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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας σε συνδυασμό με τη βελτίωση και ανανέωση των αλγορίθμων των 

λογισμικών που χρησιμοποιούν οι μηχανικοί, προσφέρουν τη δυνατότητα να διερευνηθεί η 

συμπεριφορά μιας κατασκευής κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, με πολύ καλή ακρίβεια. Στην 

παρούσα εργασία αντικείμενο αποτελεί η εμπειρική διερεύνηση ως προς το περιθώριο για 

βελτιστοποίηση του πάχους των διατομών που έχουν τα μεταλλικά μέλη και οι συνδέσεις μιας δοκού 

Vierendeel. Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία 

και εφαρμογή αλγορίθμων βελτιστοποίησης που θα έχουν το πλεονέκτημα της αυτοματοποίησης. 

Αρχικά γίνεται σχεδιασμός του μοντέλου με στοιχεία δοκού ώστε να γίνει επιλογή των διαστάσεων και 

του πάχους των διατομών με κριτήριο το βέλος κάμψης του φορέα. Οι διατομές είναι κοίλες 

τετραγωνικές και αφού ελεγχθούν τα αποτελέσματα σε επίπεδο τάσεων και βέλους κάμψης, τότε 

σχεδιάζεται και ένα δεύτερο μοντέλο του ίδιου φορέα με στοιχεία κελύφους. Στο μοντέλο με τα 

στοιχεία κελύφους έχουν σχεδιαστεί οι διατομές με γωνίες και όχι με καμπύλα τμήματα. Αυτή η 

απλοποίηση συνεπάγεται μεγαλύτερη συγκέντρωση τάσεων στα σημεία σύνδεσης των πελμάτων με 

τους ορθοστάτες. Ωστόσο αυτή η μικρή διαφορά δεν επηρεάζει σημαντικά τα συμπεράσματα στο 

πέρας της εργασίας. Για το σκοπό αυτό οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν αρχικά είναι γραμμικές 

και γίνεται επιλογή των περιοχών-ζωνών που είναι υποψήφιες για βελτιστοποίηση. Με τα 

αποτελέσματα της γραμμικής ανάλυσης λαμβάνεται μία γενική εικόνα της καταπόνησης του φορέα και 

της κατανομής των τάσεων. Συνεπώς μπορούν να οριστούν κατάλληλα κάποιες ζώνες γύρω από τις 

συνδέσεις, που ενδέχεται να επιλεχθούν για βελτιστοποίηση του πάχους τους. Τελικώς, εκτελώντας μη 

γραμμικές αναλύσεις προκύπτουν κάποια μοντέλα τα οποία θα έχουν διαφορετικό πάχος σε ορισμένες 

ζώνες σε σχέση με το αρχικό μοντέλο. Τα αποτελέσματά τους οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα για 

το είδος της βελτιστοποίησης που μπορεί να υλοποιηθεί. Η βελτιστοποίηση των διατομών έχει ως 

στόχο να οδηγηθούμε σε ένα μοντέλο, το οποίο θα συμπεριφέρεται όμοια με το διαστασιολογημένο με 

χρήση όσο το δυνατό λιγότερου υλικού. 
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ABSTRACT 

The development of technology combined with the improvement and upgrade of the software 

algorithms used by engineers, provides the opportunity of investigating the behavior of a construction 

under any conditions with very good accuracy. In the present work, the object is to empirically 

investigate the margin for optimizing the plate thickness of the steel parts and the connections of a 

Vierendeel beam (upper chord, lower chord and vertical members). The results of this work can form 

the basis for the creation and application of optimization algorithms that will have the advantage of 

automation. 

Initially the model is designed with beam elements, in order to select the dimensions and thickness of 

the cross sections based on the deflection displacement of the structure. The cross sections are hollow 

square, and after checking the results at the level of stresses and deflection displacement, then a 

second model of the same structure with shell elements is drawn. In the shell-element model, cross 

sections are designed with corners and not with curved sections. This simplification implies greater 

concetration of tensions at connection points of vertical members with chords. However, this small 

difference does not significantly affect the conclusions in the end. For this purpose, initially the 

analyses carried out are linear and the areas-zones that are candidates for optimization are being 

selected. An overview of the strain and stress distribution on the structure is taken by the results of 

the linear analysis. Furthermore, some zones can be accordingly defined around the connections, 

which may be selected to optimize their thickness. Eventually, by performing non-linear analyses, 

some models get to emerge which have a different thickness in some zones compared to the original 

model. The results of the non-linear analyses lead to conclusions about the type of optimization that 

can be implemented. The optimization of cross-sections aims to lead to a model that behaves similar 

to the designed one, using as much less material as possible. 
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ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΥΠΟΥ VIERENDEEL ΒΑΣΕΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1  Μη Γραμμικότητα και Λογισμικά 

Στη φύση δεν υπάρχει γραμμικότητα, και συνεπώς η φύση δε δεσμεύεται από απλοποιημένες 
παραδοχές. Ένα από τα βασικά εργαλεία του μηχανικού είναι οι σωστές παραδοχές, οι οποίες οφείλουν 

να είναι αποδοτικές και η εφαρμογή τους οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο σχεδιασμός ενός 
φορέα με την παραδοχή ότι λειτουργεί γραμμικά είναι προσεγγιστικός και συχνά δεν είναι καθόλου 
αντιπροσωπευτικός της πραγματικότητας [1]. Αυτό οδήγησε στην ανάγκη για δημιουργία αλγορίθμων 
και λογισμικών που λαμβάνουν υπόψη τη μη γραμμικότητα. Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας και 
των διαφόρων λογισμικών που χρησιμοποιεί ένας μηχανικός έχουν ιδιαίτερη συνεισφορά στην 
ανάπτυξη προσομοιώσεων με ακριβή αποτελέσματα. Τα σύγχρονα λογισμικά διαθέτουν τη δυνατότητα 
προσομοίωσης των κατασκευών με ακρίβεια, τέτοια ώστε η συμπεριφορά των μοντέλων στην 

προσομοίωση να είναι όμοια με τη συμπεριφορά τους στην πραγματικότητα. Βασικά στοιχεία αυτών 
των λογισμικών αποτελούν τα πεπερασμένα στοιχεία και ένα σύνολο από αριθμητικές μεθόδους οι 
οποίες εξελίσσονται και βελτιώνονται συνεχώς. Ανάλογα με την προσομοίωση και τον επιθυμητό 
βαθμό ακριβείας γίνεται επιλογή του κατάλληλου τύπου πεπερασμένων στοιχείων και της κατάλληλης 
αριθμητικής μεθόδου. 
 

1.2  Λογισμικό ΑDINA – Αλγόριθμοι Επίλυσης 

Τo 1974 δημιουργήθηκε ένα νέο λογισμικό που ονομάζεται «ADINA» από τoν Καθηγητή των 
Μηχανολόγων Μηχανικών στο ΜΙΤ J.C. Bathe. Το λογισμικό «ADINA» προσφέρει τη δυνατότητα να 
πραγματοποιηθεί η ανάλυση μιας κατασκευής με επιλογή δύο αλγορίθμων για επίλυση. Ο ένας 
αλγόριθμος ονομάζεται «statics» και χρησιμοποιεί τη μέθοδο «Newton Rapshon» ή  «Modified 
Newton-Raphson», ενώ ο άλλος αλγόριθμος ονομάζεται «collapse» και βασίζεται στη μέθοδο «arc-

length», η οποία καθορίζει το μέγεθος του επόμενου βήματος με βάση τα αποτελέσματα του 
τελευταίου βήματος [7]. Επί της ουσίας η σύγκλιση πραγματοποιείται με ελεγχόμενες μετακινήσεις και 
όχι με προκαθορισμένες τιμές. Ο αλγόριθμος «collapse» είναι ερευνητικό εύρημα του δημιουργού του 
προγράμματος «ADINA» και το πλεονέκτημά του είναι ο προσδιορισμός καθοδικών κλάδων 
ισορροπίας. Δηλαδή χρησιμοποιείται για την επίλυση εντόνως μη γραμμικών προβλημάτων, σε 
αντίθεση με τις μεθόδους «Newton-Raphson». Για παράδειγμα αν σχεδιαστεί ένας φορέας και του 
επιβληθεί φορτίο το οποίο αυξάνεται συνεχώς με βήματα, τότε ο αλγόριθμος «statics» θα σταματήσει 
την επίλυση σε κάποιο βήμα «ν». Αν απεικονιστεί ο δρόμος ισορροπίας του φορέα θα παρατηρηθεί ότι 
το βήμα «ν» ανήκει σε κάποιο μέγιστο-οριακό σημείο και για οποιαδήποτε επιβολή φορτίου με τιμή 
μεγαλύτερη από αυτή του βήματος «ν», ο αλγόριθμος «statics» δεν μπορεί να συγκλίνει σε κάποια 
λύση. Αντίθετα αν γίνει επιλογή του αλγορίθμου «collapse» θα παρατηρηθεί ότι η επίλυση συνεχίζει 
και μετά από αυτό το οριακό σημείο δημιουργώντας έναν καθοδικό κλάδο στον δρόμο ισορροπίας. 
Επιλέγοντας το βήμα όπου η τιμή του φορτίου έχει την επιθυμητή τιμή, προκύπτουν τα αποτελέσματα 

της επίλυσης για το συγκεκριμένο φορτίο. Παρά το γεγονός ότι στις στατικές αναλύσεις αναζητείται το 
σημείο ισορροπίας του φορέα, είναι αρκετές φορές θεμιτό να προκύψουν κάποια συμπεράσματα για 
την ανταπόκριση του φορέα κάτω από συνθήκες με ισχυρά φαινόμενα λυγισμού. Αυτή η δυνατότητα 
παρέχεται από το λογισμικό «Adina» με χρήση του αλγορίθμου «collapse». 
 

1.3  Γραμμική Ανάλυση – Προμελέτη 

Τα συμπεράσματα που πρέπει να προκύψουν σε μία προσομοίωση, καθορίζουν την επιλογή του είδους 
της ανάλυσης καθώς και του τύπου πεπερασμένων στοιχείων. Αν για παράδειγμα σχεδιάζεται μία 
μεταλλική δοκός τύπου «Vierendeel», τότε για την επιλογή των διατομών του φορέα χρειάζεται να 
γίνει ο σχεδιασμός με στοιχεία δοκού και η χρήση γραμμικής ανάλυσης με επίλυση του αλγορίθμου 



2  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ ΛΥΡΙΣΤΗ Ε.Μ.Π. 2022 

«statics» [2]. Πραγματοποιώντας γραμμικές αναλύσεις για διάφορες διατομές και παρατηρώντας τη 
μεταβολή των αποτελεσμάτων, είναι εφικτό να προκύψει ο βαθμός επιρροής των διατομών στο βέλος 
κάμψης του φορέα [4]. Η διερεύνηση της επιρροής των διατομών υλοποιείται με παραμετρικές 
αναλύσεις και τα αποτελέσματα των βελών κάμψης καταγράφονται σε έναν πίνακα, από τον οποίο 
προκύπτουν και τα αντίστοιχα διαγράμματα. Παράλληλα καταγράφονται και κάποια στατιστικά 
δεδομένα που αφορούν τις ορθές τάσεις των πελμάτων και των ορθοστατών. Συγκεκριμένα 
καταγράφεται η μέση τιμή , η τυπική απόκλιση και η μέγιστη και ελάχιστη τιμή των ορθών τάσεων για 
κάθε παραμετρική ανάλυση. Αυτά τα μεγέθη προσεγγίζουν αριθμητικά την κατανομή των τάσεων στο 
φορέα και αποτελούν τη γενέτειρα παρατηρήσεων που επιβεβαιώνουν την τελική επιλογή των 
διατομών. 
 

1.4  Μη Γραμμικές Αναλύσεις – Βελτιστοποίηση 

Οι μη γραμμικές αναλύσεις που θα παρουσιαστούν είναι αναλύσεις 2ης τάξης και αποτελούν απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη διαδικασία της βελτιστοποίησης. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι στην επίλυση 
λαμβάνεται υπόψη η παραμορφωμένη κατάσταση του φορέα και οι εκκεντρότητες. Παράλληλα είναι 
σημαντικό να οριστεί και η μη γραμμικότητα υλικού με το διγραμμικό μοντέλο, όπου η μέγιστη τάση 
είναι η τάση διαρροής. Η βελτιστοποίηση θα γίνει με κριτήριο τις τάσεις «Von Mises» και τις 
παραμορφώσεις του φορέα. Δεν τίθεται ο όρος «θραύση», ούτε για τις τάσεις αλλά ούτε και για τις 
μετακινήσεις, διότι η βελτιστοποίηση υλοποιείται μετά την διαστασιολόγηση του φορέα.   
Στο τελικό στάδιο, με το πέρας της εργασίας, θα έχει ολοκληρωθεί μία διαδικασία της οποίας τα 
αποτελέσματα και συμπεράσματα θα ενισχύσουν την προσπάθεια για την ανάπτυξη αλγορίθμων 
βελτιστοποίησης. 
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2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

2.1  Γεωμετρία 

Ο φορέας που θα μελετηθεί ανήκει σε ένα από τα δομικά στοιχεία μίας μεταλλικής γέφυρας μήκους 
32m και πλάτους 8.5m. Συγκεκριμένα είναι μία από τους δοκούς που στηρίζουν τη γέφυρα, με ύψος 

4m, και αποτελείται από πέλματα και ορθοστάτες (δοκός Vierendeel). Συνολικά υπάρχουν 8 ανοίγματα 
με 9 ορθοστάτες. Κάθε άνοιγμα έχει μήκος 4m, όσο και το μήκος των ορθοστατών. Στο σχήμα 2.1 
απεικονίζεται περιεκτικά η γέφυρα με τις δύο δοκούς και την πλάκα που στηρίζεται στις διαδοκίδες. Η 
μελέτη των διαδοκίδων έχει παραληφθεί και έχει επιλεχθεί αυθαίρετα η διατομή τους 250/10(mm). 
 

 

Σχήμα 2.1: Γεωμετρία γέφυρας – Διαστάσεις καταστρώματος 

 

 

Σχήμα 2.2: Γεωμετρία δοκού – Διαμήκεις διαστάσεις 
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Σχήμα 2.3: Όψη δοκού – Διαμήκεις διαστάσεις 

 

 

2.2  Υλικό, Ποιότητα και Νόμος Υλικού 

Ο φορέας κατασκευάζεται από δομικό χάλυβα S355 με μέτρο ελαστικότητας Ε=210GPa και λόγο 

Poisson ν=0.3. Για όλες τις αναλύσεις το υλικό είναι ισοτροπικό. Για τις γραμμικές αναλύσεις το υλικό 
είναι γραμμικό, ενώ για τις μη γραμμικές αναλύσεις το υλικό περιγράφεται από το διγραμμικό μοντέλο 
με μέγιστη τάση την τάση διαρροής (355MPa). 
 

 
Σχήμα 2.4: Νόμος υλικού – Διγραμμικό μοντέλο υλικού 

2.3  Διατομές 

Για την επιλογή των διατομών πραγματοποιήθηκε μία διαδικασία παραμετρικών αναλύσεων που 

παρουσιάζεται αναλυτικά στο 3ο κεφάλαιο. Αρχικά έγινε επιλογή 500/30 και 300/16 (mm) για τα 

πέλματα και τους ορθοστάτες αντίστοιχα. Με πρωτεύον κριτήριο το βέλος κάμψης και δευτερεύον την 

κατανομή των τάσεων, η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα να επιλεχθούν οι εξής διατομές: 

 Πέλματα  500/30 (mm) 

 Ορθοστάτες  350/16 (mm) 

 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ  5 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΥΠΟΥ VIERENDEEL ΒΑΣΕΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

 

Σχήμα 2.5: Διαστάσεις διατομών της δοκού 

2.4  Στηρίξεις 

Το στατικό προσομοίωμα της δοκού είναι όμοιο με αυτό της αμφιέρειστης δοκού με τη διαφορά ότι 
στις στηρίξεις η κατακόρυφη μετακίνηση είναι ελεγχόμενη από κατακόρυφα ελατήρια. Ο φορέας 
στηρίζεται στα άκρα της κάτω παρειάς του κάτω πέλματος με εφέδρανα 0.7x0.5x0.5 (m). Τα 
εφέδρανα έχουν κατακόρυφη δυσκαμψία 1000000kN/m, με αποτέλεσμα την υποχώρηση των 
στηρίξεων με μετακίνηση της τάξεως του 1mm. Παράλληλα η δοκός εξασφαλίζεται πλευρικά στα 
πέλματα στο μέσο επίπεδό της. 

2.5  Φορτία 

Μία αναλυτική προμελέτη γέφυρας περιέχει δύο φάσεις φορτίσεων. Η πρώτη φάση αφορά την οριακή 
κατάσταση αστοχίας (ΟΚΑ) και η δεύτερη την οριακή κατάσταση λειτουργικότητας (ΟΚΛ). Με την ΟΚΑ 
(Οριακή Κατάσταση Αστοχίας) γίνεται διαστασιολόγηση του φορέα με συντελεστές 1.35 για τα μόνιμα 
φορτία και 1.5 για τα κινητά φορτία, ενώ με την ΟΚΛ (Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας) 

εξασφαλίζονται κάποια κριτήρια που αφορούν τη λειτουργικότητα του φορέα, όπως για παράδειγμα το 
μέγιστο επιτρεπτό βέλος κάμψης. Σε αυτήν την εργασία δεν παρουσιάζεται η διαστασιολόγηση του 
φορέα ή της γέφυρας, καθώς η διαδικασία της βελτιστοποίησης υποτίθεται ότι υλοποιείται σε έναν 
διαστασιολογημένο φορέα. Για τη συγκεκριμένη δοκό, τύπου Vierendeel, κρίθηκε πιο κρίσιμη η 
κατάσταση λειτουργικότητας. Συνεπώς τα φορτία που εφαρμόζονται στον φορέα είναι τα φορτία της 
ΟΚΛ. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2.3, η επιλογή των διατομών έγινε με κριτήριο το βέλος 
κάμψης του φορέα και με την υπόθεση ότι όλα τα φορτία εφαρμόζονται την ίδια στιγμή. Οπότε 

εφαρμόζεται ένα συνολικό βέλος κάμψης και όχι σε φάσεις.  
 
Παρακάτω καταγράφονται τα φορτία που καταπονούν τη γέφυρα. Έπειτα από αναγωγή που 
πραγματοποιήθηκε για τον υπολογισμό του φορτίου που αντιστοιχεί σε κάθε δοκό της γέφυρας, 
προκύπτουν τα κατανεμημένα φορτία σε μονάδες kN/m. Αθροίζοντας όλα τα φορτία που καταπονούν 
την δοκό υπολογίζεται το συνολικό κατανεμημένο φορτίο 79.5kN/m και με στρογγυλοποίηση 
προκύπτει 80kN/m [6]. 

 

Μόνιμα φορτία  g=33kN/m 

 Χάλυβας 

 Χαλυβδόφυλλο 
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 Πλάκα σκυροδέματος 

Πρόσθετα μόνιμα φορτία  g’=14kN/m 

 Πεζοδρόμια 

 Ασφαλτικές στρώσεις 

 Φορτίο εξομάλυνσης 

 Στηθαία ασφαλείας 

Κινητά φορτία – Φορτία κυκλοφορίας  q=32.5kN/m 

 Φορτία ονομαστικών λωρίδων (σύστημα TS και σύστημα UDL) 

 Φορτίο πεζοδρομίων 

2.6  Σχεδιασμός Μοντέλων στο Λογισμικό «Adina» 

Η μελέτη και ανάλυση του φορέα προϋποθέτει τον σχεδιασμό δύο μοντέλων, των οποίων οι αναλύσεις 
θα παρουσιαστούν στα επόμενα κεφάλαια. Το πρώτο μοντέλο σχεδιάζεται με στοιχεία δοκού και το 
δεύτερο μοντέλο σχεδιάζεται με στοιχεία κελύφους [2]. Για το σχεδιασμό του μοντέλου με στοιχεία 
δοκού η γεωμετρία του φορέα περιγράφεται με γραμμές, ενώ για το σχεδιασμό του μοντέλου με 
στοιχεία κελύφους η γεωμετρία περιγράφεται με επιφάνειες. Στο μοντέλο με στοιχεία κελύφους έχουν 
σχεδιασθεί στις στηρίξεις κάποιες προεκτάσεις των πελμάτων με μήκος ίσο με το μήκος της διατομής 
του ορθοστάτη, όπως φαίνεται στα σχήματα των παραγράφων 2.1 και 2.3. Αυτή η προσθήκη στη 
γεωμετρία αποσκοπεί στην καλύτερη κατανομή τάσεων στις συνδέσεις των ακραίων ορθοστατών με 
τα πέλματα. Το καθαρό μήκος του φορέα στο μοντέλο με τα στοιχεία κελύφους είναι 33.05m, ενώ το 
μήκος μεταξύ των κέντρων βάρους των ακραίων ορθοστατών είναι 32m. Για λόγους συντομίας στην 
συνέχεια της εργασίας, το μοντέλο με στοιχεία δοκού θα αναφέρεται ως «Μοντέλο Ι» και το μοντέλο 
με στοιχεία κελύφους θα αναφέρεται ως «Μοντέλο ΙΙ». 
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3 ΜΟΝΤΕΛΟ Ι – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΚΟΥ 

3.1  Σχεδιασμός Μοντέλου Ι 

Ο σχεδιασμός του φορέα με στοιχεία δοκού (Μοντέλο Ι) αποτελεί το αρχικό στάδιο της μελέτης. Επί 

της ουσίας πρόκειται για την προμελέτη του φορέα, όχι όμως με την παραδοσιακή μέθοδο, αλλά μέσω 

μίας προσεγγιστικής μεθόδου προμελέτης που θα αναλυθεί στις επόμενες παραγράφους και 

αποτελείται από μία διαδικασία διερεύνησης με μοντέλα διαφορετικών διατομών (παραμετρικές 

αναλύσεις). Το Μοντέλο Ι σχεδιάζεται όπως απεικονίζεται στο σχήμα 3.1 με 32m μήκος και 4m ύψος 

ορθοστατών. Είναι προφανές ότι σε αυτό το σημείο δεν έχει γίνει ακόμα η επιλογή των διατομών και 

για αυτό τον λόγο το αρχικό μοντέλο σχεδιάστηκε με διατομές 500/20(mm) για τα πέλματα και 

300/16(mm) για τους ορθοστάτες. Με βάση αυτές τις διατομές θα παρουσιαστούν στις επόμενες δύο 

παραγράφους οι παραμορφώσεις και τα εντατικά μεγέθη της γραμμικής στατικής ανάλυσης. Τα 

εφέδρανα εκφράζονται από γραμμικά ελατήρια με δυσκαμψία 1000000kN/m και εφαρμόζονται μόνο 

στο τελικό μοντέλο, το οποίο προκύπτει μετά την προμελέτη του φορέα. Στα μοντέλα της προμελέτης 

πραγματοποιείται διερεύνηση για την επιλογή των διατομών και συνεπώς δεν έχει γίνει ακόμα επιλογή 

της τιμής της δυσκαμψίας των εφεδράνων. Με άλλα λόγια η δοκός είναι αμφιέρειστη χωρίς ελαστικές 

στηρίξεις και η φόρτιση εφαρμόζεται στο άνω πέλμα με 80kN/m κατανεμημένο φορτίο. Οι ελαστικές 

στηρίξεις δεν επηρεάζουν σημαντικά το βέλος κάμψης, αλλά η χρήση τους αποσκοπεί στην καλύτερη 

κατανομή τάσεων στις αναλύσεις του Μοντέλου ΙΙ. 

 
Σχήμα 3.1: Μοντέλο Ι – Στοιχεία δοκού 

3.2  Παραμορφώσεις Μοντέλου Ι – Βέλος Κάμψης 

Οι παραμορφώσεις της δοκού πρέπει να έχουν μέγεθος το πολύ ίσο με L/250=32/250=0.128m, ώστε 

η κατασκευή να είναι λειτουργική. Η μέγιστη παραμόρφωση του φορέα παρουσιάζεται στον μέσον της 

δοκού και αποτελεί το βέλος κάμψης του φορέα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι ο 

φορέας είναι μη λειτουργικός, καθώς προκύπτει βέλος κάμψης 0.23m. Το πρόβλημα αυτό διορθώνεται 

με αλλαγή των διατομών, δηλαδή με αύξηση των διαστάσεων των διατομών ή αύξηση του πάχους. 

 

 
Σχήμα 3.2: Κατακόρυφες παραμορφώσεις – Βέλος κάμψης 
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3.3  Εντατικά Mεγέθη 

Η γραμμική στατική ανάλυση εκτελείται με στόχο την εξαγωγή των δεδομένων των εντατικών 

μεγεθών. Με το διάγραμμα της αξονικής δύναμης και της ροπής κάμψης δίνεται μία αρχική εικόνα της 

καταπόνησης του φορέα. Το λογισμικό «Adina» δεν διαθέτει τη δυνατότητα αποτύπωσης των τιμών 

στα διαγράμματα εντατικών μεγεθών, αλλά αυτό είναι περιττό διότι η γραφική απεικόνιση είναι 

ικανοποιητική για να παρατηρηθεί ότι ο φορέας λειτουργεί σωστά. Το κριτήριο για τη σωστή 

λειτουργία του φορέα είναι η κατανομή των εντατικών μεγεθών, και όπως φαίνεται στα παρακάτω 

σχήματα τα διαγράμματα είναι τα αναμενόμενα. Ένας ακόμη λόγος που δεν χρειάζεται η αποτύπωση 

των τιμών των εντατικών μεγεθών είναι επειδή έχει περισσότερο ενδιαφέρον η κατανομή των ορθών 

τάσεων, των οποίων οι τιμές θα προκύψουν από τα εντατικά μεγέθη των αξονικών δυνάμεων και των 

ροπών κάμψης. 

 

 
Σχήμα 3.3: Διάγραμμα αξονικής δύναμης 

 

 
Σχήμα 3.4: Διάγραμμα ροπής κάμψης 

3.4  Ορθές Τάσεις 

Η κατανομή των ορθών τάσεων είναι ένα σημαντικό δεδομένο που θα χρησιμοποιηθεί για να 

διεξαχθούν κάποια συμπεράσματα που αφορούν τα στοιχεία του φορέα. Στο Μοντέλο Ι δεν έχει τόσο 

ενδιαφέρον να ληφθεί αναλυτική εικόνα της κατανομής των τάσεων, αλλά είναι περισσότερο χρήσιμο 

να διεξαχθούν κάποια βασικά συμπεράσματα αναφορικά με την κατανομή και το εύρος των τάσεων 

στα μέλη του φορέα. Ο τρόπος με τον οποίο θα μελετηθούν τα στοιχεία του φορέα είναι ο εξής: 

1. ολόκληρο το άνω πέλμα 

2. ολόκληρο το κάτω πέλμα 

3. όλοι οι ορθοστάτες 

 

Τα αποτελέσματα των τάσεων ως αριθμοί δεν εκφράζουν κάτι ιδιαίτερο. Για αυτό το λόγο, εκτός από 

την κατανομή τάσεων σε διαγράμματα, έγινε υπολογισμός κάποιων στατιστικών μεγεθών με σύνολο 
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τιμών τις τάσεις των τριών παραπάνω στοιχείων ξεχωριστά. Τα μεγέθη αυτά είναι η μέση τιμή, η 

τυπική απόκλιση, η μέγιστη τιμή, και η ελάχιστη τιμή. Με αυτά τα μεγέθη επιδιώκεται να διαμορφωθεί 

μία πιο οργανωμένη εικόνα της κατανομής των τάσεων, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την 

επόμενη παράγραφο στις παραμετρικές αναλύσεις. 

 

Για κάθε στοιχείο δοκού του φορέα υπολογίζεται η ορθή τάση σ=Ν/Α+Μ/W (MPa), όπου: Ν είναι η 

αξονική δύναμη, Α είναι το εμβαδόν της διατομής, Μ είναι η ροπή κάμψης, και W είναι η ροπή 

αντίστασης.  Για κάθε διατομή η τάση υπολογίζεται στην ίνα του στοιχείου που η τιμή είναι 

μεγαλύτερη. 

  

Πίνακας 3.1: Αδρανειακά μεγέθη 

  A(cm2) I(cm3) W(cm3) 

Κάτω πέλμα 3.84 0.15 0.59 

Άνω πέλμα 3.84 0.15 0.59 

Ορθοστάτες 1.82 0.02 0.16 

 

 

Πίνακας 3.2: Στατιστικά μεγέθη ορθών τάσεων 

(Mpa) Μέση τιμή 
Τυπική 

απόκλιση 
Μέγιστη 

τιμή 
Ελάχιστη 

τιμή 

Κάτω πέλμα 133.42 51.34 232.79 32.45 

Άνω πέλμα 132.73 50.07 233.63 25.78 

Ορθοστάτες 310.68 244.14 875.73 8.56 

 

Συγκρίνοντας τη μέση τιμή και τη μέγιστη τιμή από τον πίνακα 3.2, προκύπτει ότι οι ορθοστάτες 

καταπονούνται περισσότερο. Η τυπική απόκλιση των τάσεων των ορθοστατών είναι αρκετά μεγάλη, 

διότι οι υψηλές τιμές συγκεντρώνονται στις περιοχές των συνδέσεων στο τμήμα των ορθοστατών. Με 

σκοπό να γίνει περισσότερο κατανοητή η παραπάνω περιγραφή παρουσιάζονται παρακάτω τα 

διαγράμματα της κατανομής των μέγιστων τάσεων της κάθε διατομής, για κάθε ένα από τα τρία 

στοιχεία του φορέα (κάτω πέλμα, άνω πέλμα, ορθοστάτες).  

 

Για την ορθή ανάγνωση των παρακάτω σχημάτων, παραθέτονται οι εξής οδηγίες που αφορούν τα 

σχήματα των ορθοστατών: 

 Η αρίθμηση για την ονοματολογία των ορθοστατών στο φορέα γίνεται από τα αριστερά προς 

τα δεξιά. 

 Ο άξονας του ορθοστάτη (οριζόντιος άξονας) έχει την τιμή «μηδέν» στο σημείο που συνδέεται 

με το κάτω πέλμα, ενώ η τιμή «τέσσερα» είναι στο σημείο που συνδέεται με το άνω πέλμα. 
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Σχήμα 3.5: Διάγραμμα κατανοπμής τάσεων στο κάτω πέλμα 

 

 

 
Σχήμα 3.6: Διάγραμμα κατανομής τάσεων στο άνω πέλμα 

 

 

 
Σχήμα 3.7: Διάγραμμα κατανομής τάσεων στον ορθοστάτη 1 

 



ΜΟΝΤΕΛΟ Ι – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΚΟΥ  11 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΥΠΟΥ VIERENDEEL ΒΑΣΕΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

 
Σχήμα 3.8: Διάγραμμα κατανομής τάσεων στον ορθοστάτη 2 

 

 

 
Σχήμα 3.9: Διάγραμμα κατανομής τάσεων στον ορθοστάτη 3 

 

 

 
Σχήμα 3.10: Διάγραμμα κατανομής τάσεων στον ορθοστάτη 4 
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Σχήμα 3.11: Διάγραμμα κατανομής τάσεων στον ορθοστάτη 5 

 

 

 
Σχήμα 3.12: Διάγραμμα κατανομής τάσεων στον ορθοστάτη 6 

 

 

 
Σχήμα 3.13: Διάγραμμα κατανομής τάσεων στον ορθοστάτη 7 
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Σχήμα 3.14: Διάγραμμα κατανομής τάσεων στον ορθοστάτη 8 

 

 

 
Σχήμα 3.15: Διάγραμμα κατανομής τάσεων στον ορθοστάτη 9 
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3.5  Προμελέτη – Περιγραφή Παραμετρικών Αναλύσεων 

Οι διατομές του φορέα είναι κοίλες τετραγωνικές. Η επιλογή τους καθορίζεται από τα αποτελέσματα 

της προμελέτης του φορέα με γραμμικές αναλύσεις του μοντέλου με στοιχεία δοκού. 

Πραγματοποιούνται τέσσερις παραμετρικές αναλύσεις και διερευνάται η μεταβολή του βέλους κάμψης 

του φορέα (περίπου L/250).  Τα μεγέθη προς μεταβολή είναι το πλάτος και το πάχος των διατομών. 

Ως τιμές αναφοράς έχουν επιλεχθεί οι διατομές 500/20(mm) και 300/16(mm) για τα πέλματα και τους 

ορθοστάτες αντίστοιχα. Για κάθε παραμετρική ανάλυση μεταβάλλεται μία από τις τέσσερις τιμές (1. 

Πάχος Ορθοστατών, 2. Πλάτος Ορθοστατών, 3. Πάχος Πελμάτων, 4. Πλάτος Πελμάτων), διατηρώντας 

τις υπόλοιπες τιμές σε αυτές των τιμών αναφοράς. Στο τέλος κάθε ανάλυσης υπολογίζονται η μέση 

τιμή, η τυπική απόκλιση και η μέγιστη και ελάχιστη τιμή των ορθών τάσεων για το άνω πέλμα, το 

κάτω πέλμα και τους ορθοστάτες. Με αυτά τα στατιστικά μεγέθη παράγονται τα αντίστοιχα 

διαγράμματα, τα οποία εκφράζουν αριθμητικά την κατανομή των τάσεων ανάλογα με τις διατομές του 

φορέα. Η κατανομή των τάσεων για κάθε συνδυασμό διατομών είναι όμοια με αυτή που 

παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 3.4. Δηλαδή τα διαγράμματα των τάσεων για κάθε διαφορετικό ζεύγος 

διατομών αντιστοιχούν σχηματικά σε αυτά των διατομών 500/20 για τα πέλματα και 300/16 για τους 

ορθοστάτες. 

3.6  Συμπεράσματα με Βάση τις Ορθές Τάσεις των Παραμετρικών Αναλύσεων 

Τα αποτελέσματα των ορθών τάσεων των παραμετρικών αναλύσεων προμηνύουν τη διατομή που θα 

είναι κρίσιμη για το βέλος κάμψης του φορέα. Συγκεκριμένα από τα αποτελέσματα και τη μορφή των 

γραφημάτων προκύπτουν δύο βασικά συμπεράσματα: 

1. Το πάχος των διατομών και το πλάτος του ορθοστάτη έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στην 

κατανομή των τάσεων, ενώ το πλάτος των πελμάτων δεν έχει ιδιαίτερη επιρροή στις τάσεις. 

2. Η μεταβολή του πλάτους των πελμάτων προκαλεί μία συμμετρική ανακατανομή των τάσεων 

μεταξύ των ορθοστατών και των πελμάτων. Συγκεκριμένα φαίνεται πως για πλάτος πελμάτων 

μεγαλύτερο ή ίσο των 550mm, τα πέλματα ανακουφίζουν τους ορθοστάτες και αναλαμβάνουν 

ένα μέρος των τάσεών τους. 

 

Υπόμνημα Διαγραμμάτων Ορθών Τάσεων  

tπ  πάχος πελμάτων 

tο  πάχος ορθοστατών 

bπ  πλάτος πελμάτων 

bο  πλάτος ορθοστατών 

σκ  τάσεις κάτω πέλματος 

σα  τάσεις άνω πέλματος 

σο  τάσεις ορθοστάτη 

AV  μέση τιμή 

DEV  τυπική απόκλιση 

MAX  μέγιστη τιμή 

MIN  ελάχιστη τιμή 

μπλε γραμμή  κάτω πέλμα 

κόκκινη γραμμή  άνω πέλμα 

πράσινη γραμμή  ορθοστάτης 
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1η παραμετρική ανάλυση: Μεταβολή πάχους ορθοστατών 

 

Πίνακας 3.3: Αποτελέσματα τάσεων για πάχος ορθοστατών to=12mm 

  ΠΕΛΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ     

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 500/20 300/12     

ΟΡΘΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
Μέση τιμή 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέγιστη 
τιμή 

Ελάχιστη 
τιμή 

ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ 146.16 57.10 243.63 35.54 

ΑΝΩ ΠΕΛΜΑ 145.30 56.17 233.40 23.24 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 391.35 307.49 1090.43 11.28 

 

 

Πίνακας 3.4: Αποτελέσματα τάσεων για πάχος ορθοστατών to=14mm 

  ΠΕΛΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ     

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 500/20 300/14     

ΟΡΘΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
Μέση τιμή 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέγιστη 
τιμή 

Ελάχιστη 
τιμή 

ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ 139.94 54.03 237.12 33.89 

ΑΝΩ ΠΕΛΜΑ 139.10 53.00 235.29 24.97 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 347.89 273.37 975.56 9.79 

 

 

Πίνακας 3.5: Αποτελέσματα τάσεων για πάχος ορθοστατών to=18mm 

  ΠΕΛΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ     

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 500/20 300/18     

ΟΡΘΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
Μέση τιμή 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέγιστη 
τιμή 

Ελάχιστη 
τιμή 

ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ 131.27 50.60 236.38 32.22 

ΑΝΩ ΠΕΛΜΑ 130.76 48.98 237.24 26.67 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 287.97 226.44 816.41 7.79 

 

 

Πίνακας 3.6: Αποτελέσματα τάσεων για πάχος ορθοστατών to=20mm 

  ΠΕΛΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ     

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 500/20 300/20     

ΟΡΘΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
Μέση τιμή 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέγιστη 
τιμή 

Ελάχιστη 
τιμή 

ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ 128.14 49.62 236.70 31.84 

ΑΝΩ ΠΕΛΜΑ 127.78 47.75 237.71 27.05 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 266.50 209.66 759.11 7.09 
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Σχήμα 3.16: Διάγραμμα μέσης τιμής τάσεων συναρτήσει του πάχους ορθοστατών 

  

 

 
Σχήμα 3.17: Διάγραμμα τυπικής απόκλισης τάσεων συναρτήσει του πάχους ορθοστατών 
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Σχήμα 3.18: Διάγραμμα μέγιστης τιμής τάσεων συναρτήσει του πάχους ορθοστατών 

 

 

 
Σχήμα 3.19: Διάγραμμα ελάχιστης τιμής τάσεων συναρτήσει του πάχους ορθοστατών 
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2η παραμετρική ανάλυση: μεταβολή πλάτους ορθοστατών 

 

Πίνακας 3.7: Αποτελέσματα τάσεων για πλάτος ορθοστατών bo=240mm 

  ΠΕΛΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ     

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 500/20 240/16     

ΟΡΘΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
Μέση τιμή 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέγιστη 
τιμή 

Ελάχιστη 
τιμή 

ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ 173.73 71.56 286.29 26.28 

ΑΝΩ ΠΕΛΜΑ 172.69 71.36 268.03 19.46 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 455.37 361.80 1265.61 10.82 

 

 

Πίνακας 3.8: Αποτελέσματα τάσεων για πλάτος ορθοστατών bo=270mm 

  ΠΕΛΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ     

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 500/20 270/16     

ΟΡΘΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
Μέση τιμή 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέγιστη 
τιμή 

Ελάχιστη 
τιμή 

ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ 150.55 59.39 250.35 35.28 

ΑΝΩ ΠΕΛΜΑ 149.65 58.66 232.16 21.65 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 376.94 297.74 1051.91 9.62 

 

 

Πίνακας 3.9: Αποτελέσματα τάσεων για πλάτος ορθοστατών bo=330mm 

  ΠΕΛΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ     

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 500/20 330/16     

ΟΡΘΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
Μέση τιμή 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέγιστη 
τιμή 

Ελάχιστη 
τιμή 

ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ 124.41 48.11 236.95 31.70 

ΑΝΩ ΠΕΛΜΑ 123.99 46.28 238.01 27.40 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 264.95 207.46 755.58 7.89 

 

 

Πίνακας 3.10 : Αποτελέσματα τάσεων για πλάτος ορθοστατών bo=360mm 

  ΠΕΛΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ     

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 500/20 360/16     

ΟΡΘΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
Μέση τιμή 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέγιστη 
τιμή 

Ελάχιστη 
τιμή 

ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ 117.43 45.21 236.32 32.08 

ΑΝΩ ΠΕΛΜΑ 117.38 42.83 237.80 27.04 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 225.58 176.12 650.39 7.24 
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Σχήμα 3.20: Διάγραμμα μέσης τιμής τάσεων συναρτήσει του πλάτους ορθοστατών 

 

 

 
Σχήμα 3.21: Διάγραμμα τυπικής απόκλισης τάσεων συναρτήσει του πλάτους ορθοστατών 
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Σχήμα 3.22: Διάγραμμα μέγιστης τιμής τάσεων συναρτήσει του πλάτους ορθοστατών 

  

 

 
Σχήμα 3.23 : Διάγραμμα ελάχιστης τιμής τάσεων συναρτήσει του πλάτους ορθοστατών 
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3η παραμετρική ανάλυση: Μεταβολή πάχους πελμάτων 

 

 

Πίνακας 3.11: Αποτελέσματα τάσεων για πάχος πελμάτων tp=16mm 

  ΠΕΛΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ     

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 500/16 300/16     

ΟΡΘΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
Μέση τιμή 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέγιστη 
τιμή 

Ελάχιστη 
τιμή 

ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ 156.52 60.38 289.13 39.17 

ΑΝΩ ΠΕΛΜΑ 156.07 58.11 290.39 33.37 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 320.71 252.07 913.41 8.73 

 

 

Πίνακας 3.12: Αποτελέσματα τάσεων για πάχος πελμάτων tp=18mm 

  ΠΕΛΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ     

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 500/18 300/16     

ΟΡΘΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
Μέση τιμή 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέγιστη 
τιμή 

Ελάχιστη 
τιμή 

ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ 144.66 55.66 259.58 35.57 

ΑΝΩ ΠΕΛΜΑ 144.08 53.89 260.52 29.39 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 317.50 249.54 899.52 8.69 

 

 

Πίνακας 3.13: Αποτελέσματα τάσεων για πάχος πελμάτων tp=22mm 

  ΠΕΛΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ     

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 500/22 300/16     

ΟΡΘΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
Μέση τιμή 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέγιστη 
τιμή 

Ελάχιστη 
τιμή 

ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ 127.25 49.13 216.66 30.76 

ΑΝΩ ΠΕΛΜΑ 126.49 48.15 216.74 23.15 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 311.55 244.92 875.30 8.64 

 

 

Πίνακας 3.14: Αποτελέσματα τάσεων για πάχος πελμάτων tp=24mm 

  ΠΕΛΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ     

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 500/24 300/16     

ΟΡΘΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
Μέση τιμή 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέγιστη 
τιμή 

Ελάχιστη 
τιμή 

ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ 120.64 46.84 203.74 29.10 

ΑΝΩ ΠΕΛΜΑ 119.92 45.97 200.22 20.67 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 308.78 242.79 864.60 8.61 
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Σχήμα 3.24 : Διάγραμμα μέσης τιμής τάσεων συναρτήσει του πάχους πελμάτων 

 

 
Σχήμα 3.25: Διάγραμμα τυπικής απόκλισης τάσεων συναρτήσει του πάχους πελμάτων 
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Σχήμα 3.26: Διάγραμμα μέγιστης τιμής τάσεων συναρτήσει του πάχους πελμάτων 

 

 
Σχήμα 3.27: Διάγραμμα ελάχιστης τιμής τάσεων συναρτήσει του πάχους πελμάτων 
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4η παραμετρική ανάλυση: Μεταβολή πλάτους πελμάτων 

 

Πίνακας 3.15: Αποτελέσματα τάσεων για πλάτος πελμάτων bp=400mm 

  ΠΕΛΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ     

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 400/20 300/16     

ΟΡΘΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
Μέση τιμή 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέγιστη 
τιμή 

Ελάχιστη 
τιμή 

ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ 168.70 70.99 374.71 45.10 

ΑΝΩ ΠΕΛΜΑ 168.71 66.84 378.03 37.90 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 333.93 263.02 977.08 8.77 

 

 

Πίνακας 3.16: Αποτελέσματα τάσεων για πλάτος πελμάτων bp=450mm 

  ΠΕΛΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ     

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 450/20 300/16     

ΟΡΘΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
Μέση τιμή 

Τυπική 
απόκλιση  

Μέγιστη 
τιμή  

Ελάχιστη 
τιμή 

ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ 148.36 59.17 294.67 36.72 

ΑΝΩ ΠΕΛΜΑ 147.92 56.65 296.24 32.47 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 324.93 255.46 931.67 8.77 

 

 

Πίνακας 3.17: Αποτελέσματα τάσεων για πλάτος πελμάτων bp=550mm 

  ΠΕΛΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ     

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 550/20 300/16     

ΟΡΘΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
Μέση τιμή 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέγιστη 
τιμή 

Ελάχιστη 
τιμή 

ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ 104.16 39.09 195.48 26.98 

ΑΝΩ ΠΕΛΜΑ 103.87 37.64 196.51 24.21 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 324.93 255.46 931.67 8.77 

 

 

Πίνακας 3.18: Αποτελέσματα τάσεων για πλάτος πελμάτων bp=600mm 

  ΠΕΛΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ     

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 600/20 300/16     

ΟΡΘΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
Μέση τιμή 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέγιστη 
τιμή 

Ελάχιστη 
τιμή 

ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ 118.10 46.75 192.91 22.28 

ΑΝΩ ΠΕΛΜΑ 117.22 46.86 180.49 13.50 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 289.76 228.13 797.92 8.48 
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Σχήμα 3.28: Διάγραμμα μέσης τιμής τάσεων συναρτήσει του πλάτους πελμάτων 

 

 
Σχήμα 3.29: Διάγραμμα τυπικής απόκλισης τάσεων συναρτήσει του πλάτους πελμάτων 
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Σχήμα 3.30: Διάγραμμα μέγιστης τιμής τάσεων συναρτήσει του πλάτους πελμάτων 

 

 
Σχήμα 3. 31: Διάγραμμα ελάχιστης τιμής τάσεων συναρτήσει του πλάτους πελμάτων 

 

3.7  Βέλος Κάμψης – Επιλογή Διατομής 

Οργανώθηκε ένας πίνακας στο «excel» με σκοπό να καταγραφεί η επιρροή της κάθε μεταβλητής τιμής 

των διατομών στο βέλος κάμψης του φορέα. Ως αρχικές τιμές επιλέχθηκαν οι τιμές των διατομών 

500/20 για τα πέλματα και 300/16 για τους ορθοστάτες (τιμές αναφοράς). Από αυτή την επιλογή 

διατομών προκύπτει ένα βέλος κάμψης 231,2mm. Αυτές οι τιμές αποτέλεσαν τη βάση των 

παραμετρικών αναλύσεων. Μεταβάλλοντας το ένα από τα τέσσερα μεγέθη και διατηρώντας σταθερά 

τα υπόλοιπα τρία (1. Πάχος Ορθοστατών, 2. Πλάτος Ορθοστατών, 3. Πάχος Πελμάτων, 4. Πλάτος 

Πελμάτων)  μπορεί να κατασκευαστεί ένα διάγραμμα επιρροής που αφορά την επιρροή που έχει αυτή 

η μεταβολή του μεγέθους στο βέλος κάμψης του φορέα. Τα ποσοστά μεταβολής αφορούν τις αρχικές 

διατομές (500/20 και 300/16) και όπως απεικονίζεται στον Πίνακα 3.17, οι τιμές που έχουν κόκκινη 

γραμματοσειρά είναι αυτές που μεταβάλλονται κάθε φορά. Η τελευταία στήλη αφορά τον έλεγχο της 

τιμής του βέλους κάμψης, δηλαδή εξετάζεται αν το αποτέλεσμα ξεπερνάει την τιμή L/250. Όπως 
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φαίνεται στον πίνακα 3.12 κανένα σετ διατομών δεν ικανοποιεί τον έλεγχο, ωστόσο για τις ανάγκες 

της εργασίας επιλέγονται διατομές που δίνουν ένα λογικό αποτέλεσμα στο βέλος κάμψης. Με αυτή τη 

μέθοδο οι τελικές διατομές είναι 500/20 και 350/16 για τα πέλματα και τους ορθοστάτες αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 3.19: Παραμετρική ανάλυση με κριτήριο το βέλος κάμψης του φορέα 

 
 

3.8  Αποτελέσματα της ανάλυσης του τελικού φορέα 

Ο τελικός φορέας με στοιχεία δοκού αποτελείται από διατομές 500/20(mm) και 350/16(mm) για τα 

πέλματα και τους ορθοστάτες αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα της γραμμικής στατικής ανάλυσης 

παρουσιάζονται στα παρακάτω σχήματα, και όπως φαίνεται στο σχήμα 3.32 το βέλος κάμψης είναι 

163mm. Επίσης με βάση τις αξονικές δυνάμεις και τις ροπές κάμψης υπολογίστηκαν και καταγράφηκαν 

οι ορθές τάσεις και τα στατιστικά μεγέθη για τα πέλματα και τους ορθοστάτες στον πίνακα 3.20. Ο 

όρος «στατιστικά μεγέθη» σημαίνει τα μεγέθη των ορθών τάσεων (μέση τιμή, τυπική απόκλιση, 

μέγιστης τιμή, ελάχιστη τιμή) που υπολογίστηκαν για τις παραμετρικές αναλύσεις. 

 

Πίνακας 3.20: Αποτελέσματα τάσεων για τις τελικές τιμές διατομών 

  ΠΕΛΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ     

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 500/20 350/16     

ΟΡΘΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
Μέση τιμή 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέγιστη 
τιμή 

Ελάχιστη 
τιμή 

ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ 117.89 45.56 233.67 31.44 

ΑΝΩ ΠΕΛΜΑ 117.84 43.21 235.11 27.02 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 234.90 183.50 674.38 7.36 
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Σχήμα 3.32: Κατακόρυφες μετακινήσεις – Βέλος κάμψης 

 

 
Σχήμα 3.33: Αξονικές δυνάμεις 

 

 
Σχήμα 3.34: Ροπές κάμψης 
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4 ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΙ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

4.1  Σχεδιασμός Μοντέλου ΙΙ 

Εφόσον ολοκληρώθηκε η προμελέτη του φορέα, σχεδιάζεται το τελικό μοντέλο με στοιχεία κελύφους. 

Το πλέγμα των πεπερασμένων στοιχείων είναι ομοιόμορφο και κάθε στοιχείο, το οποίο ορίζεται από 

τέσσερις κόμβους, έχει διαστάσεις 7x7mm. Το μοντέλο έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Οι ελαστικές στηρίξεις έχουν προσομοιωθεί με κατακόρυφα ελατήρια, με δυσκαμψία 

11364kN/m. 

 Κάθε στήριξη στο Μοντέλο ΙΙ αποτελείται από 88 κόμβους, οπότε για κάθε κόμβο αντιστοιχεί 

ένα ελατήριο με δυσκαμψία 1000000/88=11364kN/m (Από Μοντέλο Ι, συνολικά για κάθε 

στήριξη η δυσκαμψία είναι 1000000kN/m). 

 Τα στοιχεία των πελμάτων που βρίσκονται στο μέσο επίπεδο έχουν δεσμευτεί για τις εκτός 

επιπέδου μετακινήσεις (πλευρική εξασφάλιση). 

 Το φορτίο του φορέα είναι κατανεμημένο στην επιφάνεια της άνω παρειάς του άνω πέλματος 

της δοκού, το οποίο ισοδυναμεί με φορτίο 0.714kN σε κάθε κόμβο του πλέγματος των 

στοιχείων. 

 

Σχήμα 4.1: Μοντέλο ΙΙ 
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Σχήμα 4.2: Ελαστική στήριξη 

 

 

Σχήμα 4.3: Μεγέθυνση στην ελαστική στήριξη 
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Σχήμα 4.4: Κατανεμημένο φορτίο 

4.2  Γραμμική Ανάλυση – Σύγκριση Αποτελεσμάτων με το Μοντέλο Ι 

Οι πρώτες αναλύσεις που πραγματοποιούνται είναι γραμμικές ελαστικές με επιλογή του αλγορίθμου 

“statics” για επίλυση. Στόχος είναι να εξεταστεί η αξιοπιστία του Μοντέλου ΙΙ, συγκρίνοντας τα 

αποτελέσματά του με τα αποτελέσματα του Μοντέλου Ι. Η σύγκριση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί 

σε επίπεδο παραμορφώσεων-βέλους κάμψης και σε επίπεδο ορθών τάσεων. Το βέλος κάμψης 

προκύπτει 0.42m, ενώ το βέλος κάμψης του Μοντέλου Ι είναι 0.16m. Αυτό σημαίνει ότι η απόκλιση 

είναι 0.26m και το σφάλμα 62%. Αν και το σφάλμα φαίνεται να είναι μεγάλο, δεν σημαίνει ότι το 

μοντέλο δεν λειτουργεί σωστά. Η μεγάλη συγκέντρωση τάσεων που εμφανίζεται γύρω από τις 

συνδέσεις, και ειδικά στην περιοχή των στηρίξεων, είναι αιτία της μεγάλης παραμορφωσιμότητας. 

 

 
Σχήμα 4.5: Κατακόρυφες παραμορφώσεις – Βέλος κάμψης 

 

Μία παράμετρος επαλήθευσης του προηγούμενου συμπεράσματος είναι η σύγκριση των αντιδράσεων 

στις στηρίξεις. Οι αντιδράσεις των στηρίξεων πρέπει να είναι ίσες και αναμένεται να υπάρχει 

αντιστοιχία στα δύο μοντέλα. Αναλυτικότερα αποθηκεύτηκαν σε μορφή πίνακα οι δράσεις των 

ελατηρίων για κάθε στήριξη του Μοντέλου ΙΙ και υπολογίστηκαν τα αθροίσματά τους, που αποτελούν 

τη συνολική αντίδραση σε κάθε στήριξη. Η σύγκριση αυτών των τιμών με τις αντιδράσεις του 

Μοντέλου Ι φαίνονται στον πίνακα 4.1. Είναι φανερό πως υπάρχει αντιστοιχία, άρα ο σχεδιασμός του 

Μοντέλου ΙΙ είναι ορθός και το συμπέρασμα της παραμορφωσιμότητας στις συνδέσεις είναι ασφαλές. 

 

Πίνακας 4.1: Σύγκριση αντιδράσεων στηρίξεων για τα δύο Μοντέλα. 

(kN) Μοντέλο ΙΙ Μοντέλο Ι 

N1= 1280.17 1279.80 

N2= 1278.80 1279.80 
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Στο σχήμα 4.6 απεικονίζεται η κατανομή των τάσεων-ΥΥ (διεύθυνση-ΥΥ κατακόρυφη διεύθυνση). Τα 

στοιχεία που δεν έχουν πράσινο χρώμα έχουν τάσεις μεγαλύτερες από 600MPa, και όσο τείνουν προς 

το κόκκινο ή προς το μοβ χρώμα οι τιμές φτάνουν πάνω από 2000MPa. Αυτές οι ακραίες τιμές 

εμφανίζονται στα στοιχεία των ορθοστατών κοντά στις συνδέσεις με τα πέλματα. Αντίστοιχα στο 

Μοντέλο Ι οι μέγιστες τιμές ορθών τάσεων στους ορθοστάτες δεν ξεπερνούν την τιμή 674.38Mpa. 

Αυτή η διαφορά προϊδεάζει για το είδος της βελτιστοποίησης που θα πραγματοποιηθεί σε πρώτο 

στάδιο. Συγκεκριμένα πριν ξεκινήσει η βελτιστοποίηση με μείωση του πάχους των διατομών θα πρέπει 

να αυξηθεί το πάχος σε κάποιες περιοχές κοντά στις συνδέσεις, με σκοπό να προκύψει ένα λειτουργικό 

μοντέλο. 

 

 
Σχήμα 4.6: Τάσεις-ΥΥ 

 

 
Σχήμα 4.7: Κατανομή τάσεων-ΥΥ κοντά στις συνδέσεις 

 

Παρατηρώντας τα σχήματα με την κατανομή των τάσεων «Von Mises», φαίνεται πως υπάρχουν 

στοιχεία κοντά στις συνδέσεις που καταπονούνται με πολύ μεγάλες τάσεις σε σχέση με τα στοιχεία 

στις υπόλοιπες θέσεις του φορέα. Το μπλε χρώμα σημαίνει πως οι τάσεις είναι σε ένα εύρος 100MPa- 

480MPa, ενώ το πράσινο χρώμα έως το κόκκινο χρώμα σημαίνει πως οι τάσεις είναι σε ένα εύρος 

1000MPa-2250MPa. Παρά το γεγονός αυτό, έχει σημασία να εξεταστεί η ύπαρξη αντιστοιχίας ή η μη 

ύπαρξη αντιστοιχίας στις ορθές τάσεις μεταξύ των δύο μοντέλων σε θέσεις όπου η κατανομή των 

τάσεων είναι ομοιόμορφη. Αυτές οι θέσεις βρίσκονται μεταξύ των συνδέσεων. Για αυτό το σκοπό 

επιλέγεται αυθαίρετα η θέση, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.8 και στο σχήμα 4.9. Στο Μοντέλο ΙΙ 

επιλέγονται δύο στοιχεία για τα οποία θα υπολογιστεί η μέση τιμή των ορθών τάσεών τους. Το κάθε 

στοιχείο είναι το μεσαίο στοιχείο της άνω και κάτω παρειάς για τη συγκεκριμένη θέση. Αντίστοιχα στο 

Μοντέλο Ι  έχει γίνει υπολογισμός των ορθών τάσεων των ακραίων ινών για τη διατομή του φορέα 

στην ίδια θέση. Τελικά η μέση τιμή των δύο ορθών τάσεων για το Μοντέλο ΙΙ σε εκείνη τη θέση είναι 

70MPa και η μέση τιμή των δύο ορθών τάσεων για το Μοντέλο Ι στην ίδια θέση είναι 31MPa. Συνεπώς 
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η απόκλιση είναι 39MPa και το σφάλμα 44%, δηλαδή τα  δύο μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα. Το 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα δείχνει ότι η κατανομή τάσεων στα δύο μοντέλα δεν είναι ίδια και το 

Μοντέλο Ι δεν είναι αξιόπιστο για την διεξαγωγή συμπερασμάτων. Όπως θα προκύψει από τις 

αναλύσεις του κεφαλαίου 5, οι στηρίξεις συμβάλουν αρκετά σε αυτό το αποτέλεσμα διότι αποκτούν 

μεγάλη στροφή λόγω των ελατηρίων. 

 

 
Σχήμα 4.8: Θέση υπολογισμού ορθών τάσεων-ΧΧ στο Μοντέλο ΙΙ 

 

 

 
Σχήμα 4.9: Θέση υπολογισμού ορθών τάσεων-ΧΧ στο Μοντέλο Ι 

 

 

 
Σχήμα 4.10: Κατανομή τάσεων Von Mises 
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Σχήμα 4.11: Κατανομή τάσεων Von Mises κοντά στην στήριξη 

 

 
Σχήμα 4.12: Κατανομή τάσεων Von Mises στις συνδέσεις κοντά στην στήριξη 

 

4.3  Περιοχές Πλαστικών Ζωνών – Γραμμική Ελαστική Ανάλυση 

Τα σχήματα της προηγούμενης παραγράφου, με την κατανομή τάσεων «Von Mises», δείχνουν τα 

στοιχεία που εμφανίζουν υψηλή συγκέντρωση τάσεων, χωρίς όμως να φαίνονται ξεκάθαρα τα στοιχεία 

που έχουν διαρρεύσει. Αυτή η πληροφορία περιέχεται στα σχήματα 4.13, και 4.14, όπου 

απεικονίζονται οι περιοχές πλαστικών ζωνών του φορέα.  

 
Σχήμα 4.13:  Περιοχές πλαστικών ζωνών – Γραμμική Ελαστική Ανάλυση 
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Η διαρροή φαίνεται να εξαπλώνεται γύρω από τις συνδέσεις και περιορίζεται σε μία περιοχή κοντά στις 

παρειές των πελμάτων που συνδέονται με τους ορθοστάτες. Εξαίρεση αποτελούν τα άκρα στην 

περιοχή των στηρίξεων, όπου οι διαρροή εξαπλώνεται περιμετρικά του κάτω πέλματος. Ένα 

συμπέρασμα που μπορεί να σημειωθεί είναι πως η περιοχή των στηρίξεων είναι κρίσιμη και ίσως να 

έχει προτεραιότητα στα βήματα της βελτιστοποίησης. Υπενθυμίζεται πως οι αναλύσεις μέχρι αυτήν την 

παράγραφο είναι γραμμικές ελαστικές και τα αποτελέσματα θα συγκριθούν με αυτά των μη γραμμικών 

αναλύσεων της επόμενης παραγράφου. 

 

 
Σχήμα 4.14: Περιοχές πλαστικών ζωνών στα άκρα του κάτω πέλματος του φορέα-Γραμμική Ελαστική 

Ανάλυση  

4.4  Περιοχές Πλαστικών Ζωνών – Σύγκριση Αλγορίθμων Επίλυσης 

Όλα τα προηγούμενα δεδομένα και συμπεράσματα αξιολογούνται από τις μη γραμμικές αναλύσεις. Επί 

της ουσίας ολοκληρώθηκε η διαδρομή που καταλήγει στην αρχή των τελικών αναλύσεων. Από αυτό το 

κεφάλαιο όλες οι αναλύσεις πραγματοποιούνται με τον αλγόριθμο «collapse», ώστε να αποτυπώνεται 

σε κάθε επίλυση ο συνολικός δρόμος ισορροπίας του φορέα. Στις αναλύσεις «collapse» η τιμή του 

φορτίου σε κάθε βήμα ορίζεται από την τιμή «time lamda». Δηλαδή το «time lamda» είναι ο 

συντελεστής του φορτίου στο κάθε βήμα επίλυσης. To «time» δεν ταυτίζεται με το «time lamda», 

αλλά δείχνει την πορεία της επίλυσης μέχρι το τέλος της ανάλυσης, το οποίο αντιστοιχεί στην τιμή 

«time»=1. Μία διαφορετική προσέγγιση του ορισμού του «time» είναι πως κάθε τιμή του 

αντιπροσωπεύει κάποιο βήμα της επίλυσης. Έστω ότι η επίλυση πραγματοποιείται με 10 βήματα, τότε 

το πρώτο βήμα αντιστοιχεί σε «time»=1/10=0.1 και κάθε επόμενο βήμα αυξάνει κατά 0.1 σε σχέση με 

το προηγούμενο. Η τιμή «time»=1 αντιστοιχεί στο τελευταίο βήμα της επίλυσης και ολοκληρώνεται η 

ανάλυση. Για να μην γίνεται σύγχυση των εννοιών «time» και «time lamda» θα χρησιμοποιείται ο όρος 

«load factor» για τον συντελεστή φορτίου. Στα παρακάτω σχήματα απεικονίζονται οι περιοχές 

πλαστικών ζωνών για κάποια βήματα της επίλυσης [3]. 

 

 
Σχήμα 4.15: Περιοχές πλαστικών ζωνών – time=0.2 
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Σχήμα 4.16: Περιοχές πλαστικών ζωνών – time=0.25 

 

 
Σχήμα 4.17: Περιοχές πλαστικών ζωνών – time=0.3 

 

 
Σχήμα 4.18: Περιοχές πλαστικών ζωνών – time=0.35 

 

 
Σχήμα 4.19: Περιοχές πλαστικών ζωνών – time=0.4 
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Σχήμα 4.20: Περιοχές πλαστικών ζωνών – time=0.45 

 

 

 
Σχήμα 4.21: Περιοχές πλαστικών ζωνών – time=0.5 

 

 
Σχήμα 4.22: Περιοχές πλαστικών ζωνών – time=0.55 

 

 
Σχήμα 4.23: Περιοχές πλαστικών ζωνών – time=0.6 
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Σχήμα 4.24: Περιοχές πλαστικών ζωνών – time=0.7 

 

 
Σχήμα 4.25: Περιοχές πλαστικών ζωνών – time=0.8 

 

 
Σχήμα 4.26: Περιοχές πλαστικών ζωνών – time=0.9 

 

 
Σχήμα 4.27: Περιοχές πλαστικών ζωνών – time=1 

 



ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΙ – ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  39 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΥΠΟΥ VIERENDEEL ΒΑΣΕΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

Στις αναλύσεις που χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος «statics», ο συντελεστής φορτίου είναι το «time» και 

κάθε τιμή αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα επίλυσης. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται ο δρόμος 

ισορροπίας του φορέα με τον αλγόριθμο «collapse» και με τον αλγόριθμο «statics». Όπως φαίνεται ο 

συντελεστής φορτίου δεν φτάνει την τιμή 1 και για αυτό το λόγο ο αλγόριθμος «statics» σταματάει 

την επίλυση σε κάποιο σημείο του ανοδικού κλάδου ισορροπίας. Αντίθετα ο αλγόριθμος «collapse» 

συνεχίζει την επίλυση μέχρι το μοντέλο να καταρρεύσει ή μέχρι να φτάσει κάποια μέγιστη 

παραμόρφωση που έχει ορίσει ο χρήστης του λογισμικού. Είναι εμφανές ότι ο συντελεστής φορτίου 

δεν φτάνει την τιμή 1 σε κανένα βήμα της επίλυσης, που σημαίνει  πως θα χρειαστεί να αυξηθεί το 

πάχος σε κάποιες περιοχές του φορέα. 

 

Πίνακας 4.2: Δρόμοι ισορροπίας- Σύγκριση αλγορίθμων 

statics algorithm   collapse algorithm 

disp-y load factor   disp-y load factor 

0.00 0.00   0.00 0.00 

0.02 0.05   0.01 0.02 

0.04 0.10   0.02 0.05 

0.06 0.15   0.04 0.09 

0.08 0.20   0.07 0.18 

0.11 0.25   0.14 0.32 

0.13 0.30   0.25 0.48 

0.16 0.35   0.34 0.58 

0.19 0.40   0.46 0.68 

0.23 0.45   0.61 0.78 

0.27 0.50   0.72 0.83 

0.31 0.55   0.85 0.86 

0.36 0.60   0.94 0.87 

0.41 0.65   1.00 0.87 

0.48 0.70   1.12 0.87 

0.55 0.75   1.15 0.87 

0.65 0.80   1.19 0.87 

0.80 0.85   1.23 0.87 

no results no results   1.30 0.87 

no results no results   1.38 0.86 

no results no results   1.49 0.85 
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Σχήμα 4.28: Δρόμοι ισορροπίας 
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5 ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΙ – ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

5.1  Περιγραφή Διαδικασίας προς Βελτιστοποίηση του Πάχους των Διατομών 

Η διαδικασία της βελτιστοποίησης των διατομών προϋποθέτει να έχει σχεδιαστεί το Μοντέλο ΙΙ 

κατάλληλα, ώστε να είναι εύκολη και εφικτή η επεξεργασία των δεδομένων του λογισμικού. Το πλέγμα 

των πεπερασμένων στοιχείων ορίστηκε με βάση τις επιφάνειες και είναι οργανωμένο σε ομάδες 

στοιχείων ή αλλιώς «element groups». Στο σχήμα 5.1 όλες οι ομάδες στοιχείων του ιδίου χρώματος 

έχουν κοινή διάταξη στην ονοματολογία των στοιχείων και για να γίνει αυτό εφικτό χρειάζεται να 

πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 

1. Οι επιφάνειες της κάθε ομάδας στοιχείων που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο να έχουν κοινό 

προσανατολισμό. Σε αυτή την περίπτωση οι επιφάνειες σε κάθε επίπεδο ορίστηκαν 

δεξιόστροφα. 

2. Οι επιφάνειες της κάθε ομάδας στοιχείων να έχουν ίσες διαστάσεις. 

3. Οι επιφάνειες της κάθε ομάδας στοιχείων να συνορεύει με επιφάνειες ίσων διαστάσεων. 

 

 
Σχήμα 5.1: Αρίθμηση των «Element groups» 

 

Αφού ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του μοντέλου, με βάση αυτές τις προϋποθέσεις, γίνεται εύκολη η 

καταγραφή των στοιχείων της κάθε επιφάνειας για κάθε ομάδα στοιχείων στο «excel». Η καταγραφή 

των στοιχείων του μοντέλου στο «excel» εξυπηρετεί στην αναγνώριση των στοιχείων, που βρίσκονται 

γύρω από τις συνδέσεις, με την αντίστοιχη ομάδα στοιχείων στην οποία ανήκουν. Το λογισμικό 

«Adina» παρέχει τη δυνατότητα μεταβολής του πάχους των στοιχείων κελύφους με επεξεργασία ενός 

πίνακα δεδομένων, που περιέχει τα στοιχεία της ομάδας στοιχείων που επιλέχθηκε από τον χρήστη. 

Αλλάζοντας το πάχος των ζωνών στα κελιά που απεικονίζονται στο σχήμα 5.4, γίνεται τροποποίηση 

του πίνακα του πάχους των στοιχείων (βλ. σχήμα 5.5) που αντιστοιχεί στον πίνακα δεδομένων του 

λογισμικού «Adina». 

 

 
Σχήμα 5.2: Καταγραφή των στοιχείων των συνδέσεων σε περιβάλλον «excel» 
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Σχήμα 5.3: Ταξινόμηση των στοιχείων αναφορικά με τη ζώνη στην οποία ανήκουν 

 

 
Σχήμα 5.4: Κελιά αλλαγής του πάχους των ζωνών 

 

 
Σχήμα 5.5: Πίνακας του πάχους των στοιχείων που αντιστοιχεί στον πίνακα δεδομένων του 

λογισμικού «Adina» 

 

Οι ζώνες στις περιοχές των συνδέσεων απεικονίζονται στα σχήματα 5.6 και 5.7 και εκτείνονται 

περιμετρικά των μελών. Η περιοχή της προβολής του ορθοστάτη στα πέλματα αποτελεί μία ζώνη 

πλάτους 0.35m, ενώ εκατέρωθεν της σύνδεσης στα πέλματα ορίστηκαν πέντε ζώνες πλάτους 0.07m 

έκαστος (διαστάσεις στοιχείων0.07x0.07 (m)). Για τους ορθοστάτες, όντας πιο κρίσιμοι με βάση τα 
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συμπεράσματα των προηγούμενων κεφαλαίων, ορίστηκαν 7 ζώνες πλάτους 0.07m (κατακόρυφο 

μήκος). 

 

 
Σχήμα 5.6: Ζώνες στην περιοχή των συνδέσεων των ορθοστατών με το άνω πέλμα 
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Σχήμα 5.7: Ζώνες στην περιοχή των συνδέσεων των ορθοστατών με το κάτω πέλμα 

 

Για τη συνέχεια της διαδικασίας και για διευκόλυνση του αναγνώστη δημιουργείται η ανάγκη να γίνεται 

αναφορά στις περιοχές των ζωνών με έναν όρο. Οι περιοχές των ζωνών θα αναφέρονται ως 

«Συνδέσεις» και η αρίθμησή τους απεικονίζεται στο σχήμα 5.8. 

 

 
Σχήμα 5.8: Αρίθμηση των Συνδέσεων – Ονοματολογία Συνδέσεων 

 

 

5.2  Κρίσιμες Συνδέσεις – Ταξινόμηση με Βάση το Βέλος Κάμψης 

Σύμφωνα με τα σχήματα των πλαστικών ζωνών της παραγράφου 4.4, διαπιστώνεται πως η μεταβολή 

του πάχους των στοιχείων πρέπει να γίνεται συμμετρικά. Συνεπώς οι Συνδέσεις ομαδοποιούνται 

συμμετρικά σε ομάδες (σχήμα 5.9) και καθεμία ονομάζεται «Ομάδα» Συνδέσεων. Είναι χρήσιμο να 

εντοπιστούν οι πιο κρίσιμες Ομάδες και να ταξινομηθούν (βλ. πίνακα 5.1). Για αυτό το σκοπό 

σχεδιάστηκε ένα αρχικό μοντέλο με πάχος 0.1m για όλες τις Συνδέσεις («Αρχικό» μοντέλο) και 

πραγματοποιούνται αναλύσεις μειώνοντας το πάχος των Συνδέσεων που διερευνώνται, στην αρχική 

τιμή τους (πάχος 0.02m για τα πέλματα και 0.016m για τους ορθοστάτες). Οι πιο κρίσιμες είναι οι 

Συνδέσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη διαφορά βέλους κάμψης από το Αρχικό μοντέλο. 
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Το βέλος κάμψης της κάθε ανάλυσης προκύπτει για «load factor»=1 και τα αποτελέσματα 

αποτυπώνονται με τη μορφή διαγράμματος (σχήμα 5.15). 

 
Σχήμα 5.9: Ομαδοποίηση συνδέσεων 

 

 

 
Σχήμα 5.10: Δρόμος ισορροπίας διατηρώντας το πάχος της Ομάδας 1 στις τιμές 0.02m για τα 

πέλματα και 0.016m για τους ορθοστάτες 
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Σχήμα 5.11: Δρόμος ισορροπίας διατηρώντας το πάχος της Ομάδας 2 στις τιμές 0.02m για τα 

πέλματα και 0.016m για τους ορθοστάτες 

 

 
Σχήμα 5.12: Δρόμος ισορροπίας διατηρώντας το πάχος της Ομάδας 3 στις τιμές 0.02m για τα 

πέλματα και 0.016m για τους ορθοστάτες 
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Σχήμα 5.13: Δρόμος ισορροπίας διατηρώντας το πάχος της Ομάδας 4 στις τιμές 0.02m για τα 

πέλματα και 0.016m για τους ορθοστάτες 
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Σχήμα 5.14: Δρόμος ισορροπίας διατηρώντας το πάχος της Ομάδας 5 στις τιμές 0.02m για τα 

πέλματα και 0.016m για τους ορθοστάτες 
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Σχήμα 5.15: Σύνοψη των δρόμων ισορροπίας των προηγούμενων σχημάτων. Η γραμμή με το όνομα 

«ΑΡΧΙΚΟ» αναφέρεται στα αποτελέσματα του μοντέλου που όλες οι συνδέσεις του έχουν πάχος 

0.1m ενώ οι υπόλοιπες γραμμές αντιστοιχούν στα μοντέλα με πάχος της αντίστοιχης Ομάδας στις 

τιμές 0.02m για τα πέλματα και 0.016m για τους ορθοστάτες. 

 

Με βάση τα αποτελέσματα προκύπτει η ταξινόμηση του πίνακα 5.1 η οποία δείχνει ότι οι πιο κρίσιμες 

Ομάδες είναι η Ομάδα 1 και η Ομάδα 3. Λιγότερο κρίσιμη είναι η Ομάδα 5 και συγκρίνοντας τους 

δρόμους ισορροπίας στο σχήμα 5.15, είναι προφανές ότι το πάχος των Συνδέσεων της Ομάδας 5 

έχουν μηδαμινή επιρροή στο βέλος κάμψης του φορέα. Αυτά τα συμπεράσματα είναι χρήσιμα για τη 

δημιουργία μιας πορείας προς βελτιστοποίηση των διατομών, αρχικά στις Συνδέσεις με αύξηση του 

πάχους και μετά στις ζώνες των Συνδέσεων με μείωση του πάχους. Η πρώτη φάση της 

βελτιστοποίησης πρέπει να γίνει με αύξηση του πάχους των Συνδέσεων (βλ. παράγραφο 5.3), με 

σκοπό να προκύψει ένα μοντέλο το οποίο είναι λειτουργικό και που αντέχει το φορτίο που του 

επιβάλλεται. 

 

Πίνακας 5.1: Ταξινόμηση των ομάδων των συνδέσεων βάση της επιρροής τους στο βέλος κάμψης 

(m) ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 3 ΟΜΑΔΑ 2 ΟΜΑΔΑ 4 ΟΜΑΔΑ 5 

Β.Κ.= 0.129 0.126 0.114 0.106 0.086 

 

5.3  Επιλογή Βέλτιστου Πάχους των Συνδέσεων 

Οι περιοχές των συνδέσεων του φορέα έχουν χωριστεί σε ζώνες, αλλά τα δεδομένα μέχρι αυτό το 

κεφάλαιο δεν επαρκούν για να προκύψει κάποιο ασφαλές κριτήριο ή συμπέρασμα για τη μεταβολή του 
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πάχους των ζωνών. Το μοναδικό συμπέρασμα για τις ζώνες, βασισμένο στις αναλύσεις των πλαστικών 

ζωνών, είναι πως οι περιοχές του ορθοστάτη είναι πιο κρίσιμες από αυτές των πελμάτων. Αυτό το κενό 

θα συμπληρωθεί αφού πρώτα ξεκινήσει η βελτιστοποίηση των Συνδέσεων από την πιο κρίσιμη προς τη 

λιγότερο κρίσιμη. Στο Μοντέλο ΙΙ επιλέγονται για κάθε Ομάδα Συνδέσεων έξι τιμές πάχους. Ξεκινώντας 

με την Ομάδα 1, για κάθε τιμή πάχους πραγματοποιείται μία ανάλυση και υπολογίζεται το σφάλμα του 

βέλους κάμψης της ανάλυσης από το βέλος κάμψης της γραμμικής ελαστικής ανάλυσης της 

παραγράφου 4.2(β.κ=0.42m). Η κλίση της γραμμής του σφάλματος συναρτήσει του πάχους εκφράζει 

την απόδοση της αύξησης του πάχους των Συνδέσεων στο βέλος κάμψης του φορέα. Η μεγάλη κλίση 

σημαίνει πως η αύξηση του πάχους των διατομών είναι αποδοτική, ενώ η μικρή κλίση σημαίνει πως 

δεν είναι αποδοτική. Δηλαδή όσο μικρότερη είναι η κλίση, τόσο μικρότερη είναι βελτίωση του 

σφάλματος. Σύμφωνα με τη γραμμή σφάλματος του σχήματος 5.24, το βέλτιστο πάχος για τις 

συνδέσεις της Ομάδας 1 είναι 50mm. Επιλέγεται πάχος 40mm και προκύπτει βέλος κάμψης 0.57m. 

Βάσει του νέου μοντέλου και του νέου βέλους κάμψης που προέκυψε, ακολουθεί η διερεύνηση του 

βέλτιστου πάχους των Συνδέσεων της Ομάδας 3 με τη διαφορά πως το σφάλμα εκφράζει το ποσοστό 

βελτίωσης του βέλους κάμψης, σε σχέση με το τελευταίο βέλος κάμψης (0.57m). Αυτή η διαδικασία 

συνεχίζεται με πορεία από την πιο κρίσιμη Ομάδα Συνδέσεων προς τη λιγότερο κρίσιμη. Τα τελικά 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 5.2 και τελικά προκύπτει ένα μοντέλο με βέλος κάμψης 

0.21m. 

 

Η Ομάδα 4 και η Ομάδα 5 δεν χρειάστηκαν καμία μεταβολή στην τιμή του πάχους, ενώ για την Ομάδα 

3 έγινε επιλογή της πιο συντηρητικής τιμής (0.05m). Προοπτική αυτής της επιλογής είναι να γίνει 

μεταβολή του πάχους στις ζώνες των Συνδέσεων της Ομάδας 3, δίνοντας το περιθώριο να γίνει πιο 

εμφανής η επιρροή αυτής της μεταβολής στο βέλος κάμψης του φορέα. 

 

 
Σχήμα 5.16: Δρόμοι ισορροπίας για τις τιμές του πάχους (t) των ακραίων Συνδέσεων (Ομάδα 1) 
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Σχήμα 5.17: Γραμμή σφάλματος του βέλους κάμψης για μεταβολή του πάχους των Συνδέσεων 1, 9, 

10, 18 (Ομάδα 1) 

 

 

 
Σχήμα 5.18: Δρόμοι ισορροπίας για τις τιμές του πάχους (t) των Συνδέσεων της Ομάδας 3 
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Σχήμα 5.19: Ποσοστό βελτίωσης του βέλους κάμψης για μεταβολή του πάχους των Συνδέσεων 3, 7, 

12, 16 (Ομάδα 3) 

 

 

 
Σχήμα 5.20: Δρόμοι ισορροπίας για τις τιμές του πάχους (t) των Συνδέσεων της Ομάδας 2 
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Σχήμα 5.21: : Ποσοστό βελτίωσης του βέλους κάμψης για μεταβολή του πάχους των Συνδέσεων 2, 8, 

11, 17 (Ομάδα 2) 

 

 
Σχήμα 5.22: Δρόμοι ισορροπίας για τις τιμές του πάχους (t) των Συνδέσεων της Ομάδας 4 
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Σχήμα 5.23: Ποσοστό βελτίωσης του βέλους κάμψης για μεταβολή του πάχους των Συνδέσεων 4, 6, 

13, 15 (Ομάδα 4) 

 

 
Σχήμα 5.24: Δρόμοι ισορροπίας για τις τιμές του πάχους (t) των Συνδέσεων της Ομάδας 5 
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Σχήμα 5.25: Ποσοστό βελτίωσης του βέλους κάμψης για μεταβολή του πάχους των Συνδέσεων 5, 14 

(Ομάδα 5) 

 

Πίνακας 5.2: Πάχος των Ομάδων των Συνδέσεων 

ΠΑΧΟΣ(mm) Ομάδα 1 Ομάδα 3 Ομάδα 2 Ομάδα 4 Ομάδα 5 

Πέλματα 40 50 40 20 20 

Ορθοστάτες 40 50 40 16 16 

 

5.4  Διερεύνηση Βέλτιστου Πάχους για Ολόκληρο το Μοντέλο 

Στα παρακάτω σχήματα απεικονίζεται η κατανομή του πάχους στον φορέα με τη μορφή χρωμάτων. Σε  

αυτή τη μορφή παρουσιάζεται η ολοκληρωμένη πορεία προς βελτιστοποίηση του φορέα, ξεκινώντας 

από την «1η Ανάλυση» και καταλήγοντας στην τελευταία με καταγραφή του βέλους κάμψης. Για κάθε 

ανάλυση απεικονίζεται και ο αντίστοιχος δρόμος ισορροπίας. 

 

Με τις Αναλύσεις 2-6 βελτιστοποιούνται οι ζώνες των πελμάτων των Συνδέσεων της Ομάδας 3, ενώ με 

τις Αναλύσεις 7-13 βελτιστοποιούνται οι ζώνες των ορθοστατών των Συνδέσεων της Ομάδας 3. Για 

αυτές τις αναλύσεις θεωρείται περιττή η καταγραφή των δρόμων ισορροπίας, διότι οι μεταβολές είναι 

μικρές και απώτερος σκοπός είναι να προκύψει το μοντέλο της Ανάλυσης 14. Η πορεία του βέλους 

κάμψης για κάθε σετ αναλύσεων απεικονίζεται στα σχήματα 5.58 και 5.94. Αφού προκύψει το μοντέλο 

της Ανάλυσης 14, συνεχίζεται η διαδικασία της βελτιστοποίησης χωρίς περιορισμούς και 

πραγματοποιείται η βελτιστοποίηση γενικευμένα σε όλο το μοντέλο. 

 

Μοναδικό κριτήριο των βελτιστοποιημένων μοντέλων των Αναλύσεων 15-30 είναι το βέλος κάμψης. Σε 

επίπεδο τάσεων και τοπικών παραμορφώσεων κάποια από τα μοντέλα δεν είναι αποδεκτά. Ωστόσο σε 
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αυτή την εργασία δεν θα ερευνηθεί περισσότερο το κάθε βελτιστοποιημένο μοντέλο και ούτε θα γίνει 

επιλογή κάποιου μοντέλου ως το «καλύτερο» επειδή πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράμετροι. 

 

 
Σχήμα 5.26: Χωρισμός του μοντέλου σε τμήματα με σκοπό την καλύτερη ευκρίνεια στην χρωματική 

απεικόνιση του πάχους των επόμενων σχημάτων 

 
Σχήμα 5.27: Υπόμνημα χρωμάτων για τις τιμές του πάχους 
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1η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βέλος Κάμψης=0.21m 

 

 
Σχήμα 5.28: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 1ης Ανάλυσης 

 

 
Σχήμα 5.29: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 1ης Ανάλυσης 

 

 
Σχήμα 5.30: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 1ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.31: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 3ου τμήματος του μοντέλου της 1ης Ανάλυσης 

 

 
Σχήμα 5.32: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 4ου τμήματος του μοντέλου της 1ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.33: Δρόμος ισορροπίας για την Ανάλυση 1 

 

2η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βέλος Κάμψης=0.21m 

 

 
Σχήμα 5.34: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 2ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.35: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 2ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.36: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 2ης Ανάλυσης 



ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΙ – ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  61 
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Σχήμα 5.37: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 3ου τμήματος του μοντέλου της 2ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.38: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 4ου τμήματος του μοντέλου της 2ης Ανάλυσης 

 

3η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βέλος Κάμψης=0.21m 

 
Σχήμα 5.39: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 3ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.40: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 3ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.41: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 3ης Ανάλυσης 



ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΙ – ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  63 
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Σχήμα 5.42: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 3ου τμήματος του μοντέλου της 3ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.43: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 4ου τμήματος του μοντέλου της 3ης Ανάλυσης 

 

4η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βέλος Κάμψης=0.21m 

 
Σχήμα 5.44: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 4ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.45: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 4ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.46: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 4ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.47: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 3ου τμήματος του μοντέλου της 4ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.48: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 4ου τμήματος του μοντέλου της 4ης Ανάλυσης 

 

5η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βέλος Κάμψης=0.23m 

 
Σχήμα 5.49: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 5ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.50: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 5ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.51: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 5ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.52: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 3ου τμήματος του μοντέλου της 5ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.53: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 4ου τμήματος του μοντέλου της 5ης Ανάλυσης 

 

6η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βέλος Κάμψης=0.27m 

 
Σχήμα 5.54: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 6ης Ανάλυσης 



68  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ ΛΥΡΙΣΤΗ Ε.Μ.Π. 2022 

 
Σχήμα 5.55: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 6ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.56: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 6ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.57: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 3ου τμήματος του μοντέλου της 6ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.58: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 4ου τμήματος του μοντέλου της 6ης Ανάλυσης 

 



70  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ ΛΥΡΙΣΤΗ Ε.Μ.Π. 2022 

 
Σχήμα 5.59: Πορεία βελτίωσης του βέλους κάμψης του πάχους των ζωνών που αναγράφονται στον 

οριζόντιο άξονα στην τιμή 0.02m των πελμάτων των Συνδέσεων της Ομάδας 3. 

 

7η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βέλος Κάμψης=0.21m 

 
Σχήμα 5.60: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 7ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.61: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 7ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.62: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 7ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.63: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 3ου τμήματος του μοντέλου της 7ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.64: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 4ου τμήματος του μοντέλου της 7ης Ανάλυσης 

 

8η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βέλος Κάμψης=0.21m 

 
Σχήμα 5.65: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 8ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.66: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 8ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.67: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 8ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.68: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 3ου τμήματος του μοντέλου της 8ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.69: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 4ου τμήματος του μοντέλου της 8ης Ανάλυσης 

 

9η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βέλος Κάμψης=0.21m 

 
Σχήμα 5.70: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 9ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.71: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 9ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.72: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 9ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.73: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 3ου τμήματος του μοντέλου της 9ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.74: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 4ου τμήματος του μοντέλου της 9ης Ανάλυσης 

 

10η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βέλος Κάμψης=0.22m 

 
Σχήμα 5.75: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 10ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.76: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 10ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.77: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 10ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.78: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 10ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.79: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 10ης Ανάλυσης 

 

11η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βέλος Κάμψης=0.22m 

 
Σχήμα 5.80: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 11ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.81: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 11ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.82: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 11ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.83: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 3ου τμήματος του μοντέλου της 11ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.84: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 4ου τμήματος του μοντέλου της 11ης Ανάλυσης 

 

12η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βέλος Κάμψης=0.23m 

 
Σχήμα 5.85: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 12ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.86: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 12ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.87: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 12ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.88: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 3ου τμήματος του μοντέλου της 12ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.89: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 4ου τμήματος του μοντέλου της 12ης Ανάλυσης 

 

13η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βέλος Κάμψης=0.25m 

 
Σχήμα 5.90: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 13ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.91: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 13ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.92: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 13ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.93: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 3ου τμήματος του μοντέλου της 13ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.94: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 4ου τμήματος του μοντέλου της 13ης Ανάλυσης 
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ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΥΠΟΥ VIERENDEEL ΒΑΣΕΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

 
Σχήμα 5.95: Πορεία βελτίωσης του βέλους κάμψης του πάχους των ζωνών που αναγράφονται στον 

οριζόντιο άξονα στην τιμή 0.02m των ορθοστατών των Συνδέσεων της Ομάδας 3. 

 

14η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βέλος Κάμψης=0.28m 

 
Σχήμα 5.96: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 14ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.97: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 14ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.98: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 14ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.99: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 3ου τμήματος του μοντέλου της 14ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.100: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 4ου τμήματος του μοντέλου της 14ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.101: Δρόμος ισορροπίας για την Ανάλυση 14 

 

15η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βέλος Κάμψης=0.30m 

 
Σχήμα 5.102: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 15ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.103: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 15ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.104: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 15ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.105: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 3ου τμήματος του μοντέλου της 15ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.106: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 4ου τμήματος του μοντέλου της 15ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.107: Δρόμος ισορροπίας για την Ανάλυση 15 

 

16η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βέλος Κάμψης=0.30m 

 
Σχήμα 5.108: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 16ης Ανάλυσης 



92  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ ΛΥΡΙΣΤΗ Ε.Μ.Π. 2022 

 
Σχήμα 5.109: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 16ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.110: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 16ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.111: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 3ου τμήματος του μοντέλου της 16ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.112: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 4ου τμήματος του μοντέλου της 16ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.113: Δρόμος ισορροπίας για την Ανάλυση 16 

 

17η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βέλος Κάμψης=0.31m 

 
Σχήμα 5.114: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 17ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.115: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 17ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.116: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 17ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.117: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 3ου τμήματος του μοντέλου της 17ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.118: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 4ου τμήματος του μοντέλου της 17ης Ανάλυσης 
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ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΥΠΟΥ VIERENDEEL ΒΑΣΕΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

 
Σχήμα 5.119: Δρόμος ισορροπίας για την Ανάλυση 17 

 

18η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βέλος Κάμψης=0.28m 

 
Σχήμα 5.120: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 18ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.121: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 18ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.122: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 18ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.123: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 3ου τμήματος του μοντέλου της 18ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.124: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 4ου τμήματος του μοντέλου της 18ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.125: Δρόμος ισορροπίας για την Ανάλυση 18 

 

19η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βέλος Κάμψης=0.25m 

 
Σχήμα 5.126: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 19ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.127: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 19ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.128: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 19ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.129: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 3ου τμήματος του μοντέλου της 19ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.130: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 4ου τμήματος του μοντέλου της 19ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.131: Δρόμος ισορροπίας για την Ανάλυση 19 

 

20η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βέλος Κάμψης=0.56m 

 
Σχήμα 5.132: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 20ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.133: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 20ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.134: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 20ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.135: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 3ου τμήματος του μοντέλου της 20ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.136: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 4ου τμήματος του μοντέλου της 20ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.137: Δρόμος ισορροπίας για την Ανάλυση 20 

 

21η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βέλος Κάμψης=0.27m 

 
Σχήμα 5.138: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 21ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.139: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 21ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.140: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 21ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.141: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 3ου τμήματος του μοντέλου της 21ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.142: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 4ου τμήματος του μοντέλου της 21ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.143: Δρόμος ισορροπίας για την Ανάλυση 20 

 

22η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βέλος Κάμψης=0.27m 

 
Σχήμα 5.144: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 22ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.145: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 22ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.146: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 22ης Ανάλυσης 



ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΙ – ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  111 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΥΠΟΥ VIERENDEEL ΒΑΣΕΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

 
Σχήμα 5.147: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 3ου τμήματος του μοντέλου της 22ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.148: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 4ου τμήματος του μοντέλου της 22ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.149: Δρόμος ισορροπίας για την Ανάλυση 22 

 

23η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βέλος Κάμψης=0.36m 

 
Σχήμα 5.150: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 23ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.151: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 23ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.152: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 23ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.153: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 3ου τμήματος του μοντέλου της 23ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.154: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 4ου τμήματος του μοντέλου της 23ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.155: Δρόμος ισορροπίας για την Ανάλυση 23 

 

24η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βέλος Κάμψης=0.28m 

 
Σχήμα 5.156: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 24ης Ανάλυσης 



116  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ ΛΥΡΙΣΤΗ Ε.Μ.Π. 2022 

 
Σχήμα 5.157: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 24ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.158: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 24ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.159: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 3ου τμήματος του μοντέλου της 23ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.160: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 4ου τμήματος του μοντέλου της 24ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.161: Δρόμος ισορροπίας για την Ανάλυση 24 

 

25η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βέλος Κάμψης=0.28m 

 
Σχήμα 5.162: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 25ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.163: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 25ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.164: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 25ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.165: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 3ου τμήματος του μοντέλου της 25ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.166: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 4ου τμήματος του μοντέλου της 25ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.167: Δρόμος ισορροπίας για την Ανάλυση 25 

 

26η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βέλος Κάμψης=0.39m 

 
Σχήμα 5.168: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 26ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.169: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 26ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.170: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 26ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.171: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 3ου τμήματος του μοντέλου της 26ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.172: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 4ου τμήματος του μοντέλου της 26ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.173: Δρόμος ισορροπίας για την Ανάλυση 26 

 

27η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βέλος Κάμψης=0.29m 

 
Σχήμα 5.174: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 27ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.175: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 27ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.176: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 27ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.177: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 3ου τμήματος του μοντέλου της 27ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.178: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 4ου τμήματος του μοντέλου της 27ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.179: Δρόμος ισορροπίας για την Ανάλυση 28 

 

28η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βέλος Κάμψης=0.29m 

 
Σχήμα 5.180: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 28ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.181: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 28ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.182: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 28ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.183: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 3ου τμήματος του μοντέλου της 28ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.184: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 4ου τμήματος του μοντέλου της 28ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.185: Δρόμος ισορροπίας για την Ανάλυση 28 

 

29η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βέλος Κάμψης=0.41m 

 
Σχήμα 5.186: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 29ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.187: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 29ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.188: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 29ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.189: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 3ου τμήματος του μοντέλου της 29ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.190: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 4ου τμήματος του μοντέλου της 29ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.191: Δρόμος ισορροπίας για την Ανάλυση 29 

30η ΑΝΑΛΥΣΗ 

Το μοντέλο δεν αντέχει το φορτίο που του εφαρμόζεται, δηλαδή ο δρόμος ισορροπίας δεν φτάνει την 

τιμή «load factor»=1. 

 
Σχήμα 5.192: Χρωματική απεικόνιση του πάχους για το μοντέλο της 30ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.193: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 1ου τμήματος του μοντέλου της 30ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.194: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 2ου τμήματος του μοντέλου της 30ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.195: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 3ου τμήματος του μοντέλου της 30ης Ανάλυσης 

 
Σχήμα 5.196: Χρωματική απεικόνιση του πάχους του 4ου τμήματος του μοντέλου της 30ης Ανάλυσης 
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Σχήμα 5.197: Δρόμος ισορροπίας για την Ανάλυση 30 
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6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 

6.1  Συμπεράσματα 

Η βελτιστοποίηση που παρουσιάστηκε καταρτίζεται από μία πορεία η οποία δεν ήταν 

προδιαγεγραμμένη, αλλά αντιθέτως κάθε βελτιστοποιημένο μοντέλο σχεδιάστηκε με βάση τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων των προηγούμενων μοντέλων. Για παράδειγμα από την Ανάλυση 23 

προέκυψε το συμπέρασμα ότι το άνω πέλμα της δοκού είναι πολύ πιο κρίσιμο από το κάτω πέλμα και 

δεν έχει πολύ περιθώριο για μείωση του πάχους των διατομών. Συνεπώς σε όλα τα επόμενα μοντέλα 

δεν μειώνεται το πάχος του άνω πέλματος και η βελτιστοποίηση περιορίζεται στις υπόλοιπες περιοχές 

του φορέα. Ωστόσο πριν ξεκινήσει η βελτιστοποίηση ήταν αναγκαίο να γίνουν κάποιες αναλύσεις που 

τα αποτελέσματά τους διεξάγουν κάποια συμπεράσματα σχετικά με τη διαδικασία της 

βελτιστοποίησης, και ειδικά με την οργάνωση και ομαδοποίηση των στοιχείων του μοντέλου σε ζώνες. 

 

Ένα πολύ βασικό συμπέρασμα είναι πως για τον συγκεκριμένο τύπο δοκού, με κοίλες τετραγωνικές 

διατομές, το μοντέλο με στοιχεία δοκού δεν δίνει σωστά αποτελέσματα εξαιτίας της μεγάλης 

συγκέντρωσης τάσεων στις παρειές των πελμάτων που συνδέονται με τους ορθοστάτες (βλ. σχήματα 

4.11, 4.12, 4.14). Οι περιοχές των συνδέσεων παρουσιάζουν μεγάλη παραμορφωσιμότητα και η 

ενίσχυσή τους, όπως παρουσιάζεται στην Ανάλυση 14, βελτιώνει σημαντικά το βέλος κάμψης του 

φορέα και τις παραμορφώσεις. Ένας διαφορετικός σχεδιασμός με μεγαλύτερο πλάτος για τις διατομές 

των ορθοστατών θα μπορούσε να έχει περιορίσει την παραμορφωσιμότητα στις συνδέσεις χωρίς να 

χρειάζεται να αυξηθεί το πάχος. 

 

Εκτός από την παραμορφωσιμότητα στις συνδέσεις, σημαντική επιρροή στο βέλος κάμψης της δοκού 

έχουν και οι περιοχές των στηρίξεων. Οι περιοχές των στηρίξεων είναι πολύ κρίσιμες και η διερεύνησή 

τους ξεχωρίζει από αυτή των υπολοίπων περιοχών. Συγκεκριμένα αναπτύσσεται μεγάλη στροφή στις 

στηρίξεις, η οποία μπορεί να περιοριστεί με αύξηση της δυσκαμψίας των πελμάτων ή με αύξηση της 

δυσκαμψίας των εφεδράνων. Αυτός είναι ο λόγος που οι ζώνες των Συνδέσεων της Ομάδας 1 δεν 

βελτιστοποιούνται με μείωση του πάχους, αλλά αντίθετα είναι προτιμότερο να αυξηθεί το πάχος τους 

ώστε να μπορέσει να μειωθεί σε άλλες περιοχές. Για να περιοριστεί στο μέγιστο δυνατό η στροφή των 

στηρίξεων πρέπει να οριστούν ζώνες σε ένα επαρκές μήκος στο κάτω πέλμα κοντά στις στηρίξεις και 

αφού γίνει διερεύνηση για αυτό το μήκος τότε να ενισχυθεί με αύξηση του πάχους. 

6.2  Σχόλια 

Η οργάνωση των δεδομένων στο excel ήταν αποτέλεσμα του οργανωμένου σχεδιασμού στο λογισμικό 

Adina με τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 5.1. Γενικά είναι σημαντικό να υπάρχει 

ένα πλάνο σχεδιασμού του μοντέλου ανάλογα με τον τρόπο που επιθυμεί ο χρήστης να επεξεργαστεί 

τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Επίσης είναι σημαντικό να σχεδιάζεται ένα καλό πλέγμα 

πεπερασμένων στοιχείων. Το πλέγμα των πεπερασμένων στοιχείων πρέπει να είναι ομοιόμορφο στις 

περιοχές που η γεωμετρία του φορέα το επιτρέπει. Σε περιοχές που δεν γίνεται να υπάρξει ομοιόμορφο 

πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων ο χρήστης οφείλει να ελέγξει τα στοιχεία ως προς τη γεωμετρία τους 

και ως προς την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων τους στις αναλύσεις που εκτελούνται. 

 

Τα βελτιστοποιημένα μοντέλα των Αναλύσεων 14-30 έχουν ελεγχθεί μόνο ως προς το βέλος κάμψης 

και επίσης δεν μπορούν να υλοποιηθούν κατασκευαστικά. Ωστόσο για ερευνητικούς λόγους 
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σχεδιάστηκαν αυτά τα μοντέλα καθώς με τους δρόμους ισορροπίας προκύπτουν συμπεράσματα για το 

πώς επηρεάζεται το βέλος κάμψης σε σχέση με το πάχος των στοιχείων του φορέα, ανάλογα με τη 

θέση στην οποία ανήκουν. Η βελτιστοποίηση είναι εφικτή, αλλά μία πιο ολοκληρωμένη διαδικασία 

περιλαμβάνει ελέγχους τάσεων και τοπικών παραμορφώσεων. Με αυτούς τους επιπλέον ελέγχους για 

κάθε βελτιστοποιημένο μοντέλο της παραγράφου 5.4 θα προκύψει η ανάγκη για ενίσχυση κάποιων 

περιοχών με αύξηση του πάχους. Συνεπώς η διερεύνηση δεν σταματάει στην Ανάλυση 30, αλλά μπορεί 

να συνεχίσει ορίζοντας περισσότερες ζώνες βελτιστοποίησης ανάλογα με τις ανάγκες του μοντέλου της 

κάθε Ανάλυσης. 

 

Σε περίπτωση που πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κατασκευαστικές διατάξεις και οι κατασκευαστικοί 

περιορισμοί, τότε το πρόβλημα γίνεται πιο σύνθετο και πριν σχεδιαστεί το μοντέλο ο χρήστης οφείλει 

να γνωρίζει αυτούς τους περιορισμούς. Σε αυτή την περίπτωση είναι αναγκαία η χρήση λογισμικού που 

μπορεί να διαστασιολογήσει τον φορέα και στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι αναλύσεις στο λογισμικό 

Adina.  

 

Ο σχεδιασμός του πλέγματος πεπερασμένων στοιχείων υλοποιείται αφού πρώτα σχεδιαστεί ο φορέας 

με γεωμετρικά στοιχεία. Ο σχεδιασμός της γεωμετρίας του φορέα στο λογισμικό Adina είναι πολλές 

φορές περίπλοκος και τα γεωμετρικά στοιχεία που έχουν οριστεί δεν είναι πάντα εύκολα στη διαχείρισή 

τους για τροποποιήσεις. Για αυτό τον λόγο σε πιο σύνθετα μοντέλα (πχ δικτύωμα με κοίλες κυκλικές 

διατομές) συνιστάται ο σχεδιασμός του πλέγματος πεπερασμένων στοιχείων σε άλλο λογισμικό και η 

εισαγωγή του στο λογισμικό Adina. 

 

Στο λογισμικό Adina ο πίνακας δεδομένων των στοιχείων κελύφους στην καρτέλα «Define Shell 

Element Thickness» ενεργοποιείται αφού πρώτα γίνει επιλογή «Set» για το «Element Group» που 

θέλει ο χρήστης να τροποποιήσει. Για στοιχεία με τέσσερις κόμβους χρειάζεται να τροποποιηθούν οι 

τέσσερις πρώτες στήλες του πίνακα. Η αξιοπιστία αυτής της μεθόδου επαληθεύτηκε με αναλύσεις που 

είχαν αυτό το σκοπό. Η δυνατότητα επεξεργασίας του πάχους των στοιχείων μέσω αυτού του πίνακα 

προσφέρει την επιλογή στον χρήστη να αλλάξει το πλάνο της βελτιστοποίησης σε οποιαδήποτε φάση 

της μελέτης, ορίζοντας όσες ζώνες χρειαστεί σε όλες τις περιοχές του φορέα κατά τη δική του κρίση. 

 

Μία διαφορετική και πιο αυτοματοποιημένη μέθοδος βελτιστοποίησης μπορεί να υλοποιηθεί με χρήση 

προγραμματισμού (python ή matlab) με επεξεργασία του αρχείου «.in» [5]. Το λογισμικό Adina έχει τη 

δυνατότητα αποθήκευσης σε αρχείο το οποίο έχει αποθηκευμένη την πληροφορία του σχεδιασμού σε 

μορφή κειμένου. Με κατάλληλη επεξεργασία αυτής της πληροφορίας με χρήση προγραμματισμού 

μπορεί να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία βελτιστοποίησης. Για παράδειγμα μπορεί να σχεδιαστεί ένα 

πρόγραμμα το οποίο αρχικά θα ορίζει ζώνες στα «element groups» του μοντέλου και στη συνέχεια θα 

επεξεργάζεται το πάχος των ζωνών. Βέβαια αυτό προϋποθέτει να έχει προηγηθεί η καταγραφή των 

στοιχείων του μοντέλου. Επειδή το λογισμικό διατηρεί το αρχείο αλλαγών (ιστορικό επιλογών που 

πραγματοποιούνται στο λογισμικό) ο χρήστης πρέπει να καταλήξει σε ένα μοντέλο και να το 

δημιουργήσει από την αρχή χωρίς αλλαγές στο ενδιάμεσο και να αποθηκευθεί σε «.idb» και «.in». 
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