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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία ασχολείται µε την διερεύνηση των παραγόντων που 

επηρεάζουν τη συµπεριφορά εµπηγνυόµενων κοίλων κυκλικών µεταλλικών πασσάλων οι 

οποίοι χρησιµοποιούνται κατά κόρον στη θεµελίωση µιας ειδικής κατηγορίας θαλάσσιων 

κατασκευών, των θαλάσσιων εξεδρών. Τελικός σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι 

να ερευνηθεί  πως επηρεάζει το έδαφος το σύστηµα πασσάλου – εδάφους και κατά πόσο 

επηρεάζεται η πλαστιµότητα του συστήµατος από αυτό.  

Στα αρχικά κεφάλαια της διπλωµατικής εργασίας γίνεται µια αναφορά στο τρόπο 

κατασκευής θεµελιώσεων µε πασσάλους για θαλάσσιες κατασκευές καθώς επίσης και πως 

επιτυγχάνεται η προσοµοίωση τέτοιου συστήµατος σε πρόγραµµα πεπερασµένων 

στοιχείων. Περαιτέρω έγινε αναζήτηση στη διεθνή βιβλιογραφία για προσοµοιώσεις του 

συστήµατος µέσω αναλυτικών λύσεων καθώς επίσης και η περαιτέρω ανάπτυξη τους 

µέσω του προγράµµατος MATLAB. 

Μετέπειτα αναζητείται ο τρόπος κατάρρευσης του συστήµατος µέσω της ανάλυσης του 

µε πρόγραµµα πεπερασµένων στοιχείων (ADINA). Τέλος έγινε µια παραµετρικοποίηση 

του προβλήµατος µε σκοπό να µελετηθεί πως επηρεάζει ο λόγος του οριζόντιου προς 

κατακόρυφο φορτίο και ο λόγος της δυσκαµψίας του εδάφους προς την δυσκαµψία του 

πασσάλου την απόκριση του συστήµατος. Στο προτελευταίο κεφάλαιο έγινε µια 

προσπάθεια ανάπτυξης προγραµµατιστικού κώδικα στο πρόγραµµα MATLAB το οποίο να 

χρησιµοποιεί τα συµπεράσµατα της διπλωµατικής για την επιλογή σχεδιαστικών 

παραµέτρων του πασσάλου  σε επίπεδο προµελέτης.   
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Abstract 

This thesis deals with the investigation of the factors that influence the behavior of 

driven circular hollow steel piles which are predominately used in the foundation of a 

special class of marine constructions, marine platforms. The ultimate goal of this thesis is 

to investigate how soil affects the interaction between pile and soil and the ductility of this 

particular system of foundation. 

The early chapters of this thesis refer to construction methods of pile foundation for 

marine structures as well as how a simulation of such a system might be achieved in finite 

element software. Furthermore a search in the literature occurred in order to describe the 

simulation of the system through analytical solutions as well as the further development of 

the simulation proposed by literature through MATLAB. 

Subsequently, by using finite element software (ADINA), an investigation about what 

is the collapse criterion of the system takes place. Finally the problem of the behavior of 

the interaction of pile and soil is divided into parameters in order to considerate how the 

ratio of horizontal to vertical load and the ratio of the soil stiffness to the stiffness of the 

pile affect the system response. In the penultimate chapter an effort to develop 

programming code in MATLAB that uses the conclusions of the thesis for the selection of 

design parameters of the pile during preliminary study is conducted. 
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1 Γενικά Στοιχεία 

1.1 Εισαγωγή 

Οι ωκεανοί και οι θάλασσες αποτελούν την κυριαρχική δοµή του πλανήτη καλύπτοντας 

πάνω από τα δύο τρίτα αυτού, µε απώτερο σκοπό τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη 

µέσω της διατήρησης της θερµοκρασίας και της σταθερότητας του κύκλου του νερού. Οι 

ωκεανοί έχουν αποτελέσει ταυτόχρονα τόσο εµπόδιο όσο και αγωγό της προσπάθειας του 

ανθρώπου για µεταφορά του εαυτού του και των αγαθών του, καθώς και πολιτισµικών 

αξιών κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης των πιο αποµακρυσµένων πρώτων υλών της Γης. 

Όµως οι ωκεανοί αποτελούν ένα αφιλόξενο και ριψοκίνδυνο περιβάλλον για τον άνθρωπο. 

Πολλά σκάφη και ζωές έχουν χαθεί στην προσπάθεια κατάκτησης του πλανήτη. Ευκαιρία 

και πρόκληση, ασφάλεια και φόβος, πλούτος και καταστροφή, αυτές είναι οι παραδοξότητες 

της θάλασσας [6]. 

Ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να χαλιναγωγήσει και να χρησιµοποιήσει την 

θάλασσα προς όφελός του, µηχανεύτηκε µεθόδους και κατασκευές. Κύρια κατασκευή του 

το πλοίο. Όµως η συνεχόµενη και αυξανόµενη ανάγκη για µεγαλύτερα πλοία διαφόρων 

ειδών και φόρτου οδήγησε στην µελέτη και κατασκευή χώρων ελλιµενισµού µε ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά (µεγάλο εύρος παλίρροιας, χαλαρό έδαφος θεµελίωσης, κτλ). 

Επίσης η αύξηση, ιδιαίτερα στις τελευταίες δεκαετίες των εµπορικών δραστηριοτήτων 

σε διεθνές επίπεδο οδήγησε στην ανάγκη κατασκευών µε δυσκολίες τόσο στη µελέτη τόσο 

και στην κατασκευή. Ως εκ τούτου όλοι οι κλάδοι της Μηχανικής και συγκεκριµένα της 

Πολιτικής Μηχανικής έχουν χρησιµοποιηθεί στο να ξεπεραστούν τα προβλήµατα.  

Συγκεκριµένα στην παρούσα διπλωµατική εργασία το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους 

φέροντες φορείς θεµελίωσης θαλάσσιων εξεδρών και ιδιαίτερα σε µεταλλικούς κοίλους 

κυκλικούς πασσάλους, καθώς και πως επηρεάζεται η χρήση τους από την αλληλεπίδραση 

τους µε το έδαφος. Από την Εικόνα 1-1 έως την Εικόνα 1-4 παρουσιάζονται µερικές 

κατασκευές θαλάσσιων εξεδρών από διάφορα µέρη του πλανήτη.  

 

 

Εικόνα 1-1:Πλατφόρµα Claymore στη Βόρεια Θάλασσα 
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Εικόνα 1-2:Πλατφόρµα Γεώτρησης στην Ακτή Μorecambe 

 

Εικόνα 1-3: Πλατφόρµα στην περιοχή Moray Firth 

 

Εικόνα 1-4:Πλατφόρµα Gannett Alpha στη Βόρεια Θάλασσα 
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1.2 Πρόβληµα 

Σε περιοχές µε έντονη σεισµική δραστηριότητα, όπως είναι η περιοχή της ελληνικής 

επικράτειας, ο σχεδιασµός των κατασκευών γίνεται προσπαθώντας οι κατασκευές να 

απορροφούν την µεγαλύτερη δυνατή ενέργεια κατά την διάρκεια του σεισµού, κρατώντας 

όµως χαµηλά το κόστος σχεδιασµού και κατασκευής, πάντα φυσικά τοποθετώντας την 

ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής πάνω από όλα. Ως εκ τούτου εκπίπτει η ανάγκη 

κατανόησης, υπολογισµού και ευχερής χρήσης συντελεστών σχεδιασµού, όπως είναι ο 

συντελεστής πλαστιµότητας σε όρους µετακινήσεων, στις κατασκευές.    

Παρόλη την έκρηξη στη κατασκευή θαλάσσιων εξεδρών µε χρήση πασάλων για 

θεµελίωση, υπάρχει ένα κενό όσο αφορά την ικανότητα απορρόφησης ενέργειας του 

συστήµατος πασάλου – εδάφους, µε αποτέλεσµα την εφαρµογή των ισχυόντων κανονισµών  

των κτιριακών κατασκευών σε ειδικές κατασκευές όπως αυτές των πασάλων θαλάσσιων 

εξεδρών [8]. Αποτέλεσµα του κενού αυτού είναι να µην εκτιµώνται όλοι οι απαραίτητοι 

παράµετροι για την συµπεριφορά τέτοιων συστηµάτων και έτσι να οδηγούµαστε σε 

υπερδιαστασιολόγηση τέτοιων φερόντων στοιχείων µε προφανή την επαύξηση του κόστους 

κατασκευής.  

Συµπερασµατικά είναι αναγκαία η πλήρης κατανόηση της συµπεριφοράς των 

εµπηγνυόµενων µεταλλικών πασάλων κάτω από οριζόντια φορτία έτσι ώστε να προταθούν 

οι κατάλληλες ενέργειες σχεδιασµού και κατασκευής. 

1.3 Τύποι εξεδρών 

Η τυπική πλατφόρµα ανοικτής θάλασσας (offshore platform) έχει «καταγωγή» από τον 

κόλπο του Μεξικού και τώρα έχει επικρατήσει παγκοσµίως. Το βάθος κατασκευής της 

εκτείνεται από τα 12m και φτάνει τα 400m και ο χώρος κατασκευής από τις ήρεµες 

κλιµατικές συνθήκες στη νοτιοανατολική Ασία µέχρι την Βόρεια Θάλασσα και τον 

Ατλαντικό. 

Τα κύρια στοιχεία της πλατφόρµας ανοικτής θάλασσας είναι το χωροδικτύωµα (jacket), 

οι πάσσαλοι και το κατάστρωµα. Η σειρά κατασκευής είναι σχετικά απλή ως ιδέα. Το jacket 

συναρµολογείται στην στεριά ως χωρικό δικτύωµα και µετέπειτα µεταφέρεται µε στο χώρο 

ανάπτυξής του και τοποθετείται στον πυθµένα. Έκτοτε οι πάσσαλοι οδηγούνται στο έδαφος 

µέσα από ιδιαίτερους οδηγούς που είναι ήδη τοποθετηµένοι στο jacket. 

Η τυπική θαλάσσια εξέδρα συνήθως κατασκευάζεται και αποσκοπεί σε συνήθως 

αναγκαίους και ακριβούς  στόχους όπως οι γεωτρήσεις και η παραγωγή πετρελαίου και 

φυσικού αερίου και η µετέπειτα φόρτωσή τους σε αγωγούς για µεταφορά στη στεριά. Στο 

κατάστρωµά της έχει εγκατεστηµένους γερανούς και γεωτρύπανα, καθώς επίσης και όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία για την απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία της όπως γεννήτριες 

ηλεκτρικού ρεύµατος, αντλίες νερού, αγωγούς αποχέτευσης, κεραίες επικοινωνίας και 

ελικοδρόµιο [6]. 
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Εικόνα 1-5: Χωροδικτύωµα από το οποίο αποτελείται µια θαλάσσια εξέδρα (Jacket) 

1.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή φορέα  

• Συνθήκες εδάφους 

Οι συνθήκες εδάφους µπορεί να µεταβάλλονται σηµαντικά ανάλογα µε την περιοχή 

και ως εκ τούτου έχει αναπτυχθεί ένας µεγάλος αριθµός από είδη προβλητών. 

Συγκεκριµένα αν ένα έδαφος είναι χαλαρό µε µικρή αντοχή δεν έχει νόηµα η 

κατασκευή µιας συµπαγούς διατοµής, αλλά είναι προτεινόµενο να στηριχθεί η 

κατασκευή σε πασσάλους οι οποίοι θα καταλήγουν σε ένα ποιο ισχυρό στρώµα. Άρα 

η γεωτεχνική µελέτη είναι αρκετή να καθορίσει το είδος της θαλάσσιας κατασκευής 

που θα κατασκευαστεί. 

• Ποσότητα υποθαλάσσιας εργασίας 

Σηµαντικός παράγοντας κατά το σχεδιασµό θαλάσσιων κατασκευών είναι η 

αποφυγή, κατά το δυνατόν όσο περισσότερης υποθαλάσσιας εργασίας, µε ιδανική 

επιλογή τη χρήση µεταλλικών πασσάλων για την στήριξη της κατασκευής, όπου οι 

εργασίες συναρµολόγησης µπορούν να γίνουν στην στεριά και µόνο η τοποθέτηση 

τους να είναι υποθαλάσσια. 

• Κυµατισµοί 

Γενικά προτιµώνται οι ανοικτού τύπου κατασκευές στη θάλασσα σε σχέση µε τις 

συµπαγείς, έτσι ώστε να αποφεύγεται η αντανάκλαση των κυµατισµών στο συµπαγές 

κατακόρυφο µέτωπο της κατασκευής το οποίο µπορεί να επίδραση αρνητικά στη 

λειτουργία της. 
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• Εµπειρία κατασκευής 

Οι εργασίες που πραγµατοποιούνται σε τέτοια έργα διαφέρουν σηµαντικά από αυτές 

που γίνονται στην στεριά. Για αυτό απαραίτητη είναι η ανάλογη εµπειρία σε τέτοιου 

είδους κατασκευές, καθώς και η χρήση συγκεκριµένων κανονιστικών διατάξεων. 

• Εξοπλισµός 

Τέτοιας κλίµακας έργα απαιτούν συγκεκριµένο και εξειδικευµένο εξοπλισµό τον 

οποίο η εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευή πρέπει να διασφαλίσει ότι µπορεί 

να ανταποκριθεί στις ειδικές απαιτήσεις του έργου. 

• Υλικά 

Η επιλογή των υλικών κατασκευής επηρεάζεται από το σκοπό λειτουργίας της 

κατασκευής και από οικονοµικού παράγοντες. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι 

οικονοµικοί αυτοί παράγοντες επηρεάζουν τον σχεδιασµό της κατασκευής καθώς και 

η διαθεσιµότητα των υλικών στην κοντινή περιοχή του έργου. 

• Χρόνος κατασκευής 

Τα µεγάλης κλίµακας έργα έχουν πάντα τον χρόνο συµµετοχής ως καθοριστικό 

παράγοντα. Πρέπει να δίνεται µεγάλη σηµασία στο πόσο θα επηρεάσει η κατασκευή 

τη λειτουργία κάποιου κοντινού λιµανιού, το πότε θα γίνουν η εργασίες έτσι ώστε να 

αποφευχθούν ιδιαίτερες κλιµατικές καταστάσεις (π.χ. µουσώνες για την ΝΑ Ασία) 

καθώς επίσης και πότε θα µπορεί να γίνει πιο γρήγορη οικονοµική εκµετάλλευση 

των εσόδων από τη λειτουργία του έργου. 

• Μελλοντική επέκταση 

Η αυξανόµενη απαίτηση µεταφοράς προϊόντων ή περισσότερης εξαγωγής ορυκτού 

πλούτου, µπορεί να οδηγήσει στο να γίνουν κάποιες προσθήκες στην υπάρχουσα 

κατασκευή έτσι ώστε να µπορούν να ελλιµενιστούν µεγαλύτερα πλοία ή ακόµα να 

γίνει κατασκευή µιας εξέδρας πολύ κοντά στην υπάρχουσα, όπως επίσης και η 

αλλαγή κάποιων λειτουργικών στοιχείων της εξέδρας (γεωτρύπανα). 

• Κόστος κατασκευής 

Ο σηµαντικότερος παράγοντας και αυτός που καθορίζει συνήθως τον τύπο της 

κατασκευής. Γενικά ανοικτού τύπου προβλήτες είναι φθηνότερες από τις συµπαγείς 

όσο αυξάνεται το βάθος του νερού στο µπροστινό µέρος.  
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1.5 Πάσσαλοι 

1.5.1 Γενικά Χαρακτηριστικά 

Οι πάσσαλοι αποτελούν το συνηθέστερο τρόπο βαθιάς θεµελίωσης, η οποία 

εφαρµόζεται µε συνεχώς αυξανόµενο ρυθµό και βασίζεται στο γεγονός ότι αν το έδαφος 

κοντά στην επιφάνεια δεν είναι επαρκώς ανθεκτικό, µπορούν να κατασκευασθούν επιµήκη 

στοιχεία από υλικό µε αντοχή µεγαλύτερη από το έδαφος τα οποία να µεταφέρουν τα 

φορτία της κατασκευής σε υποκείµενες στρώσεις µε πιο ανθεκτικά χαρακτηριστικά. Άρα 

όταν µαλακά εδάφη υπέρκεινται στιφρών, όπως συµβαίνει κυρίως σε χώρους θαλάσσιου 

βυθού, η χρήση πασάλων είναι απαραίτητη. 

1.5.2 Υλικό κατασκευής 

Οι φέροντες πάσσαλοι µπορεί να αποτελούνται από ποικιλία υλικών. Οι ξύλινοι 

πάσσαλοι έχουν την ευχέρεια της ευκολότερης επεξεργασίας στην κατασκευή λόγω της 

ευκολίας στην κοπή τους και του σχετικά µικρού βάρους τους. 

Οι προκατασκευασµένοι πάσσαλοι από σκυρόδεµα πλεονεκτούν σε σχέση µε τους 

µεταλλικούς ως προς την µειωµένη διάβρωσή τους στο θαλάσσιο περιβάλλον και έχουν 

σηµαντική φέρουσα ικανότητα, ειδικά όταν είναι προεντεταµένοι. 

Επίσης υπάρχουν και οι επί τόπου σκυροδετούµενοι πάσσαλοι οι οποίοι 

κατασκευάζονται µε εκτόπιση του εδαφικού υλικού και χρήση µεταλλικού µανδύα 

(µεταλλότυπου). Γενικά όµως είναι θεµιτό να αποφεύγεται η χρήση επί τόπου 

σκυροδετούµενων πασάλων σε λιµενικά έργα λόγω ανεξέλεγκτων συνθηκών κατά την 

διάστρωση του ύφαλου σκυροδέµατος. 

1.5.3 Χαλύβδινοι πάσσαλοι 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει ως αντικείµενο µελέτης τους χαλύβδινους 

πασσάλους. Οι χαλύβδινοι πάσσαλοι χρησιµοποιούνται ευρέως λόγω της αυξηµένης 

αντοχής τους και της ευχέρειας χειρισµού τους. Είναι ικανοί για µεταφορά µεγάλων 

θλιπτικών φορτίων ιδιαίτερα όταν καταλήγουν σε συµπαγή εδαφική στρώση και έχουν την 

δυνατότητα µεγάλου βάθους έµπηξης και της ανάπτυξης µεγάλης πλευρικής τριβής. Επίσης 

διαθέτουν υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα έναντι κάµψης και λυγισµού. Μειονέκτηµα 

τους το αυξηµένο κόστος ανά µέτρο βάθους έµπηξης. 

Οι κοίλοι κυκλικοί πάσσαλοι (που είναι και οι πιο διαδεδοµένοι) αποτελούνται από 

ελάσµατα τα οποία έχουν µια διαµήκη «ραφή» µε ελάχιστο µήκος πασάλου το 1,5m. Οι 

διαµήκεις «ραφές» 2 γειτονικών κοµµατιών του πάσαλου πρέπει να έχουν περιστραφεί 

τουλάχιστον κατά 90
ο
. 

Οι ισχύοντες αµερικάνικοι κανονισµοί API RP2A και API RP2B, δίνουν επιτρεπόµενες 

αντοχές για της εξωτερική διάµετρο και την αρχική οβαλοποίηση. Αν ο πάσσαλος 

αποτελείται από διαφορετικού πάχους µέρη, τότε αυτά τα µέρη δεν πρέπει να διαφέρουν 

παραπάνω από 3mm σε πάχος, αλλιώς χρειάζονται µια εξοµάλυνση 4:1 (κατακόρυφα προς 

οριζόντια).  

Οι πάσσαλοι µε κοίλη κυκλική διατοµή συνήθως τοποθετούνται µε το κάτω τµήµα 

ανοικτό. Επίσης πιθανή πρακτική είναι να γεµίζονται µε σκυρόδεµα, το οποίο δεν 

ενδείκνυται σε λιµενικά έργα όπου επιδιώκεται η ελαστικότητα από την δυσκαµψία για να 

αναληφθούν οι δυνάµεις λογισµού και προσκρούσεων. 



Γενικά Στοιχεία                                            

Αξιολόγηση µη Γραµµικής Συµπεριφοράς Μεταλλικών Πασσάλων Θαλάσσιων Εξεδρών |  

 

7 

Οι ύφαλοι χαλύβδινοι πάσσαλοι συνήθως προστατεύονται µε ανόδια για προστασία 

λόγω διάβρωσης. Μερικές φορές εφαρµόζεται προστασία µέσω καθοδικού ρεύµατος το 

οποίο όµως δεν είναι αξιόπιστη, λόγω περιορισµών στην τοποθέτηση, πιθανές αρνητικές 

επιπτώσεις σε µέλη οπλισµένου σκυροδέµατος και επίσης λόγω του ανθρώπινου παράγοντα, 

συγκεκριµένα το εφαρµοζόµενο ρεύµα δηµιουργεί παρεµβολές στα τηλεοπτικά σήµατα και 

συχνά η προστασία κλείνεται από τον διακόπτη [6]. 

Τα έξαλα τµήµατα των πασσάλων συνήθως έχουν µια ανοχή στην διάβρωση κοντά στα 

6 µε 10mm και προστατεύονται µε εποξικές, πολυουθερανικές ή ελαστικές από καουτσούκ 

επικαλύψεις. Επίσης δύναται η επένδυση µε monel ή στρώµατα χαλκού-νικελίου[6]. 

1.6 Μεταφορά Πασσάλων 

Είναι σύνηθες οι πάσσαλοι µεγάλων διαµέτρων να σηκώνονται (ή να κυλίονται) και να 

τοποθετούνται επί φορτηγίδας, η οποία τα µεταφέρει στο χώρο της κατασκευής. Οι 

πάσσαλοι κατά την µεταφορά πρέπει να είναι κατάλληλα τοποθετηµένοι ή/και 

αλυσοδεµένοι έτσι ώστε να µην πέσουν στο νερό κατά την µεταφορά. Σηµαντικό είναι να 

ληφθούν υπ’ όψη µέτρα για αποφυγή οποιονδήποτε παραµορφώσεων προκύψουν σε 

πασσάλους υπό το βάρος άλλων υπερκείµενων πασσάλων. Για να αποφευχθεί το φαινόµενο 

αυτό τα τοιχώµατα των πασσάλων κατασκευάζονται µε µεγάλο πάχος ή τοποθετούνται 

ειδικές διατάξεις µεταφοράς όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1-6.  

 

 

Εικόνα 1-6: ∆ιάταξη Μεταφοράς Πασσάλων 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ενδείκνυται να γίνεται η µεταφορά του πασσάλου µε 

ρυµουλκό καθώς ο πάσσαλος επιπλέει µε την χρήση ειδικών πλευστικών διατάξεων. Η 

µεταφορά αυτή γίνεται ειδικά όταν ο πάσσαλος χρειάζεται να µεταφερθεί σε µεγάλα 

κοµµάτια και µετά να ανυψωθεί και να τοποθετηθεί κάθετα επί του βυθού. Τα ανοικτά άκρα 

του πασσάλου πρέπει να κλείσουν µε ειδικά διαφράγµατα αποτελούµενα είτε από µέταλλο 

είτε από καουτσούκ. Τα διαφράγµατα αυτά θα πρέπει να έχουν αρκετή αντοχή έτσι ώστε να 

µπορούν να αντιστέκονται στους κυµατισµούς λόγω της µεταφοράς. 

Σε πολλές πρόσφατες θαλάσσιες πλατφόρµες, όπου το κυρίως µέρος της κατασκευής 

(jacket) είναι πλευστό, τότε οι πάσσαλοι µεταφέρονται µαζί µε το jacket όπου προσφέρουν 

επιπρόσθετη πλευστότητα αν είναι κλειστοί καθώς και βάρος. Καθώς το jacket τοποθετείται 

επί του βυθού οι πάσσαλοι ανοίγονται και έτσι λόγω και της διαφοράς πίεσης τρυπούν το 

έδαφος µε την βοήθεια και του ιδίου βάρους τους. 



 8                                                                                                                       Κεφάλαιο 1 

| ∆ιπλωµατική Εργασία ∆ηµήτρη Χατζηχαρίτου – ΕΜΠ 2012 

 

1.7 Μέθοδοι θεµελίωσης 

Υπάρχουν δύο ειδών πάσσαλοι ανάλογα µε την διαδικασία κατασκευής τους: 

i. Πάσσαλοι δι’ εκτοπίσεως (οι οποίοι χωρίζονται σε εµπηγνυόµενους και επιτόπου 

εκχυνόµενους) 

ii. Πάσσαλοι άνευ εκτοπίσεως. 

Στις θαλάσσιες κατασκευές συνήθως χρησιµοποιούνται πάσσαλοι εµπηγνυόµενοι και µε 

αυτούς κυρίως ασχολείται αυτή η διπλωµατική. 

Οι πάσσαλοι που χρησιµοποιούνται σε θαλάσσιες κατασκευές είναι συνήθως µεγάλης 

διαµέτρου και µεγάλου πάχους µε διαµέτρους να κυµαίνονται από 1 έως 2 µέτρα. 

Εµπηγνύονται µε  ειδικά µηχανήµατα τα οποία λέγονται σφυριά και είναι είτε ατµοκίνητα, 

είτε υδραυλικά, είτε βενζινοκίνητα. Σαν γενικός κανόνας το σφυρί µε εφαπτόµενη την 

κεφαλή του πασσάλου, σπρώχνει τον πάσσαλο ο οποίος δεν ελέγχεται από κάποιους 

οδηγούς. Αυτό σηµαίνει ότι η κεφαλή του πασσάλου πρέπει να είναι ασφαλισµένη στο 

σφυρί µε ειδικές διατάξεις και οποίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ευθυγραµµία του 

πασσάλου µε το σφυρί. Μια τέτοια διάταξη φαίνεται στο πιο κάτω σχήµα: 

 

 

Εικόνα 1-7: Έµπηξη πασσάλου µε την βοήθεια οδηγών στον κόλπο του Μεξικού 

Τα σφυριά αυτά λόγω της κρούσης µεταφέρουν ένα ισχυρό θλιπτικό κύµα στην κεφαλή 

του πασσάλου το οποίο µεταφέρεται σε όλο το πάσσαλο µε την ταχύτητα του ήχου. Το κύµα 

αυτό είναι ένα δυναµικό φαινόµενο επιβολής τάσεων το οποίο περνά στο έδαφος δια µέσου 

του πασσάλου. Το φαινόµενο αυτό µπορεί να προβλεφθεί κατά µήκος του πασσάλου µε 

έλεγχο τάσεων σε διάφορες στάθµες λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες που αφορούν το 

σφυρί, τον πάσσαλο και το έδαφος. Παρόλα αυτά το φαινόµενο αυτό µπορεί να αγνοηθεί 

διότι έχει πολύ µικρή χρονική διάρκεια και δεν προκαλεί λυγισµό του πασσάλου. Όµως για 

να αποφευχθεί ο τοπικός λυγισµός ο κανονισµός API RP2A προτείνει ένα ελάχιστο πάχος 

το οποίο προκύπτει από την πιο κάτω εξίσωση: 

 ����� � 6.25 
 �����/100 
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Η πιο πάνω εξίσωση προτείνεται από τον εν λόγω κανονισµό για λόγο διαµέτρου προς 

πάχος (D/t) µεγαλύτερο του 60 και για παρατεταµένη έµπηξη µεγαλύτερη από 800 

χτυπήµατα ανά ίντσα (blows/in.). Για D/t µικρότερο του 60 ο τοπικός λυγισµός δεν είναι 

κρίσιµος. 

Επίσης η κεφαλή των πασσάλων µπορεί να παραµορφωθεί από τα κτυπήµατα και να 

χρειαστεί επιδιόρθωση έτσι ώστε να µπορεί να συγκολληθεί µε άλλο πάσσαλο. Ως εκ 

τούτου ο πιο πάνω κανονισµός επιτρέπει ένα µήκος από 0,5 έως 2 m για επιδιόρθωση. 

Κάποια σύγχρονα σφυριά (π.χ. Hydroblock) µειώνουν την ζηµιά στην κεφαλή έτσι ώστε οι 

πάσσαλοι µε µεγάλο πάχος να µην χρειάζονται επιδιόρθωση.  

Όταν νέα κοµµάτια πασσάλου χρειάζονται να προστεθούν, έρχονται µε 

σταθεροποιητικούς οδηγούς έτσι ώστε να διευκολύνουν την είσοδο και την ευθυγράµµιση 

µε το φορέα. Επίσης οι οδηγοί αυτοί θα πρέπει να παρέχουν την κατάλληλη σταθερότητα 

κατά την διάρκεια της συγκόλλησης και καθώς να µπορούν να σηκώνουν όλο το βάρος του 

πασσάλου έτσι ώστε ο γερανός που τον κρατάει να µπορεί να ασχοληθεί µε άλλες εργασίες. 

Πέραν από τη συγκόλληση πλήρους διείσδυσης που είναι και η πιο κοινή για τέτοιους 

πασσάλους υπάρχουν και ειδικές συνδετικές διατάξεις (breach-block connectors) οι οποίες 

επιτρέπουν την συγκόλληση δύο πασσάλων µέσω εφαρµογή ροπής στρέψης.  

Σηµαντικό θα ήταν να αναφερθεί η µεγάλη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την 

συγκόλληση ιδιαίτερα πασσάλων µε µεγάλη διάµετρο. Συγκεκριµένα στην πλατφόρµα 

Hondo στην Καλιφόρνια οι οποία έχει πασσάλους µε διάµετρο 54 ίντσες, ο µέσος όρος 

συγκόλλησης για τους πασσάλους µε τοίχωµα 1 ίντσας ήταν 3¼ ώρες, για αυτούς µε 

τοίχωµα 1¾ ίντσας 7¼ ώρες και για αυτούς µε 2,5 ίντσες 10,5 ώρες. 

1.8 Προσοµοίωση 

Ο φορέας που χρησιµοποιείται σε αυτή τη διπλωµατική είναι ένας πάσσαλος 

εµπηγνυόµενος σε έδαφος το οποίο είναι προσοµοιωµένο µε ελατήρια. Η µορφή του 

προσοµοιώµατος παρουσιάζεται στην πιο κάτω εικόνα. Το πρόγραµµα µε το οποίο έγιναν οι 

αναλύσεις του φορέα είναι το ADINA. 

 

 

Εικόνα 1-8: Προσοµοίωµα ΠΣ 

Ο µεταλλικός πάσσαλος έχει προσοµοιωθεί µε γραµµικά πεπερασµένα στοιχεία δοκού 

(beam elements) στην αρχή και µετά µε γραµµικά πεπερασµένα στοιχεία κοίλης κυκλικής 
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διατοµής (pipe elements). Η αλλαγή των στοιχείων προσοµοίωσης εξηγείται σε ποιο κάτω 

κεφάλαιο. Τα γραµµικά πεπερασµένα στοιχεία είναι τα απλούστερα ΠΣ που θα µπορούσαν 

να προσοµοιώσουν το φορέα αυτό για αυτό και επιλέχθηκαν έτσι ώστε να γίνει αρχικά µια 

εκτίµηση της συµπεριφοράς του φορέα πριν προχωρήσουµε σε πιο βαρύ από θέµα 

επεξεργασίας προσοµοίωµα. Επίσης η χρησιµοποίηση αυτών των στοιχείων έγινε έτσι ώστε 

να µπορούν να εξαχθούν ολοκληρωµένα συµπεράσµατα στο επίπεδο χρόνου της 

διπλωµατικής εργασίας καθώς και τα αποτελέσµατα να έχουν πρακτική εφαρµογή.  

 

 

Εικόνα 1-9: Βαθµοί Ελευθερίας και (default) Σηµεία Ολοκλήρωσης για Pipe Elements 

Το έδαφος έχει προσοµοιωθεί µε διγραµµικά ελατήρια. Το ADINA δίνει την δυνατότητα 

στους χρήστες του να χρησιµοποιήσουν στοιχεία ελατηρίων (spring elements) τα οποία 

δέχονται παραµέτρους όπως δυσκαµψία (σε µονάδες ∆ύναµης προς µετατόπισης) και 

καµπύλες p-y για να προσοµοιωθεί η µη γραµµικότητά τους. Αντί αυτού θα µπορούσαν να 

είχαν χρησιµοποιηθεί στοιχεία δικτυώµατος των οποίων η δυσκαµψία θα αντιστοιχούσε στη 

δυσκαµψία των ελατηρίων. ∆εν προτιµήθηκαν όµως διότι θα έπρεπε να ληφθεί υπό όψη και 

το µήκος των στοιχείων (σηµ. δυσκαµψία στοιχείου δικτυώµατος: EA/L). Όπως φαίνεται 

και στην Εικόνα 1-8 τα στοιχεία των ελατηρίων έχουν ένα µήκος το οποίο όµως δεν 

επηρεάζει τη λειτουργία τους. Το µήκος αυτό επιλέχθηκε έτσι ώστε κατά την λειτουργία του 

προσοµοιώµατος τα αποτελέσµατα που αφορούν την δύναµη των ελατηρίων να µην έχουν 

εναλλαγές στο πρόσηµο. Σηµαντικό να αναφερθεί είναι ότι το ένα άκρο των ελατηριωτών 

στοιχείων βρίσκεται επί του πασσάλου και το άλλο σε εξωτερικό σηµείο του οποίου είναι 

δεσµευµένοι όλοι οι βαθµοί ελευθερίας. Αυτός ο τρόπος σύνδεσης έγινε έτσι ώστε το 

πρόγραµµα να µπορεί µας δώσει αποτελέσµατα για την συµπεριφορά των ελατηρίων. 

Συγκεκριµένα µετατόπιση στο κόµβο που είναι συνδεδεµένο µε τον πάσσαλο και δύναµη 

στον δεσµευµένο κόµβο. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης του συστήµατος προκύπτουν από αναλύσεις µε 

ενεργοποιηµένες τις µεγάλες παραµορφώσεις στο σύστηµα. Η ανάλυση αυτή επιλέχθηκε για 

να προκύψουν δρόµοι ισορροπίας οι οποίοι δεν σταµατούν στο πρώτο κρίσιµο σηµείο αλλά 

εξακολουθούν να συνεχίζονται µέχρι την αριθµητική ή πραγµατική κατάρρευση του φορέα. 

Στη διπλωµατική αυτή οι παράµετροι της ανάλυσης διαµορφώθηκαν µε τέτοιο τρόπο έτσι 

ώστε η ανάλυση να τερµατίζεται όταν κάποιο από τα υλικά (κυρίως ο χάλυβας) φτάσει στη 

µέγιστη του παραµόρφωση (20%). 
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2 Αναλυτική Λύση 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε µια προσπάθεια επιβεβαίωσης των αποτελεσµάτων από το 

πρόγραµµα πεπερασµένων στοιχείων ADINA µε χρήση αναλυτικών σχέσεων και 

θεωρήσεων από τη µηχανική και από τη διεθνή βιβλιογραφία. 

2.1 Βιβλιογραφικές αναφορές 

Στις θεµελιώσεις µε πασσάλους επιβάλλονται 2 κύριες κατηγορίες φόρτισης [1]:  

i. Οριζόντιες και κατακόρυφες δυνάµεις στην κορυφή του πασσάλου λόγω 

ανεµοπιέσεων, σεισµικών δυνάµεων, δυνάµεων πρόσδεσης και πρόσκρουσης 

πλοίων. 

ii. Οριζόντιες και κατακόρυφες φορτίσεις κατά µήκος της παράπλευρης επιφάνειας 

των πασσάλων όπως στις περιπτώσεις πασσαλότοιχων και βάθρων γεφυρών.  

Οι κατακόρυφοι πάσσαλοι αναλαµβάνουν τα φορτία λόγω οριζόντιων δυνάµεων µε 

σύγχρονη κάµψη και πλευρική µετατόπιση, εκµεταλεύοντας τόσο την αντοχή τους όσο και 

την αντοχή του περιβάλλοντος εδάφους. 

Το πρόβληµα της αντοχής καθώς και της συµπεριφοράς των πασσάλων υπό οριζόντιες 

φορτίσεις είναι εξαιρετικά πολύπλοκο. Ως εκ τούτου οι συνηθισµένες πρακτικές που 

χρησιµοποιούνται πρέπει να χαρακτηρισθούν ως προσεγγιστικές, λόγω της αβεβαιότητας ως 

προς τη συµπεριφορά του πασσάλου κατά την επιβαλλόµενη φόρτιση και λόγω των 

αβεβαιοτήτων ως προς την συµπεριφορά του περιβάλλοντος εδάφους [1]. 

Οι κυριότεροι τρόποι έκφρασης της συµπεριφοράς του εδάφους που περιβάλει τον 

πάσσαλο είναι: 

i. Η χρήση του δείκτη εδάφους σε οριζόντια διεύθυνση, ��, 

ii. Το µέτρο ελαστικότητας του Young, 

iii. Καµπύλες πιέσεων-υποχωρήσεων (p-y curves) 

Στο κεφάλαιο αυτό έχει χρησιµοποιηθεί ο πρώτος τρόπος έκφρασης µε χρήση του δείκτη 

εδάφους σε οριζόντια διεύθυνση ��. Η φυσική έννοια του δείκτη αυτού είναι αντίστοιχη µε 

αυτή του δείκτη �� για κατακόρυφη φόρτιση ο οποίος χρησιµοποιείται για την επίλυση 

πεδιλοδοκών µε παραδοχή όµως ελαστικού εδάφους Winkler.  

Η υπόθεση ελατηριωτού ελαστικού εδάφους έχει προταθεί από τον E. Winkler το 1867 

και υποθέτει ότι η αντιδράσεις σε κάθε είδους θεµέλιο, από το έδαφος, είναι ανάλογες της 

µετατόπισης σε κάθε σηµείο της δοκού (θεµελίου) (Εικόνα 2-2).  

Στο βιβλίο “Beams on elastic foundation” από τον Hetenyi γίνεται µια προσέγγιση στο 

να εξαχθούν αναλυτικές λύσεις της συµπεριφοράς θεµελίων χρησιµοποιώντας την θεωρία 

της ελαστικής δοκού επί ελατηριωτού εδάφους Winkler. Επίσης στο βιβλίο αυτό εξάγονται 

αναλυτικές σχέσεις για την συµπεριφορά κατακόρυφων ελαστικών δοκών – πασσάλων. 
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Εικόνα 2-1: Η ελαστική δοκός κατά Hetenyi 

Το έδαφος στην θεώρηση του Hetenyi προσεγγίζεται από τη φόρτιση, � � ��. Μέσω 

αυτής της θεώρησης το έδαφος θεωρείται ότι συµπεριφέρεται ελαστικά, δηλαδή ακολουθεί 

το νόµο του Hooke. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η σταθερά k η οποία εκφράζει την 

δυσκαµψία του εδάφους (συγκεκριµένα την δυσκαµψία των ελατηρίων Winkler που 

προσοµοιώνουν το έδαφος) είναι ανάλογος του δείκτη εδάφους ��, της διαµέτρου (ή του 

πλάτους) D του θεµελίου και της επιφάνειας επιρροής του κάθε ελατηρίου που 

χρησιµοποιείται για την προσοµοίωση του εδάφους. Ως εκ τούτου προκύπτει η εξής σχέση: 

 

Σταθερά ελατηρίων = δείκτης εδάφους * ∆ιάµετρος * Επιφάνεια επιρροής 

 

Εικόνα 2-2: Πάσσαλος ως ελαστική δοκός επί ελατηριωτού εδάφους Winkler 

2.2 ∆ιαφορική εξίσωση συµπεριφοράς πασσάλου εντός εδάφους 

 

Εικόνα 2-3: Απειροελάχιστο µήκος δοκού επί ελατηριωτού εδάφους 

Για να βρεθεί µια ∆.Ε. η οποία να χαρακτηρίζει την συµπεριφορά του πασσάλου εντός 

ελατηριωτού εδάφους Winkler πρέπει να «κόψουµε» ένα απειροελάχιστο κοµµάτι µιας 

δοκού µέσα σε αυτό το µέσο.  Θεωρούµε ότι οι δυνάµεις που ασκούνται σε αυτό το κοµµάτι 
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είναι αυτές που φαίνονται στην Εικόνα 2-3. Σηµειώνεται επίσης ότι ο δείκτης k που 

εκφράζει την δυσκαµψία του εδάφους παραµένει σταθερός µε το βάθος (µήκος στην 

προκείµενη περίπτωση). Παίρνοντας την ισορροπία των δυνάµεων ως προς το δεξιά µέρος 

του απειροελάχιστου στοιχείου έχουµε: 

�� 
 ��� −� − ��� − ���� � 0⇒ 

 ���� − � ���� − �� � 0         (Εξ.2-1) 

 

Αντικαθιστώντας τη σχέση � � − !���"�"�� στην Εξ. 2-1 και µετά παραγωγίζοντας ως 

προς x και κάνοντας την αντικατάσταση 
�#$�� � ��, παίρνουµε την διαφορική εξίσωση που 

περιγράφει το πρόβληµά µας που είναι η εξής: 

  ! �%���% 
 � �"���" 
 �� � 0         (Εξ.2-2) 

 

Η πιο πάνω ∆.Ε. είναι οµογενής διαφορική εξίσωση τετάρτης τάξης µε σταθερούς 

συντελεστές. Ως εκ τούτου µπορεί να λυθεί αναλυτικά και να εξαχθεί κλειστός τύπος που να 

περιγράφει τα τις παραµέτρους του προβλήµατος (οριζόντιες µετατοπίσεις, στροφή, ροπή 

κάµψης και τέµνουσα του πασσάλου σε κάθε σηµείο). Ο Hetenyi έχει προβεί στην επίλυση 

της πιο πάνω διαφορικής εξίσωσης αναλυτικά και ως εκ τούτου η επίλυσή της σε αυτή την 

εργασία δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Παρόλα αυτά παρατίθενται 2 σχέσεις οι οποίες 

έχουν παρθεί από το βιβλίο του Hetenyi, συγκεκριµένα από το κεφάλαιο VI “Bars under 

axial and transverse loading” και έχουν χρησιµοποιηθεί στο επόµενο υποκεφάλαιο. 

 � � &'( )*"+,"-'" .-,�[201 cos�0�� 
 �1) − 0)� sin�0��]   (Εξ.2-3) 

 � � −�89: ;+,"-'" <
=>?
' [0 cos�0�� − 1 sin�0��]     (Εξ.2-4) 

 

 

Εικόνα 2-4: ∆οκός µε συγκεντρωµένο φορτίο στο ελεύθερο άκρο της 

 

Εικόνα 2-5: ∆οκός µε συγκεντρωµένη ροπή στο ελεύθερο άκρο της 

Συγκεκριµένα η Εικόνα 2-4 αναφέρεται στην Εξ.2-3 και η Εικόνα 2-5 στην Εξ.2-4. 

Όπου α και β είναι παράγοντες οµοιοµορφοποίησης και ισούνται µε: 

 

0 � @A) 
 BCDE         (Εξ.2-5) 
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1 � @A) − BCDE         (Εξ.2-6) 

A) � @ (CDE          (Εξ.2-7) 

2.3 Σύγκριση προγράµµατος ΠΣ µε αποτελέσµατα βιβλιογραφίας 

Κατά την παρούσα εργασία επιλέχθηκε ένα πρόγραµµα Πεπερασµένων Στοιχείων (ΠΣ) 

και συγκεκριµένα το ADINA (Automatic Dynamic Incremental Non-linear Analysis) έτσι 

ώστε να γίνει µια ακριβέστερη και γρηγορότερη ανάλυση των µετέπειτα περίπλοκων 

φορέων. Παρόλο που σήµερα η θεωρία των πεπερασµένων στοιχείων (καθώς και τα 

προγράµµατα που την χρησιµοποιούν) έχει εφαρµογές και χρησιµοποιείται κατά κόρον σε 

εφαρµογές µηχανικού (και όχι µόνο), η ανάγκη επαλήθευσης της θεωρίας αυτής και 

ιδιαίτερα των προγραµµάτων που την χρησιµοποιούν είναι άµεση και αναγκαία, έτσι ώστε 

να αρθεί και η κάθε µας αµφιβολία για τα εργαλεία-προγράµµατα που χρησιµοποιούµε. 

Ένας καλός τρόπος ελέγχου αυτών των προγραµµάτων είναι η σύγκριση των 

αποτελεσµάτων τους µε αποτελέσµατα που προέρχονται από αναλυτικές λύσεις και 

κλειστούς τύπους που περιγράφουν το εκάστοτε πρόβληµα. Ως εκ τούτου στην εργασία 

αυτή γίνεται µια προσπάθεια σύγκρισης λύσεων από πρόγραµµα ΠΣ µε τις λύσεις από 

αναλυτικές λύσεις. Συγκεκριµένα θα γίνει σύγκριση στα αποτελέσµατα που δίνουν οι δύο 

λύσεις για τις οριζόντιες µετατοπίσεις του πασσάλου.  

Οι σχέσεις του υποκεφαλαίου 2.2 αναφέρονται στην συµπεριφορά του πασσάλου µέσα 

στο έδαφος. Προφανώς θα χρειαστεί και µια σχέση που να εκφράζει την σύγχρονη κάµψη 

και θλίψη του πασσάλου στο ελεύθερο του µήκος. Αυτή τη σχέση µας την παρέχει και πάλι 

ο Hetenyi στο παράδειγµα 43
Α
 του κεφαλαίου VII του [7]. 

 

 

Εικόνα 2-6: Παράδειγµα 43Α από Hetenyi 

Η εξίσωση που περιγράφει την κάµψη του προβόλου είναι: �� � F� 
 ��, για 

απόσταση x<l από το σηµείο Ο. άρα η διαφορική εξίσωση είναι: 

 �)���) 
 � ! � � − F ! � 

 

Της οποίας η γενική λύση είναι: 

�� � GHIJ�K�� 
 LKMH�K�� − F� � 

Όπου: 

K � N� ! 
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Αν ορθώς υποθέσουµε ότι για x=0 το y=0 τότε Β=0 µε αποτέλεσµα η πιο πάνω εξίσωση 

να παίρνει την εξής µορφή: 

 

�� � GHIJ�K�� − F� � 

Μιας και γνωρίζουµε την λύση της εξίσωσης για το άκρο της στο ���−O� τότε µε 
ευκολία υπολογίζουµε το Α. 

Η σύγκριση έγινε για 4 διαφορετικές διαµέτρους (1200,1600,2000 και 2400mm) µε 

πάχος διατοµής (22,28,35 και 42mm αντίστοιχα) έτσι ώστε η κατηγορία των διατοµών να 

είναι 3. Το φορτίο P=100KN (οριζόντιο) και το N=50KN (κατακόρυφο). Το ελεύθερο 

µήκος είναι 15m και το εµπηγνυόµενο 10m. Ο δείκτης εδάφους επιλέχθηκε να είναι 

100ΜΝ/m³ και η επιφάνεια επιρροής του κάθε ελατηρίου να είναι στο 1m. Επίσης για 

αποφυγή κατακόρυφης µετατόπισης επιλέχθηκε να τοποθετηθεί ένα κατακόρυφο ελατήριο 

στο κάτω άκρο του προσοµοιώµατος το οποίο έχει υπερπολλαπλάσια δυσκαµψία από όλα 

τα υπόλοιπα. Η επίλυση των εξισώσεων έγινε µε χρήση λογιστικών φύλλων Microsoft 

Excel. Πιο κάτω παρουσιάζονται το προσοµοίωµα στο ΠΠΣ και τα αποτελέσµατα της 

σύγκρισης µε χρήση αδιαστατοποιηµένων γραφηµάτων. Είναι άξιο να σηµειωθεί ότι η φορά 

των θετικών x στην εξίσωση του παραδείγµατος 43
Α
 είναι όπως δείχνει το βέλος στην 

Εικόνα 2-6. 

 

 

Εικόνα 2-7: Προσοµοίωµα στο ADINA 

 

Εικόνα 2-8: D=1200mm 
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Εικόνα 2-9: D=1600mm 

 

Εικόνα 2-10: D=2000mm 

 

Εικόνα 2-11: D=2400mm 

Όπως παρατηρούµε οι αποκλίσεις µεταξύ των δύο λύσεων είναι πάρα πολύ µικρές και 

αριθµητικά, στα όρια εργασίας του πολιτικού µηχανικού, µηδαµινές. Επίσης για τις τιµές 

των 2 µεγαλύτερων διαµέτρων επιλέχθηκε βάθος έµπηξης 15m  έτσι ώστε τα διαγράµµατα 

τεµνουσών και ροπών κάµψης να µηδενίζονται στην κεφαλή του πασσάλου. 
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2.4 Αριθµητική λύση προβλήµατος µε διαφορετικές κατανοµές 

ελατηρίων 

Στο προηγούµενο υποκεφάλαιο έγινε µια σύγκριση των αποτελεσµάτων µεταξύ της 

αναλυτικής λύσης που προέρχεται από τον Hetenyi και του προγράµµατος ΠΣ ADINA. 

Όµως η αναλυτική λύση που παρέχεται από τον Hetenyi αφορά µόνο µια οµοιόµορφη και 

σταθερή κατανοµή σε σχέση µε το βάθος της δυσκαµψίας του εδάφους, η οποία όµως είναι 

µια λιγότερη πιθανή να βρεθεί σε πραγµατικές συνθήκες. Αυτό οφείλεται στο ότι τα εδάφη 

κυρίως είναι πιο χαλαρά στις ανώτερες στρώσεις τους και «σκληραίνουν» µε το βάθος. Ως 

εκ τούτου επιλέχθηκαν οι δύο πιο κάτω κατανοµές:  

 

 

         Εικόνα 2-12: ∆ιγραµµική Κατανοµή  Εικόνα 2-13: Τριγωνική Κατανοµή 

Η διαφορική εξίσωση που διέπει την συµπεριφορά του πασσάλου εντός του εδάφους 

προκύπτει µε τον ίδιο τρόπο όπως και πριν. Ιδιαίτερα για την ∆ιγραµµική κατανοµή η 

διαφορική εξίσωση είναι η ίδια µε αυτή του Hetenyi. Όµως η ∆ιαφορική εξίσωση της 

τριγωνικής κατανοµής είναι η εξής:  

  ! �%���% 
 � �"���" 
 ��� � 0       (Εξ.2-8) 

 

Η πιο πάνω ∆Ε είναι µια οµογενής διαφορική εξίσωση τετάρτης τάξης µε σταθερούς 

συντελεστές. Παρόλα αυτά λόγω του ότι υπάρχει και το x µέσα στην ∆Ε το οποίο 

µεταβάλλεται και επηρεάζει και της τιµές του y δεν υπάρχει ένας εύκολος τρόπος 

αναζήτησης µιας αναλυτικής λύσης. Επίσης δεν έγινε προσπάθεια για αναλυτική επίλυση 

της διότι λόγω έλλειψης χρόνου θα αναλωνόµασταν στην επίλυση της ξεφεύγοντας από τον 

σκοπό τη διπλωµατικής. Ως εκ τούτου έγινε µια προσπάθεια αριθµητικής επίλυσης της ∆Ε 

χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα MATLAB και τις συναρτήσεις που έχει κτισµένες µέσα 

του για την επίλυση πολύπλοκων ∆Ε. 

Η επίλυση έγινε θεωρώντας το πρόβληµα ως πρόβληµα συνοριακών τιµών (boundary 

value problem) και χρησιµοποιώντας τη συνάρτηση bvp4c. Για την επίλυση ενός 

προβλήµατος συνοριακών τιµών τετάρτης τάξης χρειάζονται 4 συνοριακές συνθήκες οι 

οποίες προκύπτουν από τη θεωρία καθώς και από κάποιες τιµές που πάρθηκαν από τη λύση 

του προγράµµατος ΠΣ.  
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Συγκεκριµένα οι συνοριακές τιµές είναι: 

i. ��0� �(µε την τιµή που δίνει το πρόγραµµα ΠΣ στο σηµείο αυτό). 

ii. �P�O� � 0 

iii. �PP�O� � 0 

iv. �PPP�0� � &-Q�P�R�9:  

Η τιµή y’(0) προκύπτει από τον Barber, (1953) ο οποίος εξέφρασε ότι ένας πάσσαλος 

εµπηγνυόµενος στο έδαφος έχει στο κάτω µέρος του τιµή στροφής 0 και στο άνω µέρος 

(στο µέρος που ξεκινάει ο βυθός) στροφή ίση µε: 

 

�P�0� � 1.62F�)/S� !�+/S 
 1.73��;/S� !�C/S 

 

Όπου k ο δείκτης εδάφους, ΕΙ η δυσκαµψία του πασσάλου, P το τέµνων φορτίο του 

πασσάλου στο σηµείο του βυθού και Μ η δύναµη P επί το ελεύθερο µήκος του πασσάλου. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι λόγω της ιδιαίτερης δυσκολίας υπολογισµού ενός προβλήµατος 

συνοριακών τιµών το MATLAB χρειάζεται να προσοµοιωθεί η συµπεριφορά του πασσάλου 

σαν ένα πολυώνυµο. Αυτό επίσης προκύπτει από την θεωρία του Barber, ο οποίος είπε ότι η 

µετατοπίσεις ενός πασσάλου που βρίσκεται εµπηγνυόµενος στο έδαφος προσοµοιώνονται 

µε ένα πολυώνυµο τρίτου βαθµού. Επειδή όµως υπάρχει δυσκολία στην επιλογή ενός 

κατάλληλου τέτοιου πολυωνύµου, χρησιµοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα του προγράµµατος 

ΠΣ έτσι ώστε να εξαχθούν τα κατάλληλα πολυώνυµα. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται 

παρακάτω.    

2.5 Σύγκριση αριθµητικής λύσης µε αποτελέσµατα ADINA 

Τα πιο κάτω διαγράµµατα είναι αδιαστατοποιηµένα, εκτός από αυτά των πολυωνύµων, 

και παρουσιάζουν τη συµπεριφορά του πασσάλου για φορτίο P=100KN και Ν=50KN. Η 

ανάλυση έγινε για τις τέσσερις διαµέτρους που χρησιµοποιήθηκαν και στο κεφάλαιο 2.3.  

2.5.1 ∆ιγραµµική κατανοµή 

 

Εικόνα 2-14: Σύγκριση Αναλυτικής Λύσης µε λύση ΠΠΣ (D=1200mm) 
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Εικόνα 2-15: Σύγκριση Αναλυτικής Λύσης µε λύση ΠΠΣ (D=1600mm) 

 

Εικόνα 2-16: Σύγκριση Αναλυτικής Λύσης µε λύση ΠΠΣ (D=2000mm) 

 

Εικόνα 2-17: Σύγκριση Αναλυτικής Λύσης µε λύση ΠΠΣ (D=2400mm) 
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2.5.2 Τριγωνική κατανοµή 

 

Εικόνα 2-18: Σύγκριση Αναλυτικής Λύσης µε λύση ΠΠΣ (D=1200mm) 

 

Εικόνα 2-19: Σύγκριση Αναλυτικής Λύσης µε λύση ΠΠΣ (D=1600mm) 

 

 

Εικόνα 2-20: Σύγκριση Αναλυτικής Λύσης µε λύση ΠΠΣ (D=2000mm) 
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Εικόνα 2-21: Σύγκριση Αναλυτικής Λύσης µε λύση ΠΠΣ (D=2400mm) 

2.5.3 Σύγκριση µεταξύ όλων των κατανοµών εδάφους και διαµέτρων 

Πιο κάτω παρουσιάζονται σε αδιαστατοποιηµένα διαγράµµατα η εκάστοτε συµπεριφορά 

του πασσάλου κάτω από οριζόντιο φορτίο P=100ΚΝ και κατακόρυφο N=50KN για 

διαφορετικές κατανοµές δυσκαµψίας του εδάφους καθώς και πως συµπεριφέρονται 

πάσσαλοι διαφορετικών διαµέτρων µέσα στο ίδιο έδαφος.. Τα αποτελέσµατα προέκυψαν 

από την θεωρία της αναλυτικής λύσης που αναπτύχθηκε πιο πάνω καθώς και από το 

πρόγραµµα ΠΣ ADINA. Στα πιο κάτω διαγράµµατα ΟΚ σηµαίνει οµοιόµορφη κατανοµή µε 

σταθερό δείκτη εδάφους 100ΜΝ/m³, ∆Κ σηµαίνει διγραµµική κατανοµή όπως περιγράφεται 

από την Εικόνα 2-12 και ΤΚ σηµαίνει τριγωνική κατανοµή όπως περιγράφεται από την 

Εικόνα 2-13. 

 

 

Εικόνα 2-22: Σύγκριση κατανοµών εδάφους για D=1200mm 
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Εικόνα 2-23: Σύγκριση κατανοµών εδάφους για D=1600mm 

 

Εικόνα 2-24: Σύγκριση κατανοµών εδάφους για D=2000mm 

 

Εικόνα 2-25: Σύγκριση κατανοµών εδάφους για D=2400mm 
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Εικόνα 2-26: Σύγκριση διαφορετικών διαµέτρων πασσάλου για οµοιόµορφη κατανοµή εδάφους 

 

Εικόνα 2-27: Σύγκριση διαφορετικών διαµέτρων πασσάλου για διγραµµική κατανοµή εδάφους 

 

Εικόνα 2-28: Σύγκριση διαφορετικών διαµέτρων πασσάλου για τριγωνική κατανοµή εδάφους 
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2.5.4 Συµπεράσµατα 

Όπως παρατηρούµε από τα διαγράµµατα και των δύο περιπτώσεων κατανοµής του 

δείκτη εδάφους οι αποκλίσεις µεταξύ των δύο λύσεων είναι πολύ µικρές, σχεδόν µηδαµινές 

για τα έργα πολιτικού µηχανικού. Ως εκ τούτου προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα:  

i. Η αναλυτική λύση είναι σωστή διότι επαληθεύεται από το πρόγραµµα ΠΣ. 

ii. Το πρόγραµµα ΠΣ ακολουθεί την ∆Ε που έχει προταθεί από την βιβλιογραφία. 

iii. Παρατηρείται επίσης ότι µε αλλαγή της κατανοµής της δυσκαµψίας εδάφους 

επηρεάζεται η συµπεριφορά του συστήµατος µε την τριγωνική κατανοµή να δίνει 

πιο µεγάλες µετακινήσεις στον πάσσαλο από ότι οι άλλες δύο, το οποίο πιθανόν 

να οφείλεται στο ότι στα πρώτα στρώµατα του εδάφους το έδαφος δεν έχει 

µεγάλη ικανότητα παραλαβής φορτίων και να µην αντιστέκονται στην οριζόντια 

µετακίνηση του πασσάλου. 

iv. Με την αύξηση της διαµέτρου του πασσάλου µειώνονται οι οριζόντιες 

µετατοπίσεις το οποίο οφείλεται στην αύξηση της δυσκαµψίας των ελατηρίων 

Winkler που αποτελούν το έδαφος.  
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3 Προσοµοίωµα πεπερασµένων στοιχείων 

Μετά την βεβαιότητα που αποκτήθηκε µέσω αναλυτικών λύσεων για το κατά πόσο 

σωστά δουλεύει το πρόγραµµα ΠΣ ADINA, όσο αφορά το συγκεκριµένο προσοµοίωµα, 

έγινε µια προσπάθεια να δούµε πως επηρεάζεται το όλο σύστηµα αλλάζοντας διάφορες 

παραµέτρους του συστήµατος. Κυρίως όµως οι πιο κάτω αναλύσεις έγιναν µε σκοπό να 

ευρεθεί µια φυσική σηµασία στο πως και γιατί καταρρέει ο φορέας του προσοµοιώµατος. 

Οι παράµετροι που επιλέχθηκαν να µελετηθούν είναι η συµπεριφορά των δύο υλικών 

(πάσσαλος (χάλυβας) και του εδάφους). Έγιναν τέσσερις αναλύσεις για να βρεθεί πώς 

επηρεάζουν οι διαφορετικές συµπεριφορές των υλικών του συστήµατος, το όλο σύστηµα. 

Οι αναλύσεις που έγιναν είναι οι εξής: 

i. Ελαστική συµπεριφορά των ελατηρίων προσοµοίωσης του εδάφους (τα οποία 

από εδώ και στο εξής θα ονοµάζονται ως ελατήρια για συντοµία) - Ελαστικό 

υλικό πασσάλου (ElsElp) 

ii. ∆ιγραµµική Ελαστοπλαστική συµπεριφορά ελατηρίων - Ελαστικό υλικό 

πασσάλου (PlsElp) 

iii. Ελαστική συµπεριφορά ελατηρίων - Ελαστοπλαστικό υλικό πασσάλου (ElsPlp) 

iv. ∆ιγραµµική Ελαστοπλαστική συµπεριφορά ελατηρίων - Ελαστοπλαστικό υλικό 

πασσάλου (PlsPlp) 

Σε παρένθεση είναι ονοµασία που ακολουθήθηκε για να περιγράφουν οι αναλύσεις στα 

πιο κάτω διαγράµµατα. Οι ονοµασίες (αν και όχι απόλυτα σωστές) βγαίνουν από την 

αγγλική γλώσσα. Για παράδειγµα ElsPlp σηµαίνει Elastic soil – Plastic pile δηλαδή η 

ανάλυση που έγινε στο iii. 

Το υλικό του πασσάλου είναι χάλυβας S355 που ακολουθεί τον πιο κάτω καταστατικό 

νόµο: 

 

 

Εικόνα 3-1: Καταστατικός νόµος υλικού πασσάλου 
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Η συµπεριφορά των ελατηρίων έχει προσοµοιωθεί χρησιµοποιώντας στοιχεία από τον 

Πίνακα 3.1. Τα παρακάτω στοιχεία έχουν προκύψει από µια πραγµατική γεωτεχνική µελέτη 

αφορούν έδαφος στιφρής αργίλου και διαµέτρου πασσάλου 1m. 

Πίνακας 3.1: Προφίλ Α 

V (m) WXY (KN) ZX MN/m 

2 0 0 

3 131 25.3 

4 243 50.7 

5 308 76 

6 629 66 

7 858 34.3 

8 967 38.7 

9 1076 43 

10 1185 47.4 

11 1294 51.8 

12 1403 56.1 

13 1512 60.5 

14 1621 64.8 

15 1730 69.2 

 

 

Παρόλο που η πιο πάνω κατανοµή είναι αληθοφανής επιλέχθηκε το σύστηµα πασσάλου 

εδάφους να προσοµοιωθεί µε µια οµοιόµορφη κατανοµή δυσκαµψίας ελατηρίων, 

χρησιµοποιώντας τον πιο πάνω πίνακα ως οδηγό για την επιλογή και την συµπεριφορά των 

ελατηρίων. 

Κατά την χρήση του προγράµµατος ΠΣ ADINA έχουν χρησιµοποιηθεί 2 ειδών 

αναλύσεις η οποίες προσφέρονται και ονοµάζονται από το πρόγραµµα και οι οποίες 

µπορούν και να προγραµµατιστούν ανάλογα από το χρήστη. Οι αναλύσεις αυτές είναι οι 

εξής και αναφέρονται σε όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια όπου είναι αναγκαίο:  

i. Statics Analysis: κατά την ανάλυση αυτή επιβάλλονται όλες οι φορτίσεις που 

έχουν επιλεχθεί από το χρήστη, είτε είναι επιβολές δυνάµεων είτε µετακινήσεων. 

τα φορτία σε αυτή την ανάλυση προσαυξάνονται σταθερά µε βήµα που ορίζει ο 

χρήστης και σε αριθµό που ορίζει επίσης ο χρήστης. Η ανάλυση αυτή σταµατάει 

στο πρώτο κρίσιµο φορτίο σηµείο λυγισµού και δεν υπολογίζει µεταλυγισµικούς 

κλάδους στους δρόµους ισορροπίας. 

ii. Collapse Analysis: κατά την ανάλυση αυτή οι φορτίσεις δεν αυξάνονται µε 

σταθερό προσαυξητικό βήµα και µπορούν να γίνουν αλλαγές στο βαθµό 

σύγκλισης της ανάλυσης. Η ανάλυση αυτή χρησιµοποιείται ευρέως για την 

ανάλυση της συµπεριφοράς συστηµάτων µε µη γραµµική συµπεριφορά. Επίσης η 

ανάλυση αυτή µπορεί να υπολογίσει την συµπεριφορά του συστήµατος µετά το 

πρώτο κρίσιµο σηµείο λυγισµού και άρα τον µεταλυγισµικό κλάδο.  
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3.1 Χρήση ραβδωτών στοιχείων δοκού (Beam Elements) 

Κατ’ αρχάς επιλέχθηκαν τα ραβδωτά πεπερασµένα στοιχεία δοκού (beam elements). Τα 

στοιχεία αυτά έχουν 6 βαθµούς ελευθερίας σε κάθε άκρο. Η προσοµοίωση έγινε όπως την 

πιο κάτω εικόνα:  

 

 

Εικόνα 3-2: Προσοµοίωση στο Πρόγραµµα ΠΣ 

Όπως φαίνεται στη εικόνα υπάρχουν πολλές οριζόντιες µακριές γραµµές. Αυτές ορίζουν 

τα ελατήρια. Σε προηγούµενη προσοµοίωση και συγκεκριµένα στην Εικόνα 2-7 αυτές οι 

γραµµές δεν φαίνονται διότι δεν υπάρχουν. Εδώ αξίζει να αναφερθεί πως γίνεται η 

προσοµοίωση ου εδάφους µε ελατήρια στο πρόγραµµα ΠΣ ADINA. 

Το ADINA παρέχει στους χρήστες του την ευκαιρία χρησιµοποίησης στοιχείων 

ελατηρίου (spring elements). Κατά τον ορισµό τους (Εικόνα 3-3) ο χρήστης πρέπει να δώσει 

την δυσκαµψία τους σε µονάδες δύναµης ανά µέτρο (εδώ N/m) και ότι άλλο χρειάζεται για 

να ορίσει πλήρως την συµπεριφορά τους όπως για παράδειγµα ο καταστατικός τους νόµος 

(p-y curve) (Εικόνα 3-4).  

 

 

Εικόνα 3-3: Ορισµός ∆υσκαµψίας Ελατηρίου 
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Εικόνα 3-4: Ορισµός καµπύλης συµπεριφοράς (p-y curve) 

Το ADINA χρειάζεται να οριστούν το κάθε ελατήριο ξεχωριστά στους κόµβους (nodes) 

τους οποίους καταλήγει. Στην Εικόνα 2-7 οι κόµβοι στα άκρα των spring elements είναι ο 

ένας επί του πασσάλου και ο δεύτερος είναι φανταστικός (virtual) επί ενός κόµβου µε 

ιδιότητες εδάφους (ground) δηλαδή δεν επιτρέπεται καµία κίνηση σε κανένα βαθµό 

ελευθερίας. Όµως αυτή η προσοµοίωση έχει ένα µειονέκτηµα. Το µειονέκτηµα ότι δεν 

µπορείς να εξάγεις τις αντιδράσεις των ελατηρίων διότι και αυτά ανήκουν στην κατηγορία 

του φανταστικού (virtual). Ως εκ τούτου επιλέχθηκε τα ελατήρια να προσοµοιωθούν µε 

«υπαρκτούς» κόµβους µε αρκετή απόσταση µεταξύ τους έτσι ώστε να µπορούν να εξαχθούν 

από το ADINA οι πληροφορίες για την συµπεριφορά των ελατηρίων. 

Στις αναλύσεις που ακολουθούν τα ελατήρια έχουν δυσκαµψία 47,34 MN/m εκτός από 

δύο ελατήρια (αυτά που βρίσκονται εκεί που ξεκινά ο «βυθός» και στην κάτω άκρη του 

πασσάλου) τα οποία έχουν την µισή δυσκαµψία λόγο µισής επιφάνειας επιρροής. Ο 

πάσσαλος έχει διάµετρο 1m και πάχος 32mm (Κατ. 1). Ο λόγος οριζόντιου προς 

κατακόρυφο φορτίο είναι 2. 

3.1.1 Αποτελέσµατα 

Πρώτα επιλέχθηκε να γίνει ανάλυση των προσοµοιωµάτων µε Statics Analysis στο 

ADINA. Οι δρόµοι ισορροπίας αδιαστατοποιηµένοι όπως πάντα που εξάχθηκαν από το 

πρόγραµµα φαίνονται πιο κάτω καθώς και το διάγραµµα ροπών κάµψης και οι αντιδράσεις 

των ελατηρίων στο τελευταίο βήµα κάθε ανάλυσης: 

 

 

Εικόνα 3-5: ∆ρόµοι Ισορροπίας για Statics 
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Εικόνα 3-6: ∆ρόµοι Ισορροπίας Statics (Μεγέθυνση) 

 

Εικόνα 3-7: PlsElp    Εικόνα 3-8: PlsPlp 

 

Εικόνα 3-9: PlsPlp    Εικόνα 3-10: ElsPlp 

0,00

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

F
/A

fy

x/Lfree

ELsPLb

PLsPLp

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

0 500 1000 1500

Β
ά

θ
ο

ς 
(m

)

Δύναμη Ελατηρίων (ΚΝ)

Αντιδράσεις στα ελατήρια

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

0 500 1000 1500

Β
ά

θ
ο

ς 
(m

)

Δυνάμεις (KN)

Αντιδράσεις στα ελατήρια

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

-5000 0 5000 10000 15000

Β
ά

θ
ο

ς
(m

)

Ροπή Κάμψης(Nm)

M (ΚNm)

Mel (ΚNm)

Mpl (ΚNm) -20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

-5000 0 5000 10000 15000

Β
ά

θ
ο

ς 
(m

)

Ροπή Κάμψης (ΚNm)

M (ΚNm)

Mel (ΚNm)

Mpl (ΚNm)



 30                                                                                                                       Κεφάλαιο 3 

| ∆ιπλωµατική Εργασία ∆ηµήτρη Χατζηχαρίτου – ΕΜΠ 2012 

 

 Οι πιο πάνω εικόνες αναφέρονται στο τελευταίο βήµα πριν το τέλος της ανάλυσης. 

Επειδή όµως χρειαζόνταν να γίνει µια πιο εµπερειστατοµένη ανάλυση έγιναν και οι εξής 

αναλύσεις µε την επιλογή της Collapse Analysis που στο ADINA δίνει και τον κλάδο του 

δρόµου ισορροπίας µετά το πρώτο κρίσιµο σηµείο:  

i. 0.2 big 10m ACrP: max [�=20%, µετατόπιση θραύσης ελατηρίων 100πλάσια 

της µετατόπισης διαρροής, µέγιστη οριζόντια µετατόπιση της κορυφής 10m και 

επιλεγµένη η συνέχεια της ανάλυσης µετά το πρώτο κρίσιµο σηµείο (After 

Critical Point). 

ii. 0.2 small 10m ACrP: max [�=20%, µετατόπιση θραύσης ελατηρίων 10πλάσια 

της µετατόπισης διαρροής, µέγιστη οριζόντια µετατόπιση της κορυφής 10m και 

επιλεγµένη η συνέχεια της ανάλυσης µετά το πρώτο κρίσιµο σηµείο (After 

Critical Point). 

iii. 0.02 small 10m ACrP: max [�=2%, µετατόπιση θραύσης ελατηρίων 100πλάσια 

της µετατόπισης διαρροής, µέγιστη οριζόντια µετατόπιση της κορυφής 10m και 

επιλεγµένη η συνέχεια της ανάλυσης µετά το πρώτο κρίσιµο σηµείο (After 

Critical Point). 

iv. 0.02 small 5m SCrP: max [�=2%, µετατόπιση θραύσης ελατηρίων 10πλάσια της 

µετατόπισης διαρροής, µέγιστη οριζόντια µετατόπιση της κορυφής 5m και µη 

επιλεγµένη η συνέχεια της ανάλυσης µετά το πρώτο κρίσιµο σηµείο (Stop at 

Critical Point). 

Η επεξήγηση στις παρενθέσεις γίνεται για να είναι πιο κατανοητά τα γραφήµατα. 

 

 

Εικόνα 3-11: ∆ρόµοι Ισορροπίας Collapse Analysis 

Στην Εικόνα 3-12 παρουσιάζονται οι συµπεριφορές των ελατηρίων σε στάθµες βάθους 

0,-1,-2 και -3 m. 
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Εικόνα 3-12: Συµπεριφορά Ελατηρίων κατά την Ανάλυση 

3.1.2 Συµπεράσµατα 

Όπως παρατηρούµε από την Εικόνα 3-6 αλλάζοντας την συµπεριφορά των συνιστωσών 

του συστήµατος αλλάζει και η εικόνα του συστήµατος. Αλλάζοντας τη συµπεριφορά των 

ελατηρίων δεν παρατηρήσαµε την έντονη µείωση που είχαµε στο ∆ρόµο Ισορροπίας όταν 

αλλάξαµε την συµπεριφορά του υλικού του πασσάλου. Ως εκ τούτου µπορούµε να 

συµπεράνουµε ότι η αντοχή του συστήµατος αυτού κυριαρχείται από την αντοχή του υλικού 

του πασσάλου. Έπρεπε όµως να κατανοηθεί γιατί σταµατά η ανάλυση στο πρόγραµµα ΠΣ 

εκεί που σταµατάει. Για αυτό προχωρήσαµε στα βήµατα (i, ii, iii, iv). Όµως όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 3-11 κανένα στοιχείο µε φυσική σηµασία όπως η µέγιστη παραµόρφωση του 

χάλυβα ([\) δεν επηρεάζει την ανάλυση. Οι αναλύσεις σταµατούν µόνο λόγω φραγµών 

στην αριθµητική επίλυση (π.χ. µέγιστη επιτρεπόµενη µετακίνηση). Συµπερασµατικά έπρεπε 

κάτι να αλλάξει στο προσοµοίωµα.  

3.2 Χρήση ραβδωτών στοιχείων κοίλης κυκλικής διατοµής (Pipe 

Elements) 

3.2.1 Σύγκριση µε στοιχεία δοκού 

Οι δυσκολίες στη κατανόηση του φυσικού τερµατισµού του προβλήµατος οδήγησαν 

στην αλλαγή των πεπερασµένων στοιχείων που προσοµοιώνουν το σύστηµα. Επιλέχθηκαν 

τα ραβδωτά στοιχεία κοίλης κυκλικής διατοµής (pipe elements). Τα στοιχεία αυτά έχουν 

τους ίδιους 6 βαθµούς ελευθερίας σε κάθε κόµβο όπως και τα beam elements, όµως έχουν 

και µερικούς πρόσθετους για τον υπολογισµό της οβαλοποίησης που συµβαίνει σε δοκούς 

µε κοίλη κυκλική διατοµή. Τα στοιχεία προσοµοιώνουν ακόµα καλύτερα το υπό µελέτη 

πρόβληµα λόγω της ιδιαίτερης κυκλικής τους φύσης. Όµως αυτό που τα έκανε να 

επιλεχθούν είναι το ότι διεγνώσθη ποιος ήταν ο λόγος που δεν τερµατιζόταν η ανάλυση στο 

προηγούµενο κεφάλαιο. Ο λόγος αυτό είναι ότι τα beam elements για να λειτουργήσουν µε 

ελαστοπλαστικές ιδιότητες και να θραύονται στην τιµή της µέγιστης παραµόρφωσης ([\) 

του χάλυβα πρέπει να έχουν στα υπόψη τους διαγράµµατα ροπών καµπυλοτήτων του 

εκάστοτε υλικού και διατοµής. Όµως το να παραχθούν τέτοια διαγράµµατα απαιτούν τη 

χρήση άλλου προγράµµατος Η/Υ το οποίο θα ήταν χρονοβόρο. Αντιθέτως τα pipe elements 

µπορούν να λειτουργήσουν λαµβάνοντας υπόψη τους τιµές από τον καταστατικό νόµο του 

υλικού του πασσάλου από την Εικόνα 3-1.  
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3.2.2 Αποτελέσµατα 

Έγιναν οι εξής αναλύσεις για να παρατηρηθεί η αλλαγή της συµπεριφοράς τους 

συστήµατος λόγω διαφορετικής συµπεριφοράς των υλικών:  

i. Pipe 0.2 large ACrP: Χρήση pipe elements, µέγιστη παραµόρφωση χάλυβα 20%, 

ελατήρια χωρίς όριο θραύσης και ανάλυση µετά το πρώτο κρίσιµο σηµείο. 

ii. Pipe 0.02 large ACrP: Χρήση pipe elements, µέγιστη παραµόρφωση χάλυβα 2%, 

ελατήρια χωρίς όριο θραύσης και ανάλυση µετά το πρώτο κρίσιµο σηµείο. 

iii. Pipe 0.02 spring rupt: Χρήση pipe elements, µέγιστη παραµόρφωση χάλυβα 2%, 

ελατήρια µε όριο θραύσης 10πλάσιο του ορίου διαρροής τους και ανάλυση µετά 

το πρώτο κρίσιµο σηµείο. 

iv. Pipe 0.2 large SCrP: Χρήση pipe elements, µέγιστη παραµόρφωση χάλυβα 20%, 

ελατήρια χωρίς όριο θραύσης και ανάλυση σταµατά στο πρώτο κρίσιµο σηµείο. 

Τα αποτελέσµατα των πιο πάνω αναλύσεων παρουσιάζονται πιο κάτω µε τη µορφή 

αδιαστατοποιηµένου δρόµου ισορροπίας. Στο πιο κάτω διάγραµµα υπάρχουν επίσης 

και οι αναλύσεις µε τα beam elements για σύγκριση. 

 

 

Εικόνα 3-13: ∆ρόµοι Ισορροπίας µε pipe elements 

Επίσης έγιναν οι εξής αναλύσεις για να βρεθεί ο λόγος κατάρρευσης του φορέα: 

i. Statics displ_small with_hard: Ανάλυση Statics, µικρές µετατοπίσεις στο 

σύστηµα (χωρίς φαινόµενα δευτέρας τάξης) και χάλυβας µε κράτυνση 

ii. Statics displ_small no_hard ATS: Ανάλυση Statics, µικρές µετατοπίσεις στο 

σύστηµα (χωρίς φαινόµενα δευτέρας τάξης), χάλυβας χωρίς κράτυνση και ATS 

(automatic time stepping) για ακριβέστερη ανάλυση στο κρίσιµο σηµείο. 

iii. Statics displ_small no hard: Ανάλυση Statics, µικρές µετατοπίσεις στο σύστηµα 

(χωρίς φαινόµενα δευτέρας τάξης), χάλυβας χωρίς κράτυνση 

iv. CA displ_small with_hard 15m: Ανάλυση Collapse Analysis, µικρές 

µετατοπίσεις στο σύστηµα (χωρίς φαινόµενα δευτέρας τάξης), χάλυβας µε 

κράτυνση και µέγιστη µετατόπιση κορυφής πασσάλου 15m 
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Εικόνα 3-14: ∆ρόµοι Ισορροπίας για µελέτη καθολικού λυγισµού 

 

 

Κατά την ανάλυση (ii) η ανάλυση σταµάτησε µε µέγιστη καταγραφόµενη παραµόρφωση 

4,3% και τάση στο χάλυβα 355MPa. Κατά την ανάλυση (i) η ανάλυση σταµάτησε µε 

µέγιστη καταγραφόµενη παραµόρφωση 20% και τάση στο χάλυβα 512MPa.  

3.2.3 Συµπεράσµατα 

Από τις τελευταίες αναλύσεις βγαίνουν τα εξής συµπεράσµατα: 

i. Αν θεωρήσουµε ότι τα ελατήρια, δηλαδή το έδαφος θραύεται που σηµαίνει ότι 

φτάνει µια µέγιστη επιτρεπόµενη µετατόπιση στον καταστατικό του νόµο τότε 

είναι αυτό που επηρεάζει το σύστηµα όπως βλέπουµε στην ανάλυση “pipe 0.02 

spring rupt”. Όµως αυτό δεν αγγίζει στα όρια της πραγµατικότητας διότι:  

a. Αν φτάσουν στην µέγιστη τους παραµόρφωση τα πρώτα ελατήρια που 

προσοµοιώνουν τα πρώτο 1m του εδάφους η ανάλυση στο ADINA 

σταµατάει, όµως στην πραγµατικότητα υπάρχουν ακόµα πολλά ελατήρια 

(δηλαδή µέτρα βάθους έµπηξης) που ακόµα µπορούν να παραλάβουν 

φορτία. 

b. Όπως αναφέρεται και στο βιβλίο “The Engineering of Foundations” από 

τον Rodrigo Salgado δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριµένο µέγιστο όριο στις 

καµπύλες p-y του εδάφους. Ως εκ τούτου το έδαφος δεν επηρεάζει το 

σύστηµα µας (εκτός αν είναι πολύ µαλακό όπως θα δούµε σε άλλο 

κεφάλαιο.) 

ii. Από την ανάλυση “pipe 0.02 large ACrP” έχουµε τέλος στην ανάλυση λόγω του 

ότι ο χάλυβας έφτασε την µέγιστη του παραµόρφωση (2%). Παρόλα αυτά στην 

ανάλυση “pipe 0.2 Large SCrP” παρατηρούµε ότι σταµατάει η ανάλυση λίγο 

µετά από την “pipe 0.02 large ACrP”. Άρα κάτι άλλο συµβαίνει σε εκείνο το 

σηµείο. 
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iii. Από την ανάλυση “pipe 0.2 large ACrP” παρατηρούµε ότι το σύστηµα έχει 

αρκετή αντοχή πέρα από το κρίσιµο σηµείο σε σηµείο που η µέγιστη µετακίνηση 

της κορυφής φτάνει την τιµή του ελεύθερου µήκους. Ο αυξανόµενος δρόµος 

ισορροπίας οφείλεται σε αριθµητικό λογικό σφάλµα. Συγκεκριµένα µετά από 

κάποια τιµή ο πάσσαλος οριζοντιώνεται και το φορτίο εφελκύει τον πάσσαλο 

αντί να τον θλίβει. 

iv. Από τις αναλύσεις “Statics displ_small no_hard ATS” και “Statics displ_small 

no_hard” έχουµε φτάσει στην πλήρη πλαστικοποίηση κάποιων στοιχείων του 

φορέα που βρίσκονται στην περιοχή µε βάθος -1m. Ως εκ τούτου ο φορέας 

καταρρέει διότι δηµιουργείται πλαστική άρθρωση στην περιοχή αυτή και ο 

φορέας γίνεται µηχανισµός. 

v. Από την ανάλυση “Statics displ_small with_hard” έχουµε ότι το τέλος της 

οφείλεται στο ότι ο χάλυβας έχει φτάσει τη µέγιστη επιτρεπόµενη παραµόρφωσή 

του (20%). Μιας και τα φαινόµενα δευτέρας τάξης είναι απενεργοποιηµένα και 

φαινόµενα τοπικού λυγισµού δεν παρουσιάζονται λόγω χρησιµοποίησης 

ραβδωτών πεπερασµένων στοιχείων ως εκ τούτου το κρίσιµο σηµείο των 

προηγούµενων αναλύσεων οφείλεται σε καθολικό λυγισµό του συστήµατος. 
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4 Παραµετρική ανάλυση προβλήµατος 

Στη προσπάθεια καλύτερης κατανόησης της συµπεριφοράς του συστήµατος πασσάλου – 

εδάφους αποφασίσθηκε µια σειρά από παραµετρικές λύσεις. Στο κεφάλαιο αυτό θα 

µελετηθεί η συµπεριφορά του συστήµατος κάτω από διαφορετικούς λόγους οριζόντιου προς 

κατακόρυφο φορτίο (λόγος ∆) και λόγους δυσκαµψίας εδάφους προς δυσκαµψία πασσάλου 

(λόγος Β). 

4.1 Γενικά στοιχεία 

Η προσοµοίωση του συστήµατος έγινε µε το πρόγραµµα πεπερασµένων στοιχείων 

ADINA, µε χρήση ραβδωτών κοίλων κυκλικών πεπερασµένων στοιχείων (pipe elements) 

για τον µεταλλικό πάσσαλο και χρήση ελατηριωτών στοιχείων (spring elements) για το 

έδαφος.  

Το σύστηµα αποτελείται από ένα πάσσαλο εµπηγνυόµενο σε έδαφος προσοµοιωµένο µε 

ελατήρια µε οµοιόµορφη κατανοµή δυσκαµψίας σε σχέση µε το βάθος στις πρώτες 

αναλύσεις και µετέπειτα µε τριγωνική. Ο πάσσαλος έχει ελεύθερο µήκος 15m και 

εµπηγνυόµενο µήκος επίσης 15m. 

Η διάµετρος του πασσάλου είναι 1 (ένα) m και το πάχος του 0,032m έτσι ώστε ο 

πάσσαλος να ανήκει στην κατηγορία 1. Το υλικό του πασσάλου είναι χάλυβας ποιότητας 

S355 µε µέγιστη παραµόρφωση 20% και συµπεριφορά όπως ορίζεται από την «Εικόνα 4-1: 

Καταστατικός νόµος υλικού πασσάλου» . 

 

 

Εικόνα 4-1: Καταστατικός νόµος υλικού πασσάλου 

4.2 Λόγος οριζόντιου προς κατακόρυφο φορτίο (λόγος ∆) 

Η βασική ιδέα για µια παραµετρική ανάλυση οριζόντιου προς κατακόρυφο φορτίο 

προκύπτει από το την ανάγκη εξαγωγής ποσοτικών αποτελεσµάτων µε όσο το δυνατό 

περισσότερη αδιαστατοποίηση των αποτελεσµάτων. Ως εκ τούτου µελετώντας τους 
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ισχύοντες αντισεισµικούς κανονισµούς παρατηρούµε ότι η προσοµοίωση των οριζόντιων 

φορτίων γίνεται µε ένα λόγο (∆) οριζόντιου προς κατακόρυφο φορτίο ο οποίος αλλάζει ανά 

περιοχή (π.χ. 0.16g, 0.24g, 0.36g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας).  

 

] � ^_`aόcd`^	f^_dί^h0d0hό_if^	f^_dί^ 

 

Επιλέχθηκαν 2 ειδών κατανοµές δυσκαµψίας. Μια οµοιόµορφη κατανοµή και µια 

τριγωνική. Ο λόγος της δυσκαµψίας εδάφους προς την δυσκαµψία του πασσάλου είναι 50 

(Β=50) και για τις δύο κατανοµές.  

4.2.1 Αποτελέσµατα 

4.2.1.1 Οµοιόµορφη κατανοµή 

Στην  Εικόνα 4-2 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα, σε αδιαστατοποιηµένους άξονες, 

της επιρροής του λόγου ∆ στη συµπεριφορά του συστήµατος. Τα αποτελέσµατα αυτά 

προέκυψαν από το πρόγραµµα ΠΣ ADINA µετά από Collapse Analysis. Η Collapse 

Analysis επιλέχθηκε γιατί µας δίνει και τον καθοδικό κλάδο µετά το πρώτο κρίσιµο σηµείο 

ισορροπίας. Η φόρτιση του συστήµατος επιβάλλεται στην κορυφή του πασσάλου µε λόγω 

οριζόντιου φορτίου προς κατακόρυφο όπως ορίζεται από το λόγο ∆. Τα φορτία αυτά 

αυξάνονται ταυτόχρονα και µε το ίδιο προσαυξητικό βήµα.  

Όπως παρατηρείται καθώς αυξάνεται ο λόγος ∆ τόσο πιο πολύ µειώνεται η ικανότητα 

του συστήµατος (του πασσάλου στη προκείµενη περίπτωση διότι λόγω του ότι επιλέχθηκε 

το Β=50, όπως θα εξηγηθεί πιο κάτω). Αυτό είναι λογικό µιας και η ικανότητα ενός 

µεταλλικού πάσσαλου θα µπορούσε να οριστεί ως: 

j� � �G 
 �k 

Όπου j�: το όριο διαρροής του χάλυβα (ή του εκάστοτε υλικού, εδώ 355MPa), N: η 

κατακόρυφη αξονική δύναµη, Μ: η τιµή της ροπής κάµψης στο σηµείο ελέγχου, Α: το 

εµβαδόν της διατοµής και W: η πλαστική ροπή αντίστασης. 

 

 

Εικόνα 4-2: ∆ρόµοι Ισορροπίας για λόγους οριζόντιου φορτίου προς κατακόρυφο 0,1 έως 1 
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Για περισσότερη κατανόηση παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την 

πιο πάνω ανάλυση αλλά για µόνο 2 τιµές του λόγου ∆, ∆=0,0 και ∆=0,1. Τα αποτελέσµατα 

φαίνονται στην Εικόνα 4-3. Η ανάλυση και εδώ παραµένει Collapse Analysis. Κατά την 

ανάλυση µε το κατακόρυφο φορτίο υπάρχει και µια πολύ µικρή ατέλεια µε την µορφή 

οριζόντιου φορτίου  το οποίο δεν επηρεάζει το λόγο ∆ απλώς κατευθύνει που θα γίνει η 

αστοχία. Όπως παρατηρείται η ικανότητα παραλαβής του συστήµατος µειώνεται κατά πολύ 

µε τη µικρή προσθήκη οριζόντιου φορτίου. Συγκεκριµένα ο λόγος l Gj�⁄  από περίπου 0,49 

για ∆=0,0 πέφτει στο 0,13 περίπου για ∆=0,1. 

 

 

Εικόνα 4-3: ∆ρόµοι Ισορροπίας για οριζόντιο προς κατακόρυφο φορτίο 0 και 0,1 

Για περαιτέρω κατανόηση όλων των παραµέτρων του συστήµατος παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα από χαρακτηριστικά σηµεία των αναλύσεων από την Εικόνα 4-3. 

Παρουσιάζονται τα διαγράµµατα εικόνων παραµόρφωσης του πασσάλου, διαγράµµατα 

ροπών κάµψης, διαγράµµατα τεµνουσών δυνάµεων και διαγράµµατα αξονικών δυνάµεων 

στα σηµεία A,B και C. Επίσης παρουσιάζονται και οι αντιδράσεις ελατηρίων στο βήµα C 

καθώς και η περιβάλλουσα του ορίου διαρροής τους µε κόκκινη διακεκοµµένη γραµµή. 
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Εικόνα 4-4: Εικόνες παραµόρφωσης πασσάλου για ∆=0 

 

       Εικόνα 4-5: ∆ιάγραµµα ροπών κάµψης       Εικόνα 4-6: ∆ιάγραµµα τεµνουσών δυνάµεων 

       

    Εικόνα 4-7: ∆ιάγραµµα αξονικών δυνάµεων             Εικόνα 4-8: ∆υνάµεις ελατηρίων  
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Εικόνα 4-9: Εικόνες παραµόρφωσης πασσάλου για ∆=0.1 

 

  Εικόνα 4-10: ∆ιάγραµµα ροπών κάµψης      Εικόνα 4-11: ∆ιάγραµµα τεµνουσών δυνάµεων 

 

  Εικόνα 4-12: ∆ιάγραµµα αξονικών δυνάµεων    Εικόνα 4-13: ∆υνάµεις ελατηρίων 
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4.2.1.2 Τριγωνική Κατανοµή 

Η Εικόνα 4-14 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα µιας Collapse Analysis για λόγους ∆ από 

0.1 έως 1.0. Οι παράµετροι της ανάλυσης παραµένουν οι ίδιες µε πριν πέραν της κατανοµής 

της δυσκαµψίας του εδάφους η οποία αυξάνεται µε το βάθος. Ο λόγος Β παραµένει ο ίδιος 

και ίσος µε 50. Όπως και στην Εικόνα 4-2 έτσι και στην Εικόνα 4-14 παρατηρείται µείωση 

της ικανότητας παραλαβής φορτίου από το σύστηµα µε την αύξηση του λόγου ∆. Επίσης 

λόγω της διαφορετικής κατανοµής της δυσκαµψίας σε σχέση µε το βάθος έχουµε και 

µείωση στις τιµές της ικανότητας αυτής. Ο λόγος l Gj�⁄  για την τριγωνική κατανοµή 

δυσκαµψίας είναι µειωµένος σε σχέση µε την οµοιόµορφη κατανοµή. 

 

 

Εικόνα 4-14: ∆ρόµοι Ισορροπίας για λόγους οριζόντιου φορτίου προς κατακόρυφο 0,1 έως 1 

Στην Εικόνα 4-15 παρουσιάζεται ο δρόµος ισορροπίας για λόγους ∆=0.0 και ∆=0.1 για 

τριγωνική κατανοµή δυσκαµψίας εδάφους. Σε σχέση µε την Εικόνα 4-3 φαίνεται ότι οι 

µέγιστες τιµές των δρόµων ισορροπίας έχουν µειωθεί, αποτέλεσµα το οποίο εξηγείται µε το 

ότι η δυσκαµψία του εδάφους έχει µειωθεί µε αποτέλεσµα να είναι πιο ενδόσιµο. Όπως και 

στην Εικόνα 4-3, έτσι και στην Εικόνα 4-15 παρατηρείται ότι µε µια µικρή προσθήκη 

οριζόντιου φορτίου η ικανότητα του συστήµατος για παραλαβή φορτίων µειώνεται. 

Συγκεκριµένα ο λόγος l Gj�⁄  από 0,38 για ∆=0,0 πέφτει στο 0,1 περίπου για ∆=0,1.  
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Εικόνα 4-15: ∆ρόµος Ισορροπίας για οριζόντιο προς κατακόρυφο φορτίο 0 και 0,1 

Για περαιτέρω κατανόηση όλων των παραµέτρων του συστήµατος παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα από χαρακτηριστικά σηµεία των αναλύσεων από την Εικόνα 4-15. 

Παρουσιάζονται τα διαγράµµατα εικόνων παραµόρφωσης του πασσάλου, διαγράµµατα 

ροπών κάµψης, διαγράµµατα τεµνουσών δυνάµεων και διαγράµµατα αξονικών δυνάµεων 

στα σηµεία A,B και C. Επίσης παρουσιάζονται και οι αντιδράσεις ελατηρίων στο βήµα C 

καθώς και η περιβάλλουσα του ορίου διαρροής τους µε κόκκινη διακεκοµµένη γραµµή. Το 

ότι η περιβάλλουσα δεν είναι µια ευθεία οφείλεται στο ότι τα ελατήρια έχουν διαφορετική 

µετατόπιση διαρροής και άρα και δύναµη διαρροής. Όµως η δυσκαµψία τους παραµένει 

αυξανόµενη µε το βάθος.  
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Εικόνα 4-16: Εικόνες Παραµόρφωσης Πασσάλου για µόνο κατακόρυφο φορτίο 

 

Εικόνα 4-17: ∆ιάγραµµα ροπών κάµψης       Εικόνα 4-18: ∆ιάγραµµα τεµνουσών δυνάµεων 

 

    Εικόνα 4-19: ∆ιάγραµµα αξονικών δυνάµεων                Εικόνα 4-20: ∆υνάµεις Ελατηρίων  
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Εικόνα 4-21: Εικόνες Παραµόρφωσης Πασσάλου ∆=0.1 

 

Εικόνα 4-22: ∆ιάγραµµα ροπών κάµψης         Εικόνα 4-23: ∆ιάγραµµα τεµνουσών δυνάµεων 

 

       Εικόνα 4-24: ∆ιάγραµµα αξονικών δυνάµεων                Εικόνα 4-25: ∆υνάµεις Ελατηρίων 
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4.2.2 Συµπεράσµατα 

i. Από την Εικόνα 4-3 και Εικόνα 4-15 φαίνεται ότι το οριακό φορτίο λυγισµού 

είναι το 49%  και το 38% αντίστοιχα της πλήρης δύναµης πλαστικοποίησης της 

διατοµής. Για επιβεβαίωση έγινε µια γραµµική ανάλυση λυγισµού στο ADINA 

όπου υπολογίστηκαν οι τα κρίσιµα φορτία λυγισµού για οµοιόµορφη και 

τριγωνική κατανοµή ελατηρίων. Επίσης υπολογίστηκαν ο συντελεστής 

ισοδύναµου µήκους λυγισµού β και ο µειωτικός συντελεστής χ µε χρήση του 

υπάρχοντος κανονισµού. Για οµοιόµορφη κατανοµή βρέθηκε ότι το φορτίο 

λυγισµού είναι 19,57ΜΝ, ο συντελεστής ισοδύναµου µήκους λυγισµού β=2,31 

και ο µειωτικός συντελεστής χ=0,454.  Για τριγωνική κατανοµή βρέθηκε ότι το 

φορτίο λυγισµού είναι 13,06ΜΝ, ο συντελεστής ισοδύναµου µήκους λυγισµού 

β=2,83 και ο µειωτικός συντελεστής χ=0,324. Το ότι ο συντελεστής β είναι 

µεγαλύτερος του 2,0 που υπάρχει στον κανονισµό για πρόβολο σηµαίνει αύξηση 

του µήκους λυγισµού η οποία δεν βρίσκεται πολύ µακριά από την 

πραγµατικότητα αν θεωρήσουµε ότι τα πρώτα ελατήρια στο προσοµοίωµα έχουν 

πολύ µικρή ικανότητα παραλαβής δυνάµεων και µπορούν να αγνοηθούν. 

ii. Τοποθετώντας στην ανάλυση για κατακόρυφο φορτίο την αρχική ατέλεια του 

κανονισµού η οποία προκύπτει από το τύπο: .� � n�A̅ − 0.2�k<p G⁄  τότε ο 

µειωτικός συντελεστής χ δεν προκύπτει ο ίδιος µε αυτόν του κανονισµού. Ένας 

πιθανός λόγος για τον οποίο συµβαίνει αυτό είναι ότι υπάρχουν παρασιτικές 

ροπές στο εν λόγω προσοµοίωµα οι οποίες προκύπτουν λόγω των δυνάµεων που 

ασκούνται από τα ελατήρια και λόγω οβαλοποίησης. 

iii. Παρατηρούµε ότι για µικρή αύξηση του οριζόντιου φορτίου, από λόγο 0 σε λόγο 

0,1 τότε στο σύστηµα µας κυριαρχεί η κάµψη µε αποτέλεσµα να µειώνεται κατά 

πολύ η πλαστιµότητα του συστήµατος. 

iv. Με κάθε αύξηση του λόγου οριζόντιου προς κατακόρυφο φορτίο το εµβαδόν που 

περικλείεται από το δρόµο ισορροπίας µειώνεται. Άρα και η πλαστιµότητα του 

συστήµατος µειώνεται µε την αύξηση του λόγου οριζόντιου προς κατακόρυφο 

φορτίο. 

4.3 Λόγος δυσκαµψίας εδάφους προς δυσκαµψία πασσάλου (λόγος Β) 

Πέραν της µελέτης της επιρροής του οριζόντιου φορτίου, έγινε µια προσπάθεια να 

ποσοτικοποιήθει η συµπεριφορά του συστήµατος µέσω του λόγου Β ο οποίος δείχνει τον 

λόγο της δυσκαµψίας του εδάφους προς τη δυσκαµψία του πασσάλου. Οι κατανοµές της 

δυσκαµψία των ελατηρίων που επιλέχθηκαν για την µελέτη αυτή είναι οι ίδιες µε πριν. Μια 

οµοιόµορφη και µια τριγωνική.  Λόγος αυτός προκύπτει από την εξής διαίρεση: 

 

L � qr* !/sjt..+ 

 

Στην περίπτωση της τριγωνικής κατανοµής η σταθερά qr*	προκύπτει από την τιµή που 

έχει το ελατήριο στην µέση της κατανοµής, σε βάθος περίπου 7m. Ο πάσσαλος παραµένει ο 

ίδιος µε πριν, δηλαδή µε διάµετρο 1m, πάχος 32mm, ελεύθερο µήκος 15m, βάθος έµπηξης 

15m και κατηγορία χάλυβα S355. Ο λόγος οριζόντιου φορτίου προς κατακόρυφο 

επιλέχθηκε να είναι στο 0,4. 
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4.3.1 Αποτελέσµατα 

Όπως και για τον λόγο ∆ έτσι κα εδώ επιλέχθηκε να γίνει µια Collapse Analysis στο 

ADINA έτσι ώστε να προκύψουν ασφαλή και ολοκληρωµένα συµπεράσµατα για τη 

συµπεριφορά του συστήµατος Όπως φαίνεται από την Εικόνα 4-26 και την Εικόνα 4-27 το 

σύστηµα πασσάλου – εδάφους κυριαρχείται από την ικανότητα του πασσάλου να 

παραλαµβάνει φορτία για λόγους Β µεγαλύτερους του 30 για οµοιόµορφη κατανοµή 

δυσκαµψίας και για λόγους µεγαλύτερους του 40 για τριγωνική κατανοµή δυσκαµψίας. 

Επίσης φαίνεται ότι για περαιτέρω αύξηση του λόγου Β δεν υπάρχει περαιτέρω σηµαντική 

βελτίωση στην απόκριση του συστήµατος. 

Από την Εικόνα 4-281-4 µέχρι την Εικόνα 4-30 παρουσιάζονται η συµπεριφορά των 

ελατηρίων για τους µικρούς λόγους Β της οµοιόµορφης και της τριγωνικής κατανοµής 

δυσκαµψίας. Όπως φαίνεται σχεδόν όλα τα ελατήρια έχουν πλαστικοποιηθεί µε αποτέλεσµα 

το έδαφος να µην παραλαµβάνει επιπλέον οριζόντιο φορτίο και ως εκ τούτου ο πάσσαλος να 

µετατοπίζεται χωρίς να κάµπτεται όπως  φαίνεται και στην Εικόνα 4-31. Στην Εικόνα 4-31 

φαίνεται η παραµόρφωση του πασσάλου κατά την διάρκεια της ανάλυσης για Β=30 και 

τριγωνική κατανοµή της δυσκαµψίας του εδάφους. Στην Εικόνα 4-32 παρουσιάζεται η 

παραµόρφωση του πασσάλου λόγο Β=40 για τριγωνική κατανοµή δυσκαµψίας του εδάφους. 

Είναι εµφανές ότι το έδαφος δεν πλαστικοποιείται, τουλάχιστον όχι ως επί το πλείστον του 

βάθους έµπηξης και ως εκ τούτου ο πάσσαλος κάµπτεται. 
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Εικόνα 4-26: ∆ρόµοι Ισορροπίας για οµοιόµορφη κατανοµή 

 

Εικόνα 4-27: ∆ρόµοι Ισορροπίας για τριγωνική κατανοµή 
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Εικόνα 4-28: Αντιδράσεις Ελατηρίων για οµοιόµορφη κατανοµή και Β=10 

 

 

Εικόνα 4-29: Αντιδράσεις Ελατηρίων για οµοιόµορφη κατανοµή και Β=20 

 

Εικόνα 4-30: Αντιδράσεις Ελατηρίων για τριγωνική κατανοµή και Β=30 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Β
ά

θ
ο

ς 
(m

)

Δύναμη Ελατηρίων (N)

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Β
ά

θ
ο

ς 
(m

)

Δύναμη Ελατηρίων (N)

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Β
ά

θ
ο

ς 
(m

)

Δύναμη Ελατηρίων (KN)

Αντιδράσεις Ελατηρίων



 48                                                                                                                       Κεφάλαιο 4 

| ∆ιπλωµατική Εργασία ∆ηµήτρη Χατζηχαρίτου – ΕΜΠ 2012 

 

 

    Εικόνα 4-31: Παραµόρφωση Πασσάλου για Β=30  Εικόνα 4-32: Παραµόρφωση Πασσάλου για Β=40 

4.3.2 Συµπεράσµατα 

i. Όπως παρατηρούµε και στα 2 διαγράµµατα (Εικόνα 4-26 και Εικόνα 4-27) ο 

λόγος Β δεν επηρεάζει την συµπεριφορά σε ποσοστό τέτοιο ώστε να χρίζει 

περαιτέρω µελέτης για έργα πολιτικού µηχανικού. 

ii. Για µικρές τιµές του Β τα ελατήρια πέραν της δυσκαµψίας τους που µειώνεται, 

µειώνεται και η µέγιστη ικανότητα παραλαβής φορτίου µε αποτέλεσµα όπως 

φαίνεται και από την Εικόνα 4-28, Εικόνα 4-29 και Εικόνα 4-30 τα ελατήρια να 

βρίσκονται σε καθεστώς πλαστικοποίησης και ως εκ τούτου ο πάσσαλος να µην 

κάµπτεται πλέον και  να µετατοπίζεται ακέραιος όπως φαίνεται και από την 

Εικόνα 4-31. 
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5 Ανάπτυξη προγράµµατος για επιλογή κατάλληλου 

πασσάλου 

Όπως παρατηρούµε στην Εικόνα 4-26 και Εικόνα 4-27 ο λόγος της δυσκαµψίας του 

εδάφους προς τη δυσκαµψία του πασσάλου ενδέχεται να µην επηρεάζει τη συµπεριφορά του 

συστήµατος πάσσαλος έδαφος, εκτός από πολύ µικρές τιµές του λόγου αυτού. Μικρές τιµές 

του λόγου αυτού σηµαίνουν κατά κύριο λόγο µαλακό έδαφος. Ως εκ τούτου έγινε µια 

προσπάθεια ανάπτυξης ενός µικρού λογισµικού που να λαµβάνει υπόψη του κύριες 

εδαφικές παραµέτρους που παίζουν ρόλο στη δηµιουργία των καµπύλων p-y οι οποίες 

καθορίζουν την συµπεριφορά του εδάφους κατά την οριζόντια µετατόπιση του πασσάλου. Ο 

χρήστης εισάγει εδαφικές παραµέτρους καθώς και το βάθος έµπηξης και το ελεύθερο µήκος 

τους πασσάλου. Το λογισµικό µετά από υπολογισµούς και συγκρίσεις του λόγου της 

δυσκαµψίας του εδάφους προς το πάσσαλο δίνει ζεύγη διαµέτρων και λόγου διαµέτρου 

προς πάχος πασσάλου έτσι ώστε το σύστηµα πασσάλου εδάφους να µην επηρεάζεται από τη 

συµπεριφορά του εδάφους δηλαδή ο λόγος Β να υπερβαίνει την τιµή 40 και ως εκ τούτου το 

σύστηµα να εξαρτάται µόνο από τη συµπεριφορά του πασσάλου και οι οποιοιδήποτε 

έλεγχοι στο σύστηµα να γίνονται στον πάσσαλο.  

5.1 Θεωρητικό υπόβαθρο 

Για τη περιγραφή του εδάφους ως πλήθος ελατηρίων Winkler τα οποία 

παραµορφώνονται κατά την οριζόντια κίνηση του πασσάλου χρειάζονται να αναπτυχθούν οι 

καµπύλες p-y (δύναµης – µετατόπισης) για συγκεκριµένες στάθµες του εδάφους. Ως εκ 

τούτου παραθέτονται οι τρόποι σύνταξης αυτών των καµπυλών όπως αναφέρεται στο βιβλίο 

“The Engineering of Foundations” από τον Rodrigo Salgado.  

Στο βιβλίο αυτό καθώς και στο πρόγραµµα το έδαφος χωρίζεται σε άµµους, µαλακές 

αργίλους και στιφρές αργίλους. Πιο κάτω ακολουθούν οι µαθηµατικές σχέσεις που 

παράγουν αυτές τις καµπύλες. 

5.1.1 Άµµοι 

Η εξίσωση που δίνει την καµπύλη p-y για άµµους είναι η πιο κάτω: 

 

� � u�vtanh	��z{�u�v � 
 

Όπου �v:η οριακή αντοχή σε βάθος z σε µονάδες δύναµης ανά µήκος, �z: η κλίση του 

δείκτη εδάφους µε το βάθος το οποίο δίνεται σε πίνακες και 

 

u � |3 − 0.8 ~� ≥ 0.9	�`0	�d0d`hή	fό_d`��0,9	�`0	hihA`hή	fό_d`��   

 

Το �v υπολογίζεται ως εξής: 
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�v � ��u;{ 
 u)L��′�u+L�′�  

Όπου z το βάθος σε m, B η διάµετρος του πασσάλου σε m και u;,u) και u+ αδιάστατοι 

συντελεστές που υπολογίζονται πιο κάτω: 

 u; � 0.115 × 10R.RCRS�� 

 u) � 0.571 × 10R.R))�� 

 u+ � 0.646 × 10R.RSSS�� 

 

Όπου f� η µέγιστη γωνιά τριβής σε µοίρες. 

5.1.2 Μαλακές άργιλοι 

Η εξίσωση που δίνει τις καµπύλες p-y για µαλακές αργίλους είναι η πιο κάτω: 

 � � �v0.5� ��SR�; +�  

Όπου �SR είναι η µετατόπιση που αντιστοιχεί στο 50% της µέγιστης αντίστασης του 

εδάφους. �SR � 2.5[SR� 

Όπου [SR είναι η παραµόρφωση που αντιστοιχεί σε δοκιµή αστράγγιστης τριαξονικής 

θλίψης που αντιστοιχεί στο 50% της µέγιστης διατµητικής αντοχής. Το [SR ποικίλει από 

0,005 για αργίλους µε αστράγγιστη διατµητική αντοχή µεγαλύτερη των 100 KPa και για 

0,015 για αργίλους µε µικρή αστράγγιστη διατµητική αντοχή ίση µε 10 KPa. 

Το �vυπολογίζεται ως εξής: 
 

�v � �2 
 �P��\,��z 
 0.4 {L� �\L ≤ 9L�\ 

 

Όπου �′� οι ενεργές τάσεις στο έδαφος σε βάθος z. 

5.1.3 Στιφρές άργιλοι 

Η εξίσωση που δίνει τις καµπύλες p-y για στιφρές αργίλους είναι η εξής: 

 

� � �1.02�v�nJℎ �0.537� ��SR�R.�� 	�`0	� ≤ 8�SR
�v	�`0	� > 8�SR  

Όπου �SR: 

 �SR � 0.0063[SR��q��-R.��S 

 

Όπου q�: 

 

q� �  �!� �sC ≤ 3L� �!� �LC�R.)�� 
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Όπου  �: το µέτρο ελαστικότητας του Young για τον πάσσαλο, !�: η ροπή αδρανείας 

του πασσάλου,  �: το µέτρο ελαστικότητας του εδάφους σε βάθος z και L: το µήκος του 

πασσάλου. Το �v	υπολογίζεται όπως στις µαλακές αργίλους. 
 

 

5.2 Παραδοχές προγράµµατος και παράµετροι εισαγωγής 

Ο κώδικας του προγράµµατος έχει αναπτυχθεί για να υπολογίζει τις καµπύλες p-y για 

µοναδικό και οµοιογενές έδαφος του οποίου οι παράµετροι του όπως γωνιά τριβής και 

ειδικό βάρος δεν αλλάζουν µε το βάθος. Η λέξη “µοναδικό” χρησιµοποιείται για να δείξει 

ότι για πολυστρωµατικό έδαφος το πρόγραµµα δεν εφαρµόζεται. Η µέγιστη παραµόρφωση 

στην οποία φτάνουν οι καµπύλες είναι τα 10m και έχουν υπολογιστεί µε βήµα 1mm. Επίσης 

σηµαντικό είναι να αναφέρουµε ότι η ανάλυση των καµπυλών γίνεται ανά µισό µετρό 

βάθους χωρίς όµως να λαµβάνεται υπόψη η κατακόρυφη επιφάνεια επιρροής των 

ελατηρίων. Ως εκ τούτου οι λόγοι δυσκαµψίας εδάφους προς δυσκαµψία πασσάλου 

υπολογίζονται για επιφάνεια επιρροής πασσάλου ίση µε 1 µέτρο. Επίσης λόγω του ότι 

φαινόµενα τοπικού λυγισµού δεν µελετήθηκαν σε αυτή τη διπλωµατική το πάχος 

τοιχώµατος του πασσάλου καθώς και η διάµετρος που προτείνεται αντιστοιχούν σε 

κατηγορία διατοµής 1 και συγκεκριµένα για υλικό χάλυβα S355. Στην ανάλυση για στιφρές 

αργίλους το ειδικό βάρος παραµένει σταθερό και ίσο µε 16 KN/m³. 

Ο χρήστης εισάγει στο πρόγραµµα διαφορετικά στοιχεία ανάλογα µε το έδαφος 

θεµελίωσης. Οι παράµετροι εισαγωγής είναι: 

i. Άµµοι: µέγιστη γωνιά τριβής f� από 34
ο
 έως 46

ο
 µε βήµα 4

ο
 , σχετική πυκνότητα �� από 40% έως 80% µε βήµα 10%, ειδικό βάρος γ από 18 έως 20 KN/m³ µε 

βήµα 1, βάθος έµπηξης από 10m έως 30m µε βήµα 5 και ελεύθερο µήκος 

πασσάλου από 10m έως 30m µε βήµα 5. 

ii. Μαλακές άργιλοι: αστράγγιστη διατµητική αντοχή �\ από 10 έως 70 KPa µε 

βήµα 10, ειδικό βάρος γ από 18 έως 20 KN/m³ µε βήµα 1, βάθος έµπηξης από 

10m έως 30m µε βήµα 5 και ελεύθερο µήκος πασσάλου από 10m έως 30m µε 

βήµα 5. 

iii. Στιφρές άργιλοι: αστράγγιστη διατµητική αντοχή �\ από 70 έως 200 KPa µε 

βήµα 10, µέτρο ελαστικότητας του εδάφους  � από 100 έως 200 MPa µε βήµα 

10, βάθος έµπηξης από 10m έως 30m µε βήµα 5 και ελεύθερο µήκος πασσάλου 

από 10m έως 30m µε βήµα 5. 

Για αυτές τις τιµές που αναφέρονται πιο πάνω έχουν υπολογιστεί όλα τα πιθανά 

αποτελέσµατα που αφορούν διαµέτρους από 0,8 έως 2 m µε βήµα 0,2 και για λόγους 

διαµέτρου προ πάχος τοιχώµατος (D/t) 10 έως 30 µε βήµα 5. Τα αποτελέσµατα 

αποθηκεύονται σε πίνακες του excel. Αν δεν υπάρχει διαθέσιµο ζεύγος τιµών τότε το 

πρόγραµµα τοποθετεί στο excel τη φράση “none” που σηµαίνει κανένα. 

5.3 Αποτελέσµατα προγράµµατος 

Στο υποκεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται µερικά παραδείγµατα από τα αποτελέσµατα που 

δίνει το πρόγραµµα. Στις εικόνες και πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται το πώς 
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τρέχει το πρόγραµµα και ποια είναι τα αποτελέσµατά του. Στις εικόνες φαίνονται και οι 

εισερχόµενες παράµετροι. 

 

Εικόνα 5-1: Καρτέλα εισαγωγής δεδοµένων για άµµους 

D (m) D/t 

0,8 10 

0,8 15 

0,8 20 

0,8 25 

0,8 30 

1 10 

1 15 

1 20 

1 25 

1 30 

1,2 15 

1,2 20 

1,2 25 

1,2 30 

1,4 15 

1,4 20 

1,4 25 

1,4 30 

1,6 20 

1,6 25 

1,6 30 

1,8 20 

1,8 25 

1,8 30 

2 25 

2 30 

Πίνακας 5.1: Αποτελέσµατα προγράµµατος για άµµους 
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Εικόνα 5-2: Καρτέλα εισαγωγής δεδοµένων για στιφρές αργίλους 

D (m) D/t 

0,8 15 

0,8 20 

0,8 25 

0,8 30 

 

Πίνακας 5.2: Αποτελέσµατα προγράµµατος για στιφρές αργίλους 

Άξιο αναφοράς είναι ότι για τα πιο πάνω όρια µαλακών αργίλων κανένα ζεύγος 

διαµέτρου και D/t δεν δίνει λόγο Β µεγαλύτερο του 40 για αυτό και δεν παρουσιάζονται και 

αποτελέσµατα για µαλακές αργίλους. Επίσης ο προγραµµατιστικός κώδικας αυτού του 

προγράµµατος παρουσιάζεται στο παράρτηµα Γ. 
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6 Συµπεράσµατα 

Σκοπός της διπλωµατικής αυτής είναι να γίνει µια ανάλυση στη συµπεριφορά του 

συστήµατος πασσάλου – εδάφους και να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα τα οποία να 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο σχεδιασµό των θαλάσσιων εξεδρών οι οποίες κατά κόρον 

χρησιµοποιούν µεταλλικούς πασσάλους για τη θεµελίωση τους.  

Μελετήθηκαν κυρίως µεταλλικοί κοίλοι κυκλικοί πάσσαλοι οι οποίοι προσοµοιώθηκαν 

µε στοιχεία δοκού κοίλης κυκλικής διατοµής (pipe elements). Ο πάσσαλος σε όλα τα 

προσοµοιώµατα είχε περίπου 15m ελεύθερο µήκος και βάθος έµπηξης περίπου 15m. Η 

φόρτιση του πασσάλου γινόταν στην κορυφή του πασσάλου και αποτελείτο από ένα 

οριζόντιο και ένα κατακόρυφο φορτίο µε λόγο διαφορετικό ανάλογα µε την κάθε ανάλυση. 

Τα φορτία αυτά αυξάνονταν µε τυχαίο προσαυξητικό βήµα σε κάθε ανάλυση το οποίο 

άλλαζε σε κάθε ανάλυση και το οποίο δεν επηρέαζε τη συµπεριφορά του συστήµατος αλλά 

µόνο την ταχύτητα και πυκνότητα της ολοκλήρωσης. Το έδαφος προσοµοιώθηκε µε 

διγραµµικά ελατήρια Winkler τα οποία είχαν δείκτη εδάφους µεταβλητό ανάλογα µε τις 

ανάγκες της ανάλυσης αλλά µε σταθερή επιφάνεια επιρροής ίση µε 1m. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της διπλωµατικής εργασίας γίνεται µια γενική αναφορά στο 

πρόβληµα και δίνονται γενικά στοιχεία για την κατασκευή και έµπηξη πασσάλων στο 

έδαφος. Στα δεύτερο κεφάλαιο της διπλωµατικής γίνεται µια προσπάθεια να αναζητηθεί 

αναλυτική λύση για το υπό µελέτη πρόβληµα µέσω αναζήτησης στη διεθνή βιβλιογραφία 

και µε τη βοήθεια του προγράµµατος MATLAB. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην 

µελέτη του τρόπου αστοχίας αυτού του προσοµοιώµατος όπως προκύπτει από τις αναλύσεις 

µε το πρόγραµµα ΠΣ ADINA. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται µια παραµετρική ανάλυση του 

συστήµατος πασσάλου – εδάφους µεταβάλλοντας το λόγο του οριζόντιου προς το 

κατακόρυφο φορτίο και τον λόγο της δυσκαµψίας του εδάφους προς τη δυσκαµψία του 

πασσάλου. Στο πέµπτο κεφάλαιο αναφέρεται στη χρήση προγραµµατιστικού κώδικα στο 

πρόγραµµα  MATLAB, που αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής της διπλωµατικής έτσι ώστε να 

προτείνονται στο χρήστη ζεύγη διαµέτρου πασσάλου και λόγου διαµέτρου πασσάλου προς 

το πάχος του, έτσι ώστε το σύστηµα πασσάλου – εδάφους να µην επηρεάζεται από το 

έδαφος. Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από αυτή τη διπλωµατική καθώς και από την 

υπόλοιπη βιβλιογραφία είναι τα ακόλουθα: 

i. Με την αύξηση της δυσκαµψίας τους εδάφους και συγκεκριµένα της δυσκαµψίας 

των ελατηρίων που το προσοµοιώνουν παρουσιάζεται µείωση του κρίσιµου 

φορτίου λυγισµού και του ισοδύναµου µήκους λυγισµού [2]. 

ii. Οι συνθήκες δέσµευσης της κεφαλής του πασσάλου παίζουν καθοριστικό ρόλο 

στο ισοδύναµο µήκος λυγισµού [2]. 

iii. Το βάθος έµπηξης του πασσάλου δεν επηρεάζει το ισοδύναµο µήκος λυγισµού 

[2]. 

iv. Με χρήση κεκλιµένων πασσάλων σε πλαισιακούς φορείς εξεδρών έχουµε 

αύξηση της δυσκαµψίας του πλαισίου άρα και µείωση των µετακινήσεων. 

Προτεινόµενη γωνιά κλίσης των πασσάλων 70-75
ο
  [2].

 
 

v. Σε τρισδιάστατους πλαισιακούς φορείς επιβάλλοντας κλίση στους πασσάλους 

της τάξης των 75-80
ο
 έχουµε συµπεριφορά του συστήµατος πολύ κοντά µε αυτή 

του αµφίπακτου υποστυλώµατος[2]. 
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vi. Για καταπόνηση του πασσάλου µόνο κατά την οριζόντια και για λόγο διαµέτρου 

πασσάλου προς πάχος (D/t) ίσο µε 40 παρέχεται ικανοποιητική πλαστιµότητα µε 

αύξηση της ενέργειας απορρόφησης µετά την πλαστικοποίηση κατά 1,33 φορές 

σε σχέση µε την ελαστική περιοχή [5]. 

vii. Για µεγαλύτερους λόγους D/t από 60 έως 80 η ενέργεια που απορροφάται είναι 

µικρότερη λόγω µεγαλύτερης ευαισθησίας σε τοπικό λυγισµό του πασσάλου [5]. 

viii. Για λόγους D/t µεγαλύτερους από 80 ο τοπικός λυγισµός του πασσάλου 

προκύπτει στην ελαστική περιοχή [5]. 

ix. Με αύξηση του λόγου οριζόντιου προς κατακόρυφο φορτίο η ικανότητα 

απορρόφησης ενέργειας µειώνεται.  

x. Το κρίσιµό φορτίο λυγισµού ενδέχεται να µειωθεί κατά περίπου 70% τόσο για 

οµοιόµορφη όσο και για τριγωνική κατανοµή της δυσκαµψίας του εδάφους. 

Επίσης ο φορέας δεν εµφανίζει µεταλυγισµική αντοχή σε καµιά κατανοµή 

δυσκαµψίας εδάφους. 

xi. Η λειτουργία του συστήµατος πασσάλου – εδάφους κυριαρχείται σχεδόν 

απόλυτα από την συµπεριφορά του πασσάλου για λόγους δυσκαµψίας εδάφους 

προς δυσκαµψία πασσάλου µεγαλύτερους του 30 για οµοιόµορφη κατανοµή και 

για λόγους µεγαλύτερους του 40 για τριγωνική κατανοµή της δυσκαµψίας του 

εδάφους. 

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα: 

i. Χρησιµοποίηση επιφανειακών πεπερασµένων στοιχείων έτσι ώστε να εξαχθούν 

κατάλληλα συµπεράσµατα για την επιρροή του τοπικού λυγισµού σε τέτοια 

συστήµατα πασσάλου – εδάφους 

ii. Μελέτη των υδροδυναµικών φαινοµένων στη συµπεριφορά του πασσάλου και 

του εδάφους 

iii. Εφαρµογή των σεισµικών φασµάτων σε τέτοια συστήµατα για την επαλήθευση 

των ισχυόντων κανονισµών στον σχεδιασµό τους 
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Παράρτηµα Α. Εξισώσεις αναλυτικής λύσης και 

προγραµµατιστικός κώδικας  

Στα παράρτηµα αυτό παρουσιάζεται ο κώδικας που χρησιµοποιήθηκε για την επίλυση 

της ∆Ε στο υποκεφάλαιο 2.4. Ο προγραµµατιστικός κώδικας είναι σε γλώσσα MATLAB. 

Θα παρουσιαστεί η λύση µόνο για µια διάµετρο. Την διάµετρο των 1200mm.  

 

• Κυρίως Πρόγραµµα: 

P=100000; 
N=50000; 
Lfree=15; 
M=Lfree*P; 
D=1.2; 
t=0.022; 
I=pi/64*(D^4-(D-2*t)^4); 
EI=210000000000*I; 
L=10; 
k=20*10^6; 
kmax=D*k*L; 
power=N/EI; 
soil=k*D/EI; 
th_seabed=1.62*P/k^(2/5)/EI^(3/5)+1.73*M/k^(1/5)/EI^(4/5); 

 

  
solinit=bvpinit(linspace(0,L,(L+1)),@guess); 
sol=bvp4c(@bvp4ode09JUN,@bvp4bc09JUN,solinit); 

  
xint=linspace(0,L,(L+1)); 
Pile_mesh_points=(deval(xint,sol))'; 

  
plot(sol.y(1,:),sol.x) 

  
c=sqrt(N/EI); 
A=(th_seabed+P/N)/(c*cos(-c*Lfree)); 

  
yx=zeros(1,Lfree+1); 
i=0; 
while i<=Lfree 
    yx(i+1)=A*sin(-c*i)-P/N*(-i); 
    i=i+1; 
end 
y=zeros(1,Lfree+L+1); 
i=0; 
while i<=Lfree 
    y(i+1)=yx(i+1)+abs(yx(Lfree+1))+sol.y(1,1); 
    i=i+1; 
end 
 

 

 

i=Lfree+1; 
while i<=Lfree+L+1 
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    y(i)=sol.y(1,i-Lfree); 
    i=i+1; 
end 
plot(y(1,:),Lfree:-1:-L); 
Aexcell=y'; 

 

 

• Συνάρτηση ∆Ε 

function dydx=bvp4ode1200(x,y) 
N=50000; 
D=1.2; 
t=0.022; 
I=pi/64*(D^4-(D-2*t)^4); 
EI=210000000000*I; 
k=20*10^6; 

  
    dydx=[y(2) y(3) y(4) -N/EI*y(3)-D*k*x/EI*y(1)]; 

 

• Συνάρτηση Συνοριακών Συνθηκών 

function res=bvp4bc1200(ya,yb) 
P=100000; 
N=50000; 
Lfree=15; 
M=Lfree*P; 
D=1.2; 
t=0.022; 
I=pi/64*(D^4-(D-2*t)^4); 
EI=210000000000*I; 
k=20*10^6; 
th_seabed=1.62*P/k^(2/5)/EI^(3/5)+1.73*M/k^(1/5)/EI^(4/5); 
y3=-(P-N*th_seabed)/EI; 

  
    res=[ya(1)-7.34*10^(-3) ya(4)+y3 yb(2) yb(3)]; 

 

• Συνάρτηση Πολυωνύµου 
function yinit=guess1200(x) 

  
yinit=[-5*10^7*x^3+727867*x^2-3328.5*x+6.3968 
    -15*10^7*x^2+1455734*x-3328.5 
    -30*10^7*x+1455734 
    -30*10^7]; 
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III 

Παράρτηµα Β. Προγραµµατιστικός κώδικας 

προσοµοίωσης εδάφους µε καµπύλες p-y 

• Πίνακας παραµέτρων για άµµους 

Στο παράρτηµα αυτό παρουσιάζεται ο προγραµµατιστικός κώδικας σε γλώσσα 

MATLAB για τον υπολογισµό των καµπύλων p-y και τις δυσκαµψίας ενός οµοιογενούς 

χώρου που απαρτίζεται από µη συνεκτικό έδαφος (άµµος).  
table=zeros(52510,9); 
ik=1; 
phi_pick=34; 
while phi_pick<=46  
    DR=40; 
    while DR<=80  
        An_depth=10; 
        while An_depth<=30 
            gamma=18; 
            while gamma<=20 
                D=0.8; 
                while D<=2 
                    D_t=10; 
                    while D_t<=30 
                        Lfree=10; 
                        while Lfree<=30 
                            Num_layers=1; 
                            soil_type=1; 

  
                            SOIL=zeros(An_depth*2+2,3+2); 
                            depth=0; 
                            temp=0; 
                            boundaries=zeros(Num_layers,3); 
                            j=1;  

  
                            upperB=0; 
                            lowerB=An_depth; 

     
                            steps=2*(lowerB-upperB); 
                            i=2*upperB; 

     
                            boundaries(j,1)=soil_type; 
                            boundaries(j,2)=upperB; 
                            boundaries(j,3)=lowerB; 

     
                            while i<=temp+steps; 
                                SOIL(i+1,soil_type)=1; 
                                SOIL(i+1,3+1)=depth; 
                                SOIL(i+2,3+2)=SOIL(i+1,3+2)+0.5*gamma; 
                                depth=depth+0.5; 
                                i=i+1; 
                            end 
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i=1; 
while i<=Num_layers; 
    if boundaries(i,1)==1 
        p_sand=zeros((boundaries(i,3)-boundaries(i,2))*2,10/0.001); 
    end 
    if boundaries(i,1)==2 
        p_softclay=zeros((boundaries(i,3)-boundaries(i,2))*2,10/0.001); 
    end 
    if boundaries(i,1)==3 
        p_stiffclay=zeros((boundaries(i,3)-boundaries(i,2))*2,10/0.001); 
    end 
    i=i+1; 
end%zeroing the tables 

  
i=1; 
while i<=Num_layers; 
    if boundaries(i,1)==1 
        z=boundaries(i,2); 
        sand_depth=boundaries(i,3); 
        p_sand=sands(SOIL,z,sand_depth,D,p_sand,phi_pick,DR); 
        p_sand_size=size(p_sand); 

  
    end 
    if boundaries(i,1)==2 
        z=boundaries(i,2); 
        softclay_depth=boundaries(i,3); 
        p_softclay=softclays(SOIL,z,softclay_depth,D,p_softclay); 
        p_softclay_size=size(p_softclay); 

  
    end 
    if boundaries(i,1)==3 
        z=boundaries(i,2); 
        stiffclay_depth=boundaries(i,3); 
        p_stiffclay=stiffclays(SOIL,z,stiffclay_depth,D,p_stiffclay); 
        p_stiffclay_size=size(p_stiffclay); 

  
    end 
    i=i+1; 
end%calculating every point on p-y curve 

  

  
i=1; 
while i<=Num_layers; 

     
    if boundaries(i,1)==1 
        py_sand=zeros(p_sand_size(1),2,3); 
        j=1; 
        while j<=p_sand_size(1); 
            py=py_bilinear(p_sand,j,p_sand_size); 

  
        il=1; 
        while il<=3 
             k=1; 
             while k<=2 
                 py_sand(j,il,k)=py(il,k); 
                 k=k+1; 
             end 
             il=il+1; 
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        end 
            j=j+1; 
        end 
    end 

     
    if boundaries(i,1)==2 
        py_softclay=zeros(p_softclay_size(1),2,3); 
        j=1; 
        while j<=p_softclay_size(1); 
            py=py_bilinear(p_softclay,j,p_softclay_size); 

  
        il=1; 
        while il<=3 
             k=1; 
             while k<=2 
                 py_softclay(j,il,k)=py(il,k); 
                 k=k+1; 
             end 
             il=il+1; 
        end 
            j=j+1; 
        end 
    end 

     
    if boundaries(i,1)==3 
        py_stiffclay=zeros(p_stiffclay_size(1),2,3); 
        j=1; 
        while j<=p_stiffclay_size(1); 
            py=py_bilinear(p_stiffclay,j,p_stiffclay_size); 

  
        il=1; 
        while il<=3 
             k=1; 
             while k<=2 
                 py_stiffclay(j,il,k)=py(il,k); 
                 k=k+1; 
             end 
             il=il+1; 
        end 
            j=j+1; 
        end 
    end 
    i=i+1; 

     
end%Bilinearizing the curve 

  
j=1; 
while j<=Num_layers; 

     
    if boundaries(j,1)==1 
        stiffness=zeros(p_sand_size(1),1); 
        i=1; 
        while i<=p_sand_size(1) 
            stiffness(i)=py_sand(i,2,2)/py_sand(i,2,1)/1000000; 
            i=i+1; 
        end 
    end 

     
    if boundaries(j,1)==2 



 VI                                                                                                                   Παραρτήµατα 

| ∆ιπλωµατική Εργασία ∆ηµήτρη Χατζηχαρίτου – ΕΜΠ 2012 

 

        stiffness=zeros(p_softclay_size(1),1); 
        i=1; 
        while i<=p_softclay_size(1) 
            stiffness(i)=py_softclay(i,2,2)/py_softclay(i,2,1)/1000000; 
            i=i+1; 
        end 
    end 

     
    if boundaries(j,1)==3 
        stiffness=zeros(p_stiffclay_size(1),1); 
        i=1; 
        while i<=p_stiffclay_size(1) 
            stiffness(i)=py_stiffclay(i,2,2)/py_stiffclay(i,2,1)/1000000; 
            i=i+1; 
        end 
    end 
    j=j+1; 
end%find stiffness 

  
                            Ksoil=stiffness(An_depth+1); 
                            t=D/D_t; 
                            I=pi/64*(D^4-(D-2*t)^4); 
                            EI=210000*I; 
                            B=Ksoil/(EI/Lfree^3); 

                             
                            table(ik,1)=phi_pick; 
                            table(ik,2)=DR; 
                            table(ik,3)=An_depth; 
                            table(ik,4)=gamma; 
                            table(ik,5)=D; 
                            table(ik,6)=D_t; 
                            table(ik,7)=Lfree; 
                            table(ik,8)=Ksoil; 
                            table(ik,9)=B; 

                             
                            ik=ik+1; 

                             
                            Lfree=Lfree+5; 
                        end 
                        D_t=D_t+5; 
                    end 
                    D=D+0.2; 
                end 
                gamma=gamma+1; 
            end 
            An_depth=An_depth+5; 
        end 
        DR=DR+10; 
    end 
    phi_pick=phi_pick+4; 
end 

xlswrite('SandsTXT.xlsx',table) 
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• Έλεγχος Πίνακα άµµων 

 
Table=xlsread('SandsTXT.xlsx'); 

  
prompt = {'Peak Friction Angle (34:4:46 deegrees):';'Relative Density 

(40:10:80%):';'Soil Weight (18:1:20KN/m3)'; 'Embedement Depth 

(10:5:30m)';'Free Length (10:5:30m)';}; 
title = 'Soil - Pile Data'; 
lines = 1 ; 
def = {'peak_angle','DR','gamma','Ldepth','Lfree'}; 
answer = inputdlg(prompt,title,lines,def); 
assignin('base','peak_angle', answer{1}); 
assignin('base','DR', answer{2}); 
assignin('base','gamma', answer{3}); 
assignin('base','Ldepth', answer{4}); 
assignin('base','Lfree', answer{5}); 

  
a=answer{1}; 
b=answer{2}; 
c=answer{3}; 
d=answer{4}; 
e=answer{5}; 

  
peak_angle=str2double(a); 
DR=str2double(b); 
gamma=str2double(c); 
Ldepth=str2double(d); 
Lfree=str2double(e); 

  
TableSize=size(Table); 

  
A=zeros(1000,1); 
i=1; 
j=1; 

  
while i<=TableSize(1) 

     
    if Table(i,1)==peak_angle && Table(i,2)==DR && Table(i,3)==Ldepth && 

Table(i,4)==gamma && Table(i,6)==Lfree && Table(i,9)>40  
        A(j)=i; 
        j=j+1; 
    end 
    i=i+1; 
end 

  
% sizeA=size(A); 
info=zeros(j-1,1);%sizeA(1),2); 
i=1; 
while i<=j-1 
    info(i,1)=Table(A(i),5);%∆ιάµετρος 
    info(i,2)=Table(A(i),7);%D/t 
    i=i+1; 
end 
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xlswrite('info.xlsx',info) 

 

 
                 

• Υπολογισµός καµπύλων p-y για άµµους 

 
%input: B=diameter in meters, phi_pick=φp peak friction angle in degrees,  
%gamma=γ=soil modulus in KN/m3  
function p=sands(SOIL,z,sand_depth,B,p,phi_pick,DR) 
K_G=kg(DR)*1000;%Pa 
step=z*2; 

  
while z<=sand_depth 
    C=3-0.8*z/B; 
    if C<0.9  
        C=0.9; 
    end 
    sigma_v_e=(SOIL(step+1,5)-10)*1000;%Pa 
    %kg will be calculated from a function 
    C1=0.115*10^(0.0405*phi_pick); 
    C2=0.571*10^(0.022*phi_pick); 
    C3=0.646*10^(0.0555*phi_pick); 
    pL1=(C1*z+C2*B)*sigma_v_e;%N/m 
    pL2=C3*B*sigma_v_e;%N/m 
    pL=min(pL1,pL2);%N/m 
    yi=0; 
    y=0; 
    while y<=10 
        p(step+1,yi+1)=C*pL*tanh(K_G*z*y/(C*pL));%N/m 
        y=y+0.001; 
        yi=yi+1; 
    end 
    z=z+0.5; 
    step=step+1; 
end 

  
end 

 

• Συνάρτηση υπολογισµού της τιµής �z 

 
function kay_g=kg(D_R) 
%kg 
if (D_R>=15)&&(D_R<25) 
    a=(5000-3750)/(25-15); 
    kay_g=a*(D_R-15)+3750; 
end 
if (D_R>=25)&&(D_R<35) 
    a=(8750-5000)/(35-25); 
    kay_g=a*(D_R-25)+5000; 
end 
if (D_R>=35)&&(D_R<64) 
    a=(26250-8750)/(64-35); 
    kay_g=a*(D_R-35)+8750; 
end 
if (D_R>=64)&&(D_R<85) 
    a=(41250-26250)/(85-64); 
    kay_g=a*(D_R-64)+26250; 
end 
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if (D_R>=85)&&(D_R<10) 
    kay_g=10000000000000000; 
end 
end 

 

• ∆ιγραµµικοποίηση της καµπύλης p-y 

 
function py_bi=py_bilinear(p,j,psize) 
    p50=[0 0]; 
    maxp=-1000000; 
    maxy=-100; 
    i=1; 
    while i<=psize(2); 
        if p(j,i)>=maxp; 
            maxp=p(j,i); 
            maxy=i; 
        end 
        i=i+1; 
    end 
    i=1; 
    test=maxp/2; 
    while i<=psize(2); 
        if p(j,i)>test; 
            p50(1)=p(j,i); 
            p50(2)=i/1000; 
            break 
        end 
        i=i+1; 
    end 
        py_bi=[p50(1) p50(2)]; 
    k=p50(1)/p50(2); 
    py_bi(1,1:1:2)=0.00001; 
    py_bi(2,1)=maxp/k; 
    py_bi(2,2)=maxp; 
    py_bi(3,1)=maxy/1000; 
    py_bi(3,2)=maxp; 
end 
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