περιγραφή της συμπεριφοράς του φορέα (κλίμακα τάσεων από 0 έως 235ΜΡα):
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Το σημείο Α βρίσκεται στον γραμμικό ελαστικό κλάδο του δρόμου ισορροπίας με
φορτίο Ρ=42.17ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 7.27 και 7.28) :

Σχήμα 7.27: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Α
Βλέπουμε ότι ο φορέας παραμένει χωρίς παραμόρφωση.

Σχήμα 7.28: Εικόνα τάσεων στο σημείο Α
Βλέπουμε ότι οι τιμές των τάσεων είναι χαμηλές και αντιλαμβανόμαστε ότι στα
επόμενα βήματα υψηλές τάσεις θα εμφανιστούν στον κάτω αριστερά κόμβο.
Το σημείο Β είναι το σημείο αμέσως πριν το «σπάσιμο» του δρόμου ισορροπίας με
φορτίο Ρ=130.97ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 7.29 και 7.30) :

Σχήμα 7.29: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Β

Σχήμα 7.30: Εικόνα τάσεων στο σημείο Β
Παρατηρούμε ότι τα πάνελ παρουσιάζουν μια ελαφριά παραμόρφωση, ελάχιστα
αισθητή και διαρροή αρχίζει σιγά-σιγά να εμφανίζεται στον κάτω αριστερά κόμβο.

Διπλωματική εργασία Βιολέττας Νικολαΐδου

ΕΜΠ 2011

Μη γραμμικές αναλύσεις πλαισίου
με μεταλλικά πάνελ

205

Το φορτίο Γ είναι στο επόμενο έντονο «σπάσιμο» του δρόμου με φορτίο
Ρ=170.17ΚΝ. Το φορτίο διαρροής εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ των φορτίων του
σημείου Β και Γ, περίπου στα 150ΚΝ. Ακολουθούν εικόνες τάσεων-παραμορφωσης
(Σχήμα 7.31 και 7.32) :

Σχήμα 7.31: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Γ

Σχήμα 7.32: Εικόνα τάσεων στο σημείο Γ
Βλέπουμε ότι η διαρροή στον κάτω αριστερά κόμβο έχει προχωρήσει αρκετά,
γεγονός πουν επιβεβαιώνει ότι σε λίγο μικρότερο φορτίο είναι το φορτίο διαρροής
και , επιπλέον, παρατηρείται μια πιο αισθητή παραμόρφωση των πάνελ, αν και όχι
ιδιαίτερα μεγάλη, η οποία οφείλεται στην υπάρχουσα αλλά μη εμφανής χωρίς
μεγέθυνση στην εικόνα μετατόπιση του πλαισίου προς τα δεξιά λόγω της διαρροής
του κόμβου.
Το σημείο Δ είναι το σημείο αστοχίας του φορέα με φορτίο αστοχίας Ρ=221.25ΚΝ
και τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 7.33 και 7.34) :

Σχήμα 7.33: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Δ
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Παρατηρούμε ότι πλέον είναι εμφανής η παραμόρφωση του πλαισίου στον κάτω
κόμβο καθώς και η μετατόπιση αυτού προς τα δεξιά. Επίσης φαίνεται και η πιο
έντονη παραμόρφωση των πάνελ (έντονος κυματισμός).

Σχήμα 7.34: Εικόνες τάσεων στο σημείο Δ
Πέραν της διαρροής στον κάτω αριστερά κόμβο εμφανίζεται και διαρροή στον κάτω
δεξιά. Λόγω ανακατανομής των τάσεων φαίνεται οι υψηλές τάσεις να
συγκεντρώνονται περισσότερο στον κάτω δεξιά κόμβο και όχι πλέον τόσο στον κάτω
αριστερά.
Το σημείο Ε είναι το τελικό σημείο της ανάλυσης με φορτίο Ρ=91.85ΚΝ και τις
ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 7.35 και 7.36):

Σχήμα 7.35: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Ε
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Σχήμα 7.36: Εικόνες τάσεων στο σημείο Ε
Παρατηρούμε ότι η διαρροή πλέον έχει επικεντρωθεί μόνο στον κάτω δεξιά κόμβο,
ο οποίος έχει παραμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό.
Από τις παραπάνω εικόνες επιβεβαιώνεται ότι αστοχία επήλθε λόγω διαρροής του
υλικού. Ακολουθεί συγκεντρωτικό διάγραμμα με τους δρόμους ισορροπίας από τις
παραπάνω τρείς μη γραμμικές αναλύσεις για πάχος διατομής 5mm (Σχήμα 7.37):

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (5mm)
1200,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΤΕΛΕΙΕΣ
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

1000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
0,00000

0,00500

0,01000

0,01500

0,02000

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ
ΑΤΕΛΕΙΕΣ

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 7.37: Συγκεντρωτικό διάγραμμα για πάχος 5mm
Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι είναι μικρή η διαφορά μεταξύ φορτίου
διαρροής και λυγισμού αλλά αρκετή για να υπερισχύει η αστοχία λόγω διαρροής.
Επιπλέον βλέπουμε ότι λόγω ατέλειας υπάρχει μια μικρή πτώση στο φορτίο στο
οποίο διαρρέει ο φορέας στην τελικά ανάλυση (GMNIA).
 Πάχος διατομής πλαισίου & πάχος πάνελ 0.9mm:
Από τη γραμμικοποιημένη ανάλυση λυγισμού προέκυψαν πέντε ιδιομορφές, οι
οποίες αφορούν καθολικό λυγισμό των πάνελ. Και οι πέντε χρησιμοποιήθηκαν για
την εισαγωγή ατελειών και παρουσιάζονται παρακάτω (Σχήμα 7.38, 7.39, 7.40, 7.41,
7.42). Το κρίσιμο φορτίο προέκυψε 1.55ΚΝ.
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Σχήμα 7.38: Πρώτη ιδιομορφή, Ρcr1=1.55KN

Σχήμα 7.39: Δεύτερη ιδιομορφή, Ρcr2=1.56KN

Σχήμα 7.40: Τρίτη ιδιομορφή, Ρcr3=1.66KN

Σχήμα 7.41: Τέταρτη ιδιομορφή, Ρcr4=1.67KN

Σχήμα 7.42: Πέμπτη ιδιομορφή, Ρcr5=2.65KN
Στη μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας με ατέλειες ασκήθηκε το κρίσιμο φορτίο
1.55ΚΝ και εισήχθησαν ατέλειες με μέγεθος 0.0005m κατά τις διευθύνσεις +x και –
x. Προέκυψε ο ακόλουθος δρόμος ισορροπίας (Σχήμα 7.43 και 7.44) :

Σχήμα 7.43: Δρόμος ισορροπίας από μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας με ατέλειες
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ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ(GNIA)
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

100,00

Γ

80,00
60,00

Β

40,00
20,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

Α

0,00
0,00000

0,00200

0,00400

0,00600

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 7.44: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Όπως βλέπουμε ο δρόμος ισορροπίας είναι καμπύλος από τα 2ΚΝ περίπου και
πέρα. Ακολουθούν εικόνες παραμόρφωσης στα παραπάνω σημεία:
Το σημείο Α είναι πολύ χαμηλά στο δρόμο ισορροπίας με φορτίο Ρ= 2.65ΚΝ και την
ακόλουθη εικόνα (Σχήμα 7.45) :

Σχήμα 7.45: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Α
Βλέπουμε ότι ο φορέας εμφανίζει ελάχιστη παραμόρφωση.
Το σημείο Β είναι ένα ενδιάμεσο σημείο όπου ο δρόμος καμπυλώνει απότομα με
φορτίο Ρ=38.92ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες παραμόρφωσης του φορέα (Σχήμα
7.46):

Σχήμα 7.46: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Β
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Παρατηρούμε ότι εμφανίζεται μικρή ανωμαλία στα πάνελ και για να την
διαπιστώσουμε χρησιμοποιούμε τη μεγέθυνση, όπου και επιβεβαιώνεται ο τοπικός
λυγισμός στα άκρα των πάνελ.
Το σημείο Γ είναι το τελικό σημείο της ανάλυσης με φορτίο Ρ=81.37ΚΝ και τις
ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 7.47):

Σχήμα 7.47: Εικόνες παραμόρφωσης του φορέα στο σημείο Γ
Βλέπουμε ότι οι παραμορφώσεις στην επιφάνεια των πάνελ έχουν ενταθεί και με
χρήση μεγέθυνσης επιβεβαιώνεται η μεγάλη αύξησή τους. Βέβαια πρόκειται στο
σύνολό της για μικρή παραμόρφωση εφόσον χρειάζεται η χρήση μεγέθυνσης για να
φανεί.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα από τη μη γραμμική ανάλυση υλικού χωρίς ατέλειες
με ελαστοπλαστικό υλικό S235. Στην ανάλυση ασκήθηκε φορτίο 1.55ΚΝ. Ο δρόμος
που προέκυψε είναι ο ακόλουθος (Σχήμα 7.48 και 7.49):

Σχήμα 7.48: Δρόμος ισορροπίας από μη γραμμική ανάλυση υλικού χωρίς ατέλειες

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ(ΜΝΑ)
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
Α
0,00
0,00000

Β

Γ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ
0,00200

0,00400

0,00600

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 7.49: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
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Ακολουθούν εικόνες τάσεων-παραμόρφωσης στα παραπάνω χαρακτηριστικά
σημεία (κλίμακα τάσεων από 0 έως 235ΜΡα):
Το σημείο Α είναι στον ελαστικό κλάδο του δρόμου ισορροπίας με φορτίο
Ρ=3.77ΚΝ. Ο φορέας με βάση τις εικόνες που ακολουθούν δεν εμφανίζει
παραμόρφωση και οι τιμές των τάσεων είναι χαμηλές (Σχήμα 7.50 και 7.51):

Σχήμα 7.50: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Α

Σχήμα 7.51: Εικόνα τάσεων στο σημείο Α
Το σημείο Β είναι το σημείο διαρροής με φορτίο Ρy=28.62ΚΝ και τις ακόλουθες
εικόνες (Σχήμα 7.52 και 7.53):

Σχήμα 7.52: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Β

Σχήμα 7.53: Εικόνα τάσεων στο σημείο Β
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Στο σημείο Β ο φορέας δεν έχει ακόμα παραμορφωθεί αλλά διαρροή εμφανίζεται
στον κάτω αριστερά κόμβο.
Το σημείο Γ είναι το τελικό σημείο της ανάλυσης με φορτίο Ρ=29.46ΚΝ και τις
ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 7.54 και 7.55):

Σχήμα 7.54: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Γ

Σχήμα 7.55: Εικόνα τάσεων στο σημείο Γ
Παρατηρείται σε αυτό το σημείο έντονη παραμόρφωση του κάτω αριστερά κόμβου,
στον οποίο η διαρροή έχει επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό.
Από τις πιο πάνω αναλύσεις βλέπουμε ότι το φορτίο διαρροής είναι αρκετά
μεγαλύτερο από το κρίσιμο φορτίο και εφόσον ο δρόμος από τη μη γραμμικότητα
γεωμετρίας ξεκινάει καμπύλος από τα 2.65ΚΝ και πιο κάτω, το φορτίο διαρροής
καταλήγουμε ότι υπερβαίνει αρκετά το φορτίο λυγισμού του φορέα. Επομένως
περιμένουμε αστοχία λόγω λυγισμού ή συνδυασμού των μηχανισμών αστοχίας.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα από τη μη γραμμική ανάλυση υλικού και γεωμετρίας
με ατέλειες, στην οποία εισήχθησαν οι ίδιες ατέλειες και ελαστοπλαστικό υλικό με
παραπάνω και ασκήθηκε η ίδια φόρτιση. Από την εικόνα του δρόμου ισορροπίας
που προέκυψε (Σχήμα 7.56) συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για αστοχία λόγω
συνδυασμού διαρροής του υλικού και λυγισμού, όπως επιβεβαιώνουν και οι
ακόλουθες εικόνες τάσεων-παραμόρφωσης σε χαρακτηριστικά σημεία του δρόμου
(Σχήμα 7.57).
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Σχήμα 7.56: Δρόμος ισορροπίας από τη μη γραμμική ανάλυση υλικού και
γεωμετρίας με ατέλειες

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ(GMNIA)
30,00
Γ
25,00
20,00
Δ
15,00
Β
10,00
5,00
Α
0,00
0,00000

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

0,00500

0,01000

0,01500

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 7.57: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ο δρόμος ισορροπίας προκύπτει γραμμικός μέχρι τα 2KN περίπου και μετά
συνεχίζει καμπύλος μέχρι το σημείο αστοχίας.
Ακολουθούν εικόνες τάσεων-παραμόρφωσης στα παραπάνω σημεία (κλίμακα
τάσεων από 0 έως 235ΜΡα):
Το σημείο Α βρίσκεται στον ελαστικό κλάδο του δρόμου με φορτίο Ρ=1.13ΚΝ και τις
ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 7.58 και 7.59):

Σχήμα 7.58: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Α
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Σχήμα 7.59: Εικόνα τάσεων στο σημείο Α
Βλέπουμε ότι ακόμα δεν υπάρχει παραμόρφωση και οι τιμές των τάσεων είναι
ιδιαίτερα χαμηλές.
Το σημείο Β είναι στο σημείο όπου ο δρόμος καμπυλώνει έντονα με φορτίο
Ρ=16.21ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 7.60 και 7.61):

Σχήμα 7.60: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Β
Βλέπουμε ότι τα πάνελ έχουν αρχίσει να παραμορφώνονται.

Σχήμα 7.61: Εικόνα τάσεων στο σημείο Β
Βλέπουμε ότι, ενώ έχει ξεκινήσει κάποια παραμόρφωση στα πάνελ, δεν έχει
εμφανιστεί ακόμα διαρροή στο φορέα. Κάποιες υψηλές τιμές τάσεων έχουν αρχίσει
να εμφανίζονται στους κάτω κόμβους.
Το σημείο Γ είναι το σημείο αστοχίας με αντίστοιχο φορτίο Ρ=26.69ΚΝ και τις
ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 7.62 και 7.63):
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Σχήμα 7.62: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Γ
Παρατηρούμε ότι ο λυγισμός έγινε πιο έντονος στην επιφάνεια των πάνελ.
Εντείνεται η παραμόρφωση.

Σχήμα 7.63: Εικόνες τάσεων στο σημείο Γ
Βλέπουμε ότι η διαρροή επικεντρώνεται κυρίως στον κάτω αριστερά κόμβο.
Τέλος, το σημείο Δ είναι ένα σημείο στον καθοδικό κλάδο του δρόμου με φορτίο
Ρ=17.28ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 7.64 και 7.65):

Σχήμα 7.64: Εικόνες παραμόρφωσης του φορέα στο σημείο Δ
Παρατηρούμε ότι ο κάτω δεξιά κόμβος έχει υποστεί μεγάλη παραμόρφωση,
γεγονός από το οποίο καταλαβαίνουμε ότι λόγω ανακατανομής τάσεων οι υψηλές
τάσεις έχουν συγκεντρωθεί πλέον εκεί όπως φαίνεται και στην επόμενη εικόνα
τάσεων (Σχήμα 7.65). Επίσης, έγινε χρήση μεγέθυνσης για να δούμε ακριβώς την
παραμόρφωση των πάνελ.
Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων
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Σχήμα 7.65: Εικόνα τάσεων στο σημείο Δ
Επιβεβαιώνεται από την παραπάνω εικόνα ότι πλέον η διαρροή επεκτείνεται στον
κάτω δεξιά κόμβο.
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για αστοχία λόγω συνδυασμού
διαρροής του υλικού και λυγισμού.
Ακολουθεί συγκεντρωτικό διάγραμμα με τους δρόμους ισορροπίας από τις τρείς μη
γραμμικές αναλύσεις για πάχος διατομής 0.9mm (Σχήμα 7.66):

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ(0.9mm)
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

100,00
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

80,00
60,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

40,00
20,00
0,00
0,00000 0,00200 0,00400 0,00600 0,00800 0,01000 0,01200

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 7.66: Συγκεντρωτικό διάγραμμα για πάχος διατομής 0.9mm
Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι ο κοινός ελαστικός δρόμος των
διαγραμμάτων φτάνει μέχρι τα 2ΚΝ περίπου και στη συνέχεια οι δρόμοι από τη
GMNIA και την GNIA συνεχίζουν καμπυλωτά, γεγονός που πιθανόν οφείλεται στην
σταδιακή παραμόρφωση των πάνελ σε κάθε βήμα, η οποία οδηγεί σε αντίστοιχη
πτώση της δυσκαμψίας του φορέα, δεδομένου του ότι τα πάνελ παίζουν
σημαντικότατο ρόλο στην συνολική δυσκαμψία. Επιπλέον βλέπουμε ότι το φορτίο
αστοχίας είναι σχετικά μειωμένο λόγω συνδυασμού των δύο μηχανισμών αστοχίας
αν και όχι σε μεγάλο βαθμό, δεδομένου ότι επενεργούν και οι ατέλειες.
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Διαφορετικό πάχος πλαισίου και πάνελ:

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις για διαφορετικό
πάχος διατομής πλαισίου και διαφορετικό πάχος χαλύβδινων πάνελ. Αυτό
επιτεύχθηκε εισάγοντας σταθερό πάχος 0.005m στο element group του πλαισίου
και πάχος 4mm, 3mm και 2mm στο element group των πάνελ. Παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα για πάχος πάνελ 2mm, όπου υπήρξε μια μικρή αλλαγή στον δρόμο
ισορροπίας του πλαισίου, αν και συγκριτικά με τους προηγούμενους φορείς δεν
υπήρξε σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά αυτού του φορέα με την μείωση του
πάχος των πάνελ, πιθανόν λόγω της μεταλυγισμικής τους αντοχής.
Από τη γραμμικοποιημένη ανάλυση λυγισμού προέκυψαν πέντε ιδιομορφές, οι
οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την
εισαγωγή των ατελειών. Ενδεικτικά
παρουσιάζονται οι δύο από τις πέντε ιδιομορφές (Σχήμα 7.67 και 7.68). Και οι πέντε
ιδιομορφές αφορούν καθολικό λυγισμό των πάνελ. Το κρίσιμο φορτίο προέκυψε
Ρcr=19.15ΚΝ.

Σχήμα 7.67: Πρώτη ιδιομορφή, Ρcr1=19.15KN

Σχήμα 7.68: Δεύτερη ιδιομορφή, Ρcr2=19.18ΚΝ
Η μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας ακολούθησε με ελαστικό υλικό και ατέλειες
κατά +x και –x διεύθυνση με μέγεθος 0.0005m. Στην εν λόγω ανάλυση ασκήθηκε
φορτίο Ρ=19.15ΚΝ. Προέκυψε ο παρακάτω δρόμος ισορροπίας (Σχήμα 7.69 και
7.70):

Σχήμα 7.69: Δρόμος ισορροπία από τη μη γραμμική ανάλυση γεωμετρίας με
ατέλειες
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ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GNIA)
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

2000,00
1500,00

Β

1000,00
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

500,00 Α
0,00
0,00000 0,01000 0,02000 0,03000 0,04000
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 7.70: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Βλέπουμε ότι ο δρόμος ισορροπίας προέκυψε γραμμικός μέχρι τα 19ΚΝ περίπου και
στη συνέχεια έγινε καμπύλος. Ακολουθούν χαρακτηριστικές εικόνες
παραμόρφωσης:
Το σημείο Α βρίσκεται στον γραμμικό κλάδο του δρόμου ισορροπίας με φορτίο
Ρ=12.7ΚΝ και την ακόλουθη εικόνα (Σχήμα 7.71):

Σχήμα 7.71: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Α
Ο φορέας δεν έχει παραμορφωθεί.
Το σημείο Β είναι ένα σημείο πάνω στον καμπύλο δρόμο με φορτίο Ρ=1046.74ΚΝ
και την ακόλουθη μεγεθυμένη εικόνα (Σχήμα 7.72):

Σχήμα 7.72: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Β
Στην εικόνα αυτή φαίνεται καθαρά η παραμόρφωση των πάνελ.
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Ακολουθεί ένα συγκριτικό διάγραμμα με τους δρόμους ισορροπίας από τις μη
γραμμικές αναλύσεις γεωμετρίας με ατέλειες για πάχος διατομής πλαισίου 5mm
και πάχος πάνελ 5mm και 2mm (Σχήμα 7.73):

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GNIA)
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

2000
1500
1000

5mm

500

2mm

0
0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 7.73: Δρόμοι ισορροπίας GNIA για πάχος πάνελ 5mm και 2mm
Βλέπουμε ότι με τη μείωση του πάχους των πάνελ υπήρξε μεγάλη πτώση στη
συνολική δυσκαμψία του φορέα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σημαντικότητα των
πάνελ στη δυσκαμψία του φορέα αλλά η μορφή των δρόμων παρέμεινε η ίδια.
Ακολουθεί η μη γραμμική ανάλυση υλικού χωρίς ατέλειες με ελαστοπλαστικό υλικό
S235. Ασκήθηκε φορτίο Ρ=19.15ΚΝ και προέκυψε ο παρακάτω δρόμος ισορροπίας
(Σχήμα 7.74 και 7.75):

Σχήμα 7.74: Δρόμος ισορροπίας από τη μη γραμμική ανάλυση υλικού χωρίς
ατέλειες
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ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (ΜΝΑ)
Β

200,00

Γ

150,00
100,00
50,00

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ
ΑΤΕΛΕΙΕΣ

Α

0,00

0,00000 0,00200 0,00400 0,00600 0,00800
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 7.75: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθούν εικόνες τάσεων-παραμορφώσεων στα παραπάνω χαρακτηριστικά
σημεία (κλίμακα τάσεων από 0 έως 235ΜΡα):
Το σημείο Α είναι στον ελαστικό κλάδο με φορτίο Ρ=37.95ΚΝ και τις ακόλουθες
εικόνες (Σχήμα 7.76 και 7.77):

Σχήμα 7.76: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Α

Σχήμα 7.78: Εικόνα τάσεων στο σημείο Α
Στο σημείο Α ο φορέας δεν εμφανίζει κάποια παραμόρφωση και οι τιμές των
τάσεων είναι ιδιαίτερα χαμηλές.
Το σημείο Β είναι το σημείο διαρροής με φορτίο Ρy=162.91ΚΝ και τις ακόλουθες
εικόνες (Σχήμα 7.79 και 7.80):
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Σχήμα 7.79: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Β
Βλέπουμε ότι ο φορέας δεν εμφανίζει ακόμα ιδιαίτερη παραμόρφωση.

Σχήμα 7.80: Εικόνα τάσεων στο σημείο Β
Εμφανίζεται διαρροή στον κάτω αριστερά κόμβο.
Το σημείο Γ είναι το τελικό σημείο της ανάλυσης με φορτίο Ρ=168.72ΚΝ και τις
ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 7.81 και 7.82):

Σχήμα 7.81: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Γ
Βλέπουμε ότι ο κάτω κόμβος έχει παραμορφωθεί αρκετά.

Σχήμα 7.82: Εικόνα τάσεων στο σημείο Γ
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Παρατηρούμε ότι η διαρροή στον κόμβο έχει επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό.
Ακολουθεί συγκριτικό διάγραμμα με τους δρόμους ισορροπίας από τη μη γραμμική
ανάλυση υλικού χωρίς ατέλειες για πάχος διατομής πλαισίου 5mm και πάχος πάνελ
5mm και 2mm (Σχήμα 7.83):

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (ΜΝΑ)
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

200
150
100
5mm

50

2mm
0
0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 7.83: Δρόμοι ισορροπίας ΜΝΑ για πάχος πάνελ 5mm και 2mm
Βλέπουμε και στο διάγραμμα αυτό ότι η δυσκαμψία μειώθηκε σημαντικά αλλά το
φορτίο διαρροής παρέμεινε ίδιο. Επομένως η μείωση του πάχους των πάνελ δεν
επηρέασε καθόλου τη μη γραμμικότητα υλικού ενώ επηρεάζει αρκετά τη μη
γραμμικότητα γεωμετρίας, γεγονός αναμενόμενο.
Τέλος, ακολουθούν τα αποτελέσματα από τη μη γραμμική ανάλυση υλικού και
γεωμετρίας με ατέλειες. Στην ανάλυση αυτή εισάγαμε το ίδιο ελαστοπλαστικό
υλικό, την ίδια φόρτιση και τις ίδιες ατέλειες και προέκυψε ο παρακάτω δρόμος
ισορροπίας (Σχήμα 7.84 και 7.85):

Σχήμα 7.84: Δρόμος ισορροπίας από τη μη γραμμική ανάλυση υλικού και
γεωμετρίας με ατέλειες
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ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GMNIA)
Γ

250,00
200,00

Β

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ
ΑΤΕΛΕΙΕΣ

Δ

150,00
100,00
50,00

Α

0,00
0,00000

0,00500

0,01000

0,01500

0,02000

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 7.85: Δρόμος ισορροπίας με χαρακτηριστικά σημεία
Ακολουθούν εικόνες τάσεων-παραμόρφωσης στα παραπάνω χαρακτηριστικά
σημεία (κλίμακα τάσεων από 0 έως 235ΜΡα):
Το σημείο Α βρίσκεται στον ελαστικό-γραμμικό κλάδο του δρόμου ισορροπίας με
φορτίο Ρ=1.25ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 7.86 και 7.87):

Σχήμα 7.86: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Α

Σχήμα 7.87: Εικόνα τάσεων στο σημείο Α
Βλέπουμε ότι ο φορέας δεν έχει παραμορφωθεί και ότι δεν έχουν εμφανιστεί
ακόμα υψηλές τιμές τάσεων.
Το σημείο Β είναι το σημείο διαρροής του φορέα με φορτίο Ρ=152.94ΚΝ και τις
ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 7.88 και 7.89, χρήση μεγέθυνσης):
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Σχήμα 7.88: Εικόνα παραμόρφωσης στο σημείο Β
Παρατηρούμε αισθητή παραμόρφωση στην επιφάνεια των πάνελ.

Σχήμα 7.89: Εικόνες τάσεων στο σημείο Β
Βλέπουμε ότι διαρροή έχει εμφανιστεί στον κάτω αριστερά κόμβο και αρκετά
υψηλές τάσεις εμφανίζονται πάνω δεξιά στα πάνελ.
Το σημείο Γ είναι το σημείο αστοχίας του φορέα με φορτίο Ρ=221.67ΚΝ και τις
ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 7.90 και 7.91):

Σχήμα 7.90: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Γ
Βλέπουμε ότι ο κάτω αριστερά κόμβος έχει παραμορφωθεί σημαντικά αλλά και τα
πάνελ εμφανίζουν έντονη παραμόρφωση.
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Σχήμα 7.91: Εικόνες τάσεων στο σημείο Γ
Παρατηρούμε ότι διαρροή έχει εμφανιστεί και στους δύο κάτω κόμβους καθώς και
πάνω δεξιά στα πάνελ.
Το σημείο Δ είναι ένα σημείο στον καθοδικό κλάδο του δρόμου μετά την αστοχία με
φορτίο Ρ=126.21ΚΝ και τις ακόλουθες εικόνες (Σχήμα 7.92 και 7.93):

Σχήμα 7.92: Εικόνες παραμόρφωσης στο σημείο Δ
Βλέπουμε ότι παραμόρφωση εμφανίζεται σε μεγάλο βαθμό στους κάτω κόμβους
και στα πάνελ.

Σχήμα 7.93: Εικόνες τάσεων στο σημείο Δ
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Παρατηρούμε ότι οι υψηλές τάσεις λόγω ανακατανομής συγκεντρώνονται στον
κάτω δεξιά κόμβο ενώ έχουν μειωθεί στον κάτω αριστερά κόμβο και στα πάνελ.
Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι ο φορέας αστοχεί κυρίως λόγω διαρροής
του υλικού.
Ακολουθεί συγκριτικό διάγραμμα με τους δρόμου ισορροπίας από τη μη γραμμική
ανάλυση υλικού και γεωμετρίας με ατέλειες για πάχος διατομής πλαισίου 5mm και
πάχος πάνελ 5mm και 2mm (Σχήμα 7.94):

ΔΡΟΜΟI ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GMNIA)
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

250
200
5mm
150

2mm

100
50
0
0

0,005

0,01

0,015

0,02

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 7.94: Δρόμοι ισορροπίας GMNIA για πάχος πάνελ 5mm και 2mm
Παρατηρούμε ότι έχει μειωθεί αισθητά η δυσκαμψία του φορέα και ότι το φορτίο
αστοχίας παρά την μείωση του πάχους των πάνελ παρέμεινε το ίδιο. Μικρή πτώση
εμφανίζει το φορτίο διαρροής. Επιπλέον, για πάχος πάνελ 5mm ο δρόμος
ισορροπίας είναι γραμμικός μέχρι τα 120ΚΝ περίπου ενώ για πάχος πάνελ 2mm ο
φορέας είναι γραμμικός μέχρι τα 19ΚΝ περίπου και μετά συνεχίζει καμπύλος. Αυτή
η διαφορά οφείλεται στο ότι τα πάνελ με μικρότερο πάχος παραμορφώνονται πολύ
νωρίτερα με αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση της δυσκαμψίας. Το γεγονός ότι η
φέρουσα ικανότητα δεν επηρεάζεται πιθανόν να οφείλεται στη μεγάλη
μεταλυγισμική δυσκαμψία των χαλύβδινων πάνελ. Ο εν λόγω φορέας απαιτεί
περαιτέρω μελέτη για την πλήρη κατανόηση της συμπεριφοράς του υπό πλευρική
φόρτιση.
Ακολουθεί ένα συγκεντρωτικό διάγραμμα με τους δρόμους ισορροπίας από τις μη
γραμμικές αναλύσεις για πάχος πάνελ 2mm (Σχήμα 7.95):
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ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (2mm)
2000,00
1800,00
1600,00
1400,00
1200,00
1000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
0,00000

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ
0,01000

0,02000

0,03000

0,04000

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 7.95: Συγκεντρωτικό διάγραμμα για πάχος πάνελ 2mm
Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε τη μεγάλη διαφορά μεταξύ φορτίων διαρροής
και λυγισμού, η οποία παραπέμπει σε αστοχία λόγω λυγισμού, όμως η μορφή του
τελικό δρόμου ισορροπίας και οι εικόνες που τον συνοδεύουν οδηγούν πάλι σε
αστοχία λόγω διαρροής του υλικού, γεγονός που ίσως οφείλεται στη μεγάλη
μεταλυγισμική αντοχή των πάνελ. Επιπλέον, στον τελικό δρόμο βλέπουμε ότι το
φορτίο διαρροής έχει μειωθεί κατά 10ΚΝ λόγω της εισαγωγής των ατελειών.

7.3 Συγκεντρωτικό διάγραμμα
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται δύο συγκεντρωτικά διαγράμματα με τους
δρόμους ισορροπίας από τις μη γραμμικές αναλύσεις υλικού και γεωμετρίας με
ατέλειες για όλα τα διαφορετικά πάχη για την περίπτωση κοινού και διαφορετικού
πάχους πλαισίου και χαλύβδινων πάνελ.
•

Ίδιο πάχος πλαισίου και πάνελ:

Όπως έχει αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις
για πάχος διατομής πλαισίου και πάχος πάνελ από 5mm έως 0.9mm. Στο
διάγραμμα που ακολουθεί βλέπουμε τα τελικά αποτελέσματα και τη συμπεριφορά
του φορέα σε κάθε πάχος (Σχήμα 7.96):
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ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GMNIA)
250,00

5mm

200,00

4mm

150,00

3mm

100,00

2mm

50,00

1mm

0,00
0,00000

0.9mm
0,00500

0,01000

0,01500

0,02000

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 7.96: Συγκεντρωτικό διάγραμμα για πλαίσιο με δύο χαλύβδινα πάνελ
Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε την σταδιακή μείωση φέρουσας ικανότητας
και δυσκαμψίας με τη μείωση του πάχους. Παρατηρούμε ότι από πάχος 5mm έως
2mm ο φορέας αστοχεί λόγω διαρροής του υλικού ενώ για πάχος 1mm και 0.9mm
προκύπτει αστοχία λόγω συνδυασμού των διαρροής υλικού και λυγισμού. Επιπλέον
διαπιστώνεται στα δύο αυτά τελευταία πάχη ότι ο δρόμος από κάποιο σημείο και
πέρα είναι καμπύλος μέχρι το σημείο αστοχίας και όχι γραμμικός, γεγονός που
όπως έχει προαναφερθεί πιθανόν να οφείλεται στην σταδιακή παραμόρφωση σε
κάθε βήμα των πάνελ. Τέλος, βλέπουμε ότι στα δύο τελευταία πάχη η φέρουσα
ικανότητα μειώθηκε αισθητά περισσότερο απότομα λόγω συνδυασμένης αστοχίας.
Διαφορετικό πάχος πλαισίου και πάνελ:

•

Για την περίπτωση διαφορετικού πάχους πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις για
σταθερό πάχος πλαισίου 5mm και πάχος πάνελ 4mm, 3mm και 2mm. Στο
διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η συμπεριφορά του φορέα για κάθε μία
από τις παραπάνω περιπτώσεις (Σχήμα 7.97):

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GMNIA)
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

250,00
5mm

200,00

4mm

150,00

3mm

100,00

2mm

50,00
0,00
0,00000

0,00500

0,01000

0,01500

0,02000

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 7.97: Συγκεντρωτικό διάγραμμα για διαφορετικά πάχη χαλύβδινων πάνελ
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Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρείται ένα αρκετά περίεργο φαινόμενο.
Βλέπουμε ότι η μείωση του πάχους των πάνελ επηρεάζει ελάχιστα τη δυσκαμψία
για πάχη 4mm και 3mm ενώ για 2mm η επιρροή είναι περισσότερο αισθητή αν και
όχι σε μεγάλο βαθμό. Επιπλέον βλέπουμε ότι ούτε η φέρουσα ικανότητα
επηρεάζεται στο ελάχιστο για όλα τα μειωμένα πάχη, γεγονός που το έχουμε
αποδώσει στη μεταλυγισμική αντοχή των πάνελ. Παρά την σημαντική μείωση του
πάχους η συμπεριφορά του φορέα δεν φαίνεται να επηρεάζεται. Ο εν λόγω φορέας
απαιτεί περαιτέρω μελέτη, με απομόνωση των πάνελ και εκτίμηση με ακρίβεια της
συμπεριφοράς τους υπό την επιβολή πλευρικής φόρτισης.
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Τελικός σχολιασμός αποτελεσμάτων

8.1 Συμπεράσματα
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται σύγκριση και των έξι φορέων μεταξύ τους όσον αφορά
την φέρουσα ικανότητα και τη συμπεριφορά τους με χρήση συγκεντρωτικών
διαγραμμάτων με τους δρόμους ισορροπίας από τις τελικές μη γραμμικές
αναλύσεις υλικού και γεωμετρίας με ατέλειες για την περίπτωση κοινού πάχους
πλαισίου και συνδέσμων δυσκαμψίας-χαλύβδινων πάνελ στα δύο βασικά πάχη που
εξετάστηκαν, 5mm και 0.9mm, και για την περίπτωση διαφορετικού πάχους για
πάχος πλαισίου 5mm και πάχος συνδέσμων δυσκαμψίας-χαλύβδινων πάνελ 2mm.
Καταρχάς όσον αφορά τον λυγισμό η κατάταξη των κρίσιμων φορτίων για πάχος
5mm έχει ως εξής: Ραπλό πλαίσιο=150.30ΚΝ, Ρμε πάνελ=264.04ΚΝ, Ρμε λάμδα καμπτικού
τύπου=1371.96ΚΝ, Ρμε λάμδα διατμητικού τύπου=1462.47ΚΝ, Ρμε κεντρικό λάμδα=1590.51ΚΝ και Ρμε
χιαστί=3278ΚΝ. Βλέπουμε ότι μεγαλύτερη αντοχή σε λυγισμό εμφάνισε το πλαίσιο με
τους χιαστί συνδέσμους δυσκαμψίας ενώ την μικρότερη αντοχή εμφάνισε, ως
αναμενόταν, το απλό πλαίσιο. Επιπλέον, βλέπουμε ότι αμέσως μεγαλύτερη αντοχή
παρουσίασε το πλαίσιο με το κεντρικό λάμδα ενώ αμέσως μετά ακολουθούν τα
πλαίσια με τα έκκεντρα λάμδα, με μικρό προβάδισμα του διατμητικού τύπου
λάμδα. Προτελευταίο σε αντοχή για λυγισμό είναι το πλαίσιο με τα χαλύβδινα
πάνελ.
• Ίδιο πάχος:
 5mm:
Ακολουθούν δύο διαγράμματα με τους δρόμους ισορροπίας για όλα τα είδη
φορέων που εξετάστηκαν, όπως προαναφέρθηκε (Σχήμα 8.1 και 8.2):
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ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GMNIA-5mm)

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

250,00

Απλό πλάισιο

200,00

Πλαίσιο με χιαστί σύνδεσμο
δυσκαμψίας

150,00

Πλαίσιο με κεντρικό λάμδα

100,00

Πλαίσιο με έκκεντρο
καμπτικό λάμδα

50,00

Πλαίσιο με έκκεντρο
διατμητικό λάμδα

0,00
0,00000 0,05000 0,10000 0,15000 0,20000 0,25000 0,30000

Πλαίσιο με χαλύβδινα
πάνελ

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 8.1: Συγκεντρωτικό διάγραμμα φορέων με πάχος 5mm
Στο πάνω διάγραμμα γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι το απλό πλαίσιο διαφέρει
σημαντικά από τους υπόλοιπους φορείς, τόσο σε δυσκαμψία όσο και σε φέρουσα
ικανότητα. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η προσθήκη συνδέσμων δυσκαμψίας ή
χαλύβδινων πάνελ αμέσως αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα του πλαισίου
να παραλάβει φορτία. Για καλύτερη σύγκριση των υπολοίπων φορέων μεταξύ τους
ακολουθεί το επόμενο διάγραμμα, όπου έχει αφαιρεθεί ο δρόμος ισορροπίας του
απλού πλαισίου:

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GMNIA-5mm)
250,00

Πλαίσιο με χιαστί σύνδεσμο
δυσκαμψίας

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

200,00

Πλαίσιο με κεντρικό λάμδα
150,00
100,00

Πλαίσιο με έκκεντρο
καμπτικό λάμδα

50,00

Πλαίσιο με έκκεντρο
διατμητικό λάμδα

0,00
0,00000

0,01000

0,02000

0,03000

0,04000

Πλαίσιο με χαλύβδινα
πάνελ

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 8.2: Συγκεντρωτικό διάγραμμα φορέων με πάχος 5mm
Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι μεγαλύτερη δυσκαμψία παρουσιάζει
το πλαίσιο με τα χαλύβδινα πάνελ, ακολουθεί το πλαίσιο με τα χιαστί, μετά το
πλαίσιο με το κεντρικό λάμδα, το έκκεντρο διατμητικού τύπου λάμδα και τελευταίο
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σε δυσκαμψία είναι το πλαίσιο με το έκκεντρο καμπτικού τύπου λάμδα. Φαίνεται
ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στη δυσκαμψία μεταξύ των φορέων με τα έκκεντρα
λάμδα διαφορετικού τύπου, παρόλο που η συμπεριφορά του φορέα τόσο σε μορφή
του δρόμου ισορροπίας αλλά και σε εικόνες τάσεων-παραμορφώσεων, όπως
παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, είναι παρόμοια. Όλοι οι φορείς είναι
αρκετά κοντά σε δυσκαμψία με εξαίρεση το πλαίσιο με έκκεντρο καμπτικού τύπου
λάμδα. Αυτός ο φορέας παρουσιάζει και την μεγαλύτερη απόκλιση όσον αφορά την
φέρουσα ικανότητα, καθώς έχει την πιο μικρή φέρουσα ικανότητα και είναι πολύ
πιο χαμηλά από τους υπόλοιπους. Αρκετά χαμηλή φέρουσα ικανότητα παρουσιάζει
και ο φορέας με το έκκεντρο διατμητικού τύπου λάμδα, που είναι πιο πάνω από τον
φορέα με έκκεντρο καμπτικού τύπου λάμδα αλλά πιο κάτω από τους υπόλοιπους.
Οι φορείς με χαλύβδινα πάνελ, με χιαστί και με κεντρικό λάμδα εμφανίζουν
παραπλήσιες φέρουσες ικανότητες, περίπου στα 220ΚΝ, με σαφές προβάδισμα των
φορέων με τα χαλύβδινα πάνελ και το κεντρικό λάμδα. Επιπλέον οι τρείς παραπάνω
φορείς εμφανίζουν αρκετή πλαστιμότητα και φτάνουν μεγαλύτερη μετατόπιση από
τους άλλους δύο πριν την αστοχία.
Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι φορείς με χαλύβδινα πάνελ, με χιαστί
και κεντρικό λάμδα υπερτερούν σε σχέση με τους φορείς με τα λάμδα έκκεντρου
τύπου, με καθαρό προβάδισμα στην δυσκαμψία του φορέα με τα πάνελ. Όλα τα
παραπάνω ισχύουν για κοινό πάχος 5mm των φορέων, όπου η αστοχία οφείλεται
σε διαρροή του υλικού.
 0.9mm:
Αντιστοίχως για πάχος 0.9mm παρατίθενται δύο διαγράμματα με τους δρόμους
ισορροπίας από όλους τους φορείς (Σχήμα 8.3 και 8.4):

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GMNIA-0.9mm)
30,00

Απλό πλαίσιο

ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

25,00

Πλαίσιο με χιαστί σύνδεσμο
δυσκαμψίας

20,00

Πλαίσιο με κεντρικό λάμδα

15,00

Πλαίσιο με έκκεντρο καμπτικό
λάμδα

10,00
5,00

Πλαίσιο με έκκεντρο
διατμητικό λάμδα

0,00
0,00000 0,10000 0,20000 0,30000 0,40000 0,50000 0,60000

Πλαίσιο με χαλύβδινα πάνελ

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 8.3: Συγκεντρωτικό διάγραμμα φορέων με πάχος 0.9mm
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Και για αυτό το πάχος βλέπουμε ότι το απλό πλαίσιο απέχει αρκετά από τους
υπόλοιπους φορείς σε φέρουσα ικανότητα και δυσκαμψία. Ακολουθεί διάγραμμα
με όλους τους φορείς εκτός του πλαισίου για να γίνει καλύτερος σχολιασμός των
υπόλοιπων φορέων:

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GMNIA-0.9mm)
30,00
Πλαίσιο με χιαστί σύνδεσμο
δυσκαμψίας

25,00
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

Πλαίσιο με κεντρικό λάμδα
20,00
15,00

Πλαίσιο με έκκεντρο
καμπτικό λάμδα

10,00

Πλαίσιο με έκκεντρο
διατμητικό λάμδα

5,00
0,00
0,00000

Πλαίσιο με χαλύβδινα
πάνελ
0,00500

0,01000

0,01500

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 8.4: Συγκεντρωτικό διάγραμμα φορέων με πάχος 0.9mm
Τα συμπεράσματα που εξάγονται σε αυτό το διάγραμμα είναι ίδια με
προηγουμένως. Σαφές προβάδισμα σε φέρουσα ικανότητα εμφανίζουν το πλαίσιο
με το κεντρικό λάμδα και τα πάνελ, με αμέσως επόμενο το πλαίσιο με τα χιαστί.
Λίγο πιο κάτω είναι το πλαίσιο με το έκκεντρο διατμητικού τύπου λάμδα ενώ
αρκετά πιο κάτω ακολουθεί το πλαίσιο με το έκκεντρο καμπτικού τύπου λάμδα. Η
διαφορά του τελευταίου σε σχέση με τους υπόλοιπους φορείς είναι μεγάλη τόσο
όσον αφορά την φέρουσα ικανότητα όσο και την δυσκαμψία. Μεγαλύτερη
δυσκαμψία και εδώ εμφανίζει το πλαίσιο με πάνελ, ακολουθούμενο από το πλαίσιο
με τους χιαστί συνδέσμους δυσκαμψίας. Ακολουθεί το πλαίσιο με το κεντρικό
λάμδα και μετά το πλαίσιο με το έκκεντρο διατμητικού τύπου λάμδα.
Βλέπουμε ότι παρόλο που η συμπεριφορά των φορέων αλλάζει κατακόρυφα για
πάχος 0.9mm, αφού αστοχούν λόγω συνδυασμού διαρροής του υλικού και
λυγισμού, οι διαφορές μεταξύ τους παραμένουν οι ίδιες με αυτές για πάχος
διατομής 5mm. Είναι εμφανές ότι καλύτερη συμπεριφορά επιδεικνύουν τα πλαίσια
με τα πάνελ, το κεντρικό λάμδα και τα χιαστί ενώ τη χειρότερη συμπεριφορά
εμφανίζουν τα πλαίσια με τα έκκεντρα λάμδα και ειδικά το πλαίσιο με το έκκεντρο
καμπτικού τύπου λάμδα.
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Διαφορετικό πάχος:

Στη συνέχεια παρουσιάζονται και δύο ακόμη συγκεντρωτικά διαγράμματα με τους
τελικούς δρόμους ισορροπίας από όλους τους φορείς για πάχος διατομής πλαισίου
5mm και πάχος διατομής συνδέσμων και πάχος πάνελ 2mm (Σχήμα 8.5 και 8.6):

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GMNIA-2mm)
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

250,00

Πλαίσιο με χιαστί
σύνδεσμο δυσκαμψίας
Πλαίσιο με κεντρικό λάμδα

200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
0,0000 0,0100 0,0200 0,0300 0,0400 0,0500 0,0600

Πλαίσιο με έκκεντρο
καμπτικό λάμδα
Πλαίσιο με έκκεντρο
διατμητικό λάμδα
Πλαίσιο με χαλύβδινα
πάνελ

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 8.5: Συγκεντρωτικό διάγραμμα για πάχος συνδέσμων-πάνελ 2mm
Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι το πλαίσιο με τα χαλύβδινα πάνελ έχει
μείνει ανεπηρέαστο από την μείωση του πάχους των πάνελ και ως εκ τούτου
υπερτερεί των υπόλοιπων φορέων σε πολύ μεγάλο βαθμό σε δυσκαμψία και
φέρουσα ικανότητα, αφού οι υπόλοιποι φορείς παρουσίασαν ραγδαία αλλαγή της
συμπεριφοράς τους με την μείωση του πάχους της διατομής των συνδέσμων
δυσκαμψίας τους. Για να γίνει σύγκριση μεταξύ των υπόλοιπων φορέων ακολουθεί
το παρακάτω διάγραμμα χωρίς τον δρόμο ισορροπίας από το πλαίσιο με τα
χαλύβδινα πάνελ:

ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GMNIA-2mm)
ΦΟΡΤΙΟ Ρ(ΚΝ)

200,00
Πλαίσιο με χιαστί
σύνδεσμο δυσκαμψίας

150,00

Πλαίσιο με κεντρικό λάμδα
100,00
Πλαίσιο με έκκεντρο
καμπτικό λάμδα

50,00
0,00
0,0000 0,0050 0,0100 0,0150 0,0200 0,0250

Πλαίσιο με έκκεντρο
διατμητικό λάμδα

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δ(m)

Σχήμα 8.6: Συγκεντρωτικό διάγραμμα για πάχος συνδέσμων-πάνελ 2mm
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Ως αναμενόταν βλέπουμε ότι και με μειωμένο πάχος των συνδέσμων δυσκαμψίας
οι φορείς ακολουθούν την ίδια κατάταξη όσον αφορά την δυσκαμψία τους. Μεγάλη
αλλαγή παρουσιάζεται στη φέρουσα ικανότητα, όπου μεγαλύτερη φέρουσα
ικανότητα έχουν το πλαίσιο με τα χιαστί και το έκκεντρο διατμητικού τύπου λάμδα
από ότι το πλαίσιο με το κεντρικό και έκκεντρο καμπτικού τύπου λάμδα. Βλέπουμε,
δηλαδή, ότι η μείωση του πάχους των συνδέσμων δυσκαμψίας επηρέασε
περισσότερο το πλαίσιο με το κεντρικό λάμδα από ότι το πλαίσιο με το έκκεντρο
διατμητικού τύπου λάμδα, αλλάζοντάς τους έτσι θέση στην μέχρι τώρα κατάταξη
των φορέων όσον αφορά την φέρουσα ικανότητά τους. Ο φορέας με έκκεντρο
διατμητικού τύπου λάμδα και μειωμένο πάχος συμπεριφέρεται καλύτερα από ότι ο
φορέας με κεντρικό λάμδα, δεδομένου και του ότι η διαφορά δυσκαμψίας μεταξύ
τους έχει μειωθεί συγκριτικά με τα προηγούμενα διαγράμματα. Ο φορέας με το
έκκεντρο καμπτικού τύπου λάμδα συνεχίζει να δίνει την μικρότερη αντοχή και
δυσκαμψία ενώ το προβάδισμα διατηρεί ο φορέας με τα χαλύβδινα πάνελ και τα
χιαστί. Ο φορέας με το κεντρικό λάμδα φαίνεται να επηρεάζεται περισσότερο
αρνητικά σε δυσκαμψία και φέρουσα ικανότητα με τη μείωση του πάχους του
κεντρικού τύπου λάμδα.
Επομένως από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά η υπεροχή του πλαισίου με τα πάνελ
και τους χιαστί συνδέσμους δυσκαμψίας. Αρκετά καλή συμπεριφορά παρουσιάζει
και το πλαίσιο με το κεντρικό λάμδα, αλλά στην περίπτωση μείωσης του πάχους
των συνδέσμων δυσκαμψίας σε μια προσπάθεια για πιο ελαφριούς και
οικονομικούς φορείς ο φορέας αυτός εμφανίζει την μεγαλύτερη επιβάρυνση.
Αρκετά κοντά με τους παραπάνω φορείς είναι και το πλαίσιο με έκκεντρο
διατμητικού τύπου λάμδα ενώ τη χειρότερη συμπεριφορά συγκριτικά εμφανίζει το
πλαίσιο με έκκεντρο καμπτικού τύπου λάμδα.

8.2 Κατάταξη διατομών
Σε αυτό το σημείο γίνεται ένας έλεγχος των διατομών και της συμπεριφοράς τους.
Συγκεκριμένα κατατάσσουμε τις διατομές που εμφάνισαν διαρροή ή λυγισμό (από
εικόνες τάσεων-παραμορφώσεων από τις τελικές αναλύσεις (GMNIA)) σε κάθε
φορέα με βάση τους πίνακες κατάταξης διατομών. Στη συνέχεια, ανάλογα με την
κατηγορία που είναι, ελέγχουμε αν η συμπεριφορά τους συνάδει με την
αναμενόμενη από τον κώδικα συμπεριφορά για την κάθε κατηγορία διατομής.
Στους εν λόγω φορείς διαρροή και λυγισμός εμφανίζεται κυρίως στους κόμβους του
πλαισίου και στα σημεία σύνδεσης των συνδέσμων δυσκαμψίας με το άνω δοκάρι.
Ανάλογα με το πάχος της διατομής αλλάζει και η κατηγορία αυτής. Με βάση τους
πίνακες για πάχος 5mm έως 2mm οι διατομές που εμφάνιζαν καταπόνηση στους
φορείς προέκυψαν κατηγορίας 1, ενώ για 1mm και 0.9mm οι διατομές προέκυψαν
κατηγορίας 3mm.
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Ενδεικτικά θυμίζουμε ότι οι διατομές κατηγορίας 1 μπορούν να δημιουργήσουν
πλαστικές αρθρώσεις με δυνατότητα περιστροφής αυτών χωρίς σημαντική μείωση
της αντοχής τους και μπορεί να εμφανίσουν τοπικό λυγισμό πολύ μετά τη διαρροή.
Αντίθετα, οι διατομές κατηγορίας 3 μπορούν να εμφανίζουν διαρροή επιφανειακά
στις ακραίες ίνες του χάλυβα αλλά πριν φτάσουν την πλαστική ροπή εμφανίζεται
τοπικός λυγισμός.
Παρακάτω θα αναφερθούμε ενδεικτικά στα αποτελέσματα για τα πάχη 5mm και
0.9mm διότι αντιπροσωπεύουν τις δύο κατηγορίες διατομής και γιατί στα υπόλοιπα
πάχη ίδια κατηγορίας με αυτές αντιστοίχως ο φορέας παρουσίασε ίδια
συμπεριφορά.
 Κοινό πάχος 5mm- διατομές κόμβων κατηγορίας 1:
 Στο απλό πλαίσιο και οι τέσσερις κόμβοι διαρρέουν, δημιουργούνται
τέσσερις πλαστικές αρθρώσεις, οι οποίες μετά το σημείο αστοχίας
στρίβουν παραμορφώνοντας τους κόμβους. Η πτώση της αντοχής είναι
πολύ μικρή.
 Στο πλαίσιο με τα χιαστί παρατηρήθηκε πλαστικοποίηση των δύο κάτω
κόμβων. Συγκεκριμένα πλαστικοποιήθηκε ο κάτω αριστερά κόμβος και
μετά το σημείο αστοχίας έγινε ανακατανομή των τάσεων και
πλαστικοποιήθηκε και ο κάτω δεξιά κόμβος, ενώ ο κάτω αριστερά
διατήρησε την παραμόρφωσή του χωρίς σημαντική αλλαγή αυτής,
δηλαδή διατήρησε την αντοχή του. Τελικά μετά την πλαστικοποίηση και
ο κάτω δεξιά κόμβος εμφάνισε τοπικό λυγισμό αλλά πολύ μετά τη
διαρροή στον καθοδικό κλάδο του δρόμου.
 Στο πλαίσιο με το κεντρικό λάμδα εμφανίστηκε διαρροή στον κάτω
αριστερά κόμβο. Ο κόμβος πλαστικοποιήθηκε και μετά την αστοχία έγινε
ανακατανομή των τάσεων και γρήγορα διέρρευσε και ο κάτω δεξιά
κόμβος, όπως ακριβώς αναφέρθηκε παραπάνω. Επιπλέον, εμφανίστηκε
ελάχιστη επιφανειακή διαρροή στο σημείο σύνδεσης του λάμδα με το
άνω δοκάρι, όπου εκεί οι διατομές είναι κατηγορίας 3. Μετά την αστοχία
λόγω της ανακατανομής των τάσεων δεν εμφανίστηκε πάλι επιφανειακή
διαρροή εκεί και το σημείο έμεινε ανέπαφο.
 Στο πλαίσιο με το έκκεντρο καμπτικού τύπου λάμδα εμφανίστηκε
διαρροή στα άκρα της δοκού σύζευξης, όπου εκεί οι διατομές είναι
κατηγορίας 1, και στον κάτω αριστερό κόμβο. Μετά την αστοχία είχαμε
έντονη πλαστικοποίηση και δημιουργία πλαστικών αρθρώσεων στα άκρα
της δοκού σύζευξης με στροφή αυτών χωρίς ιδιαίτερη πτώση της
αντοχής.
 Στο πλαίσιο με το έκκεντρο διατμητικού τύπου λάμδα εμφανίστηκε
διαρροή σε όλη τη δοκό σύζευξης και στον κάτω κόμβο αριστερά. Μέχρι
την αστοχία η δοκός είχε γίνει όλη πλαστική άρθρωση, καθώς και ο κάτω
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κόμβος, και είχαμε εμφανή και ξεκάθαρη στροφή αυτής, περισσότερο
από τον προηγούμενο φορέα.
Τέλος, στο πλαίσιο με τα χαλύβδινα πάνελ είχαμε πάλι διαρροή στους
δύο κάτω κόμβους, όπως περιγράφτηκε παραπάνω σε άλλους φορείς.

 Κοινό πάχος 0.9mm- διατομές κόμβων κατηγορίας 3:
 Στο απλό πλαίσιο παρατηρήθηκε επιφανειακή διαρροή στους κόμβους
μέχρι την αστοχία, χωρίς το σχηματισμό πλαστικών αρθρώσεων. Μετά
την αστοχία εμφανίστηκε τοπικός λυγισμός και «σπάσιμο των κόμβων»,
ενώ διαρροή συνεχίζει να επεκτείνεται και έχουμε τη δημιουργία
πλαστικών αρθρώσεων.
 Στο πλαίσιο με τα χιαστί εμφανίστηκε επιφανειακή αστοχία στους κάτω
κόμβους μέχρι την αστοχία, χωρίς την εμφάνιση πλαστικοποίησης. Μετά
το σημείο αστοχίας εμφανίζεται ανακατανομή των τάσεων και έντονος
τοπικός λυγισμός στον κάτω δεξιά κόμβο με έντονη επιφανειακή
διαρροή αυτού.
 Στο πλαίσιο με το κεντρικό λάμδα προέκυψε επιφανειακή διαρροή του
κάτω δεξιά κόμβου. Στο σημείο αστοχία εμφανίστηκε εκεί και έντονος
τοπικός λυγισμός.
 Στο πλαίσιο με το έκκεντρο καμπτικού τύπου λάμδα εμφανίστηκε
επιφανειακή διαρροή στα άκρα της δοκού σύζευξης, όπου μετά την
αστοχία εμφανίστηκε έντονος λυγισμός και μεγάλη διαρροή.
 Στο πλαίσιο με έκκεντρο διατμητικού τύπου λάμδα προέκυψε
επιφανειακή διαρροή στο κάτω μέρος της δοκού σύζευξης. Στη πορεία
μετά την αστοχία η διαρροή επεκτείνεται στο δεξί άκρο της δοκού ενώ
δεν εμφανίζεται ιδιαίτερη παραμόρφωση σε εκείνο το σημείο.
 Στο πλαίσιο με τα χαλύβδινα πάνελ παρουσιάστηκε περιορισμένη
διαρροή στον κάτω αριστερά κόμβο και μετά την αστοχία μεταφέρθηκε
στον κάτω δεξιά, όπου εμφανίστηκε και τοπικός λυγισμός.
Από όλα τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι σε γενικές γραμμές η συμπεριφορά των
διατομών είναι σύμφωνη, ανάλογα με την κατηγορία τους, με την αναμενόμενη
συμπεριφορά βάσει των κανονισμών.

8.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Στην διπλωματική αυτή εργασία αναφερθήκαμε σε διάφορα είδη διατμητικών
τοιχωμάτων, ως στοιχεία κατασκευών έναντι πλευρικής φόρτισης, ένα αντικείμενο
που, όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1, έχει απασχολήσει και απασχολεί τόσο σε
ερευνητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Η σημαντικότητά του είναι προφανής
αφού με χρήση τέτοιων φορέων μπορούν να ενισχυθούν και να βελτιωθούν
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υπάρχουσες κατασκευές χωρίς ραγδαίες αλλαγές και με γρήγορο και οικονομικό
τρόπο. Μέρος της εργασίας αυτής ήταν και η προσπάθεια να ελαφρύνουμε τους
φορείς αυτούς όσο περισσότερο γίνεται παρατηρώντας το «κόστος» κάθε μείωσης
πάχους στη φέρουσα ικανότητα και συμπεριφορά τους. Με αυτό τον τρόπο
συγκεντρώσαμε στοιχεία για κάθε ένα από αυτά τα είδη τοιχωμάτων όσον αφορά
τη φέρουσα ικανότητά τους και τους μηχανισμούς αστοχίας που εμφανίζουν.
Αυτή η εργασία αποτελεί ένα κομμάτι μόνο μιας περαιτέρω έρευνας. Κρίνεται
απαραίτητο να διεξαχθεί μελλοντικά εκτεταμένη αριθμητική και πειραματική
διερεύνηση των διατμητικών αυτών τοιχωμάτων με στόχο την βελτιστοποίηση των
διατομών, προκειμένου να επιτευχθεί ελαχιστοποίηση του βάρους και του κόστους
αυτών των φορέων, χωρίς, ταυτόχρονα, την μείωση της αποτελεσματικότητάς τους
έναντι σεισμικών φορτίσεων, όσον αφορά τις απαιτήσεις αντοχής και
λειτουργικότητας. Ακόμη θα μπορούσε να γίνει διερεύνηση για την εύρεση του
κατάλληλου διατμητικού τοιχώματος ανάλογα με τις διαφορετικές απαιτήσεις
λειτουργικότητας που διέπουν ορισμένες ειδικές κατασκευές. Επιπλέον, σημαντικά
κομμάτια που δεν δόθηκε η ευκαιρία να εξεταστούν σε αυτή τη διπλωματική είναι η
πραγματοποίηση αναλύσεων για πλαίσιο με δύο χαλύβδινα πάνελ και μονωτικό
υλικό μεταξύ αυτών ή έλασμα με νευρώσεις. Περαιτέρω ανάλυση χρειάζεται και ο
τελευταίος φορέας που εξετάστηκε με τα δύο χαλύβδινα πάνελ, ο οποίος
παρουσίασε ιδιαίτερη συμπεριφορά σε σύγκριση με τους υπόλοιπους φορείς,
ειδικά στην περίπτωση διαφορετικού πάχους διατομής πλαισίου και πάνελ.
Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα συμπεράσματα που προέκυψαν στο
υποκεφάλαιο 8.1, ως μια αξιολόγηση των φορέων, ήταν γενικά, δεδομένου ότι δεν
αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη κατασκευή με συγκεκριμένες απαιτήσεις αντοχής
και λειτουργικότητας. Επομένως με βάση αυτά και μόνο δεν θα μπορούσαμε να
κρίνουμε την καταλληλότητα και υπεροχή ενός διατμητικού τοιχώματος έναντι
κάποιου άλλου, δεδομένου ότι υπάρχουν πολύ παράγοντες που καθορίζουν την
επιλογή του κατάλληλου διατμητικού τοιχώματος για την κάθε κατασκευή. Αυτό,
όμως, που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η παρούσα διπλωματική εργασία προσφέρει
μια αξιόπιστη εικόνα της συμπεριφοράς αυτών των φορέων και μια προσπάθεια
μείωσης του βάρους τους, ως αρχή για την δυνατότητα πιο οικονομικής τους χρήση.
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