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4 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
4.1 Γενικά
Οι πλάκες είναι επίπεδοι επιφανειακοί φορείς, οι οποίοι δέχονται φορτία κάθετα στο επίπεδό
τους. Για τα είδη των πλακών βλέπε Α’ τόµος, §1.2.3. Για τις κατασκευαστικές διατάξεις των
πλακών βλέπε Γ’ τόµος, κεφάλαιο 6.

πρόβολος
αµφιέρειστη
τετραέρειστη

τριέρειστη

διέρειστη

Μπορεί να είναι τόσο ισοστατικοί φορείς (π.χ. αµφιαρθρωτές, πρόβολοι) όσο και πολλές φορές
υπερστατικοί (π.χ. τετραέρειστες). Οι υπερστατικοί ανακατανέµουν τις εντάσεις και παρέχουν
υψηλή ασφάλεια τόσο σε κάµψη όσο και σε διάτµηση.
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4.2 Επιφανειακά Πεπερασµένα Στοιχεία
4.2.1 Παραδοχές
Η §3.3.6 και το παράρτηµα Α αναφέρονται στη µαθηµατικά ορθή λύση των επιλύσεων των πλακών, η οποία έχει µεν αξεπέραστη επιστηµονική αίγλη, εµφανίζει δε δύο βασικούς περιορισµούς.
Ο πρώτος περιορισµός οφείλεται στην ανοµοιογένεια του οπλισµένου σκυροδέµατος, το οποίο
αποτελείται από δύο υλικά, το σκυρόδεµα και το χάλυβα. Το σκυρόδεµα, λόγω χαµηλής εφελκυστικής αντοχής, εξαναγκάζεται να λειτουργεί σε ρηγµατωµένη κατάσταση, ενώ ο χάλυβας σε
πλαστική κατάσταση.
Ο δεύτερος περιορισµός πηγάζει από τη χειρωνακτική ανθρώπινη ατέλεια. Όσο καλή κατάρτιση
και αν έχει ο τεχνίτης, είναι πολύ δύσκολο να οπλίσει µε τον ορθό τρόπο τις ευαίσθητες περιοχές συναρµογής των πλακών µε τις δοκούς και τις κολόνες.
Σε αυτό το κεφάλαιο, υιοθετούµε δύο βασικές παραδοχές για την προσοµοίωση των πλακών, µε
τις οποίες παραδοχές οι επιλύσεις των πλακών καθίστανται ανεξάρτητες του υπόλοιπου σκελετού. Συγκεκριµένα,
1) Οι στηρίξεις των πλακών επί των δοκών θεωρούνται ανυποχώρητες.
2) Οι στηρίξεις επί των δοκών και των κολονών θεωρούνται αρθρωτές.
Οι επιλύσεις µε το χέρι πραγµατοποιούνται µε τις υπολογιστικές προσεγγίσεις δύο σπουδαίων
µηχανικών, του Marcus και του Czerny.
Η µέθοδος των επιφανειακών πεπερασµένων στοιχείων1 εφαρµόζεται µόνο µε λογισµικό. Παρέχεται η δυνατότητα στον αναγνώστη να αξιοποιήσει το λογισµικό που ήδη διαθέτει ή το εκπαιδευτικό λογισµικό, προκειµένου να τρέξει όλα τα παραδείγµατα και κυρίως να δηµιουργήσει διάφορες και ποικίλες παραλλαγές, να εµπεδώσει τη συµπεριφορά των πλακών και να γίνει κύριος
της τάξης µεγέθους των στατικών µεγεθών.
Με τον Advanced Solver του εκπαιδευτικού λογισµικού, τόσο οι επιµέρους όσο και οι δυσµενείς
φορτίσεις δηµιουργούνται αυτόµατα, οπότε στο Interface ζητούνται µόνο τα αποτελέσµατα. Στο
Solver αυτόν, το module της προσοµοίωσης µε τα επιφανειακά πεπερασµένα στοιχεία αποκαλείται Czerny mode, διότι δίνει αποτελέσµατα ίδια µε τη θεωρία της ελαστικότητας όπως την ανέπτυξε και πινακοποίησε ο Czerny.
Για να γίνει κατανοητή η µέθοδος, τρέχουµε τρία παραδείγµατα µε το συνοδευτικό λογισµικό:

Ο σπουδαίος Έλληνας Πολιτικός Μηχανικός Γιάννης Αργύρης (1913-2004) επινόησε, σε ηλικία 31 ετών, τη µέθοδο των Πεπερασµένων
Στοιχείων για τις ανάγκες της µελέτης των οπισθοκλινών πτερύγων των πρώτων βρετανικών αεριωθούµενων µαχητικών. Σύµφωνα µε τον
καθηγητή φον Κάρµαν, η µέθοδος των πεπερασµένων στοιχείων, ήταν µια από τις σηµαντικότερες ανακαλύψεις όλων των εποχών στον τοµέα
της Μηχανικής και έφερε επανάσταση στον τρόπο σκέψης.
1
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1ο παράδειγµα (µελέτη <Β_411-1>)
Πρόκειται για ένα απλό µονώροφο παράδειγµα µε 9 υποστυλώµατα, 12 δοκούς και 4 πλάκες,
όπως φαίνεται στην εικόνα.

Οι τέσσερις πλάκες είναι όµοιες µε διαστάσεις 4.0 m x 6.0 m, πάχος 150 mm, φορτίο επικάλυψης
ge=1.0 kN/m2 και ωφέλιµο φορτίο q=5.0 kN/m2. Σκυρόδεµα: C30/37.
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Στη συνέχεια, περιγράφεται η χρήση του λογισµικού παράλληλα µε τα αποτελέσµατα των στατικών επιλύσεων του προγράµµατος, τα οποία και σχολιάζονται. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι τα
αποτελέσµατα αυτά θα ήταν αδύνατον να προκύψουν χωρίς τη χρήση του λογισµικού. Οι στατικές επιλύσεις των παραδειγµάτων που ακολουθούν µπορούν να πραγµατοποιηθούν και µε τη
χρήση πινάκων όπως περιγράφεται σε επόµενες παραγράφους, για τον υπολογισµό βέβαια µόνο των ακραίων µεγεθών και όχι των µεγεθών σε όλη την επιφάνεια των πλακών.
Καλούµε τον Advanced Solver από το κεντρικό menu και εµφανίζεται ο ακόλουθος διάλογος.
Στο λογισµικό επιλέγουµε:
“Overall element size” = 0.10 m c και
“Perimeter min. Value” = 0.05 m d 2
Επίσης επιλέγουµε:
“Czerny Mode” = ON e
“Adverse Loadings For Slabs” = ΟΝ f
Τέλος πιέζουµε “Solve” g
Ο διάλογος που ανοίγει µόλις καλέσουµε τον Advanced Solver

Την επίλυση ακολουθεί το 3D προσοµοίωµα των 4 πλακών µε τον πραγµατικό σκελετό.
Πατώντας το κόκκινο στρογγυλό πλήκτρο “Elements labels”c, εµφανίζονται όλα τα στοιχεία της κατασκευής, ενώ µε το πλήκτρο
“Quick Bar”d και στη συνέχεια “Mesh”e αφαιρούµε τον κάναβο.
2 Επιλέγουµε τόσο µικρές διαστάσεις πεπερασµένων στοιχείων, διότι πρόκειται για µικρό παράδειγµα και επιζητούµε µεγάλη ακρίβεια. Σηµειώνεται ότι ο συντελεστής poisson by default ισούται µε ν=0.0.

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Ι

77

Τόµος B’

Καταργείται ο σκελετός µε την απ-επιλογή “structure”c, πιέζεται το “single”d και µε το αριστερό πλήκτρο του mouse e
επιλέγεται η πρώτη πλάκα.

Η προσοµοίωση των πλακών θεωρεί αρθρωτές γραµµικές στηρίξεις, οι οποίες συµβολίζονται µε
τριγωνικά πρίσµατα και εκτείνονται κατά µήκος του µέσου των δοκών στις οποίες στηρίζονται οι
πλάκες.
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Με το “Show Selected”c εµφανίζεται η πλάκα µε το πλέγµα (mesh) των επιφανειακών πεπερασµένων στοιχείων, το οποίο έχει
µεγαλύτερη πυκνότητα στην περιοχή των στηρίξεωνd και µικρότερη στο εσωτερικό της πλάκαςe. Ανάλογα είναι τα πλέγµατα
και των υπόλοιπων πλακών.

H διακριτοποίηση (meshing) των πλακών τυχαίας γεωµετρίας, σε τριγωνικά πεπερασµένα στοιχεία µεταβλητού µεγέθους, βασίζεται στη µέθοδο Advancing Front(1,2) 3. Ο αλγόριθµοι προσφέ3

[1] George JA (1971), ”Computer implementation of the finite element method ”, PhD
thesis, Dept. of Computer Science, Stanford University.
[2] Lo SH (1985), ”A new mesh generation scheme for arbitrary planar domains”, International
Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 21, 1403‐1426.
[3] Lo SH. (1992)”Generation of high‐quality gradation finite element mesh”, Engineering
Fracture Mechanics, Vol. 41(2), 191–202.
[4] Lee CK. (1999) ”Automatic adaptive mesh generation using metric advancing front
approach”, Engineering Computations Vol. 16(2), 230–263.
[5] Reissner E. (1945), “The effect of transverse shear deformation on the bending of elastic plates”, J. of
Applied Mechanics, Vol. 12, pp. 69–76.
[6] Mindlin R.D. (1951), “Influence of rotatory inertia and shear on flexural motions of isotropic, elastic
plates”, J. of Applied Mechanics, Vol. 18, pp. 31–38.
[7] Cook R.D. (1972), “Two hybrid elements for analysis of thick, thin and sandwich plates”,Int. J. for Nu‐
merical Methods in Engineering, Vol. 5, pp. 277–288.
[8] Kanok‐Nukulchai (1979) ,‘A Simple And Efficient Finite Element For General Shell Analysis.’ Interna‐
tional journal for numerical methods in engineering. Vol. 14, p179‐200.
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ρουν τη δυνατότητα αυτόµατης αυξοµείωσης του µεγέθους των στοιχείων, ώστε η διακριτοποίηση να προσαρµόζεται (adaptive3,4) κατάλληλα στις διάφορες περιοχές των πλακών. Το κριτήριο της προσαρµογής είναι η µεταβολή των τάσεων, λόγω γεωµετρίας, φορτίων ή συνθηκών
στήριξης. Με τον τρόπο αυτό προσοµειώνεται µε σηµαντική ακρίβεια η πραγµατική εντατική κατάσταση σε κάθε σηµείο της πλάκας. Κρίσιµο προτέρηµα της διαδικασίας αυτής αποτελεί η εξασφάλιση τόσο υψηλής ταχύτητας παραγωγής των κατάλληλων πεπερασµένων στοιχείων, µέσω της παράλληλης εκτέλεσης των αλγορίθµων στους διαθέσιµους επεξεργαστές, όσο και η
υψηλή ποιότητα των στοιχείων αυτών (ισόπλευρα τρίγωνα), µέσω κατάλληλων κριτηρίων πύκνωσης και αλγορίθµων βελτιστοποίησης (optimization). ΟAdvanced Solver χρησιµοποιεί τριγωνικό πεπερασµένο στοιχείο τύπου κελύφους µε 6 βαθµούς ελευθερίας σε κάθε κόµβο. Η προσοµοίωση της καµπτικής συµπεριφοράς του στοιχείου στηρίζεται στη θεωρία των Reissner—
Mindilin5,6,στην οποία λαµβάνονται υπόψη οι διατµητικές παραµορφώσεις και είναι υβριδικού
τύπου7. Η προσοµοίωση της επίπεδης εντατικής κατάστασης του πεπερασµένου στοιχείου στηρίζεται στην παραδοχή σταθερών τάσεων στο σώµα του. Τέλος, η προσοµοίωση της στρεπτικής ακαµψίας γίνεται µε τη θεώρηση των Kanok-Nukulchai8. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µοντελοποίηση του Advanced Solver δεν εξαρτάται από τη στρεπτική ακαµψία του πεπερασµένου στοιχείου.
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Η επιλογή “Show All”c επανεµφανίζει όλο το προσοµοίωµα, ενώ η επιλογή “Contours” προσφέρει µε χρωµατική διαβάθµιση
τις ισοϋψείς των παραµορφώσεων.

Κάθε χρώµα (στη 3D χρωµατική κλίµακα)
αντιστοιχεί σε ένα εύρος παραµορφώσεων
(mm).
Για πολλά χρόνια, η µέθοδος της χρωµατικής
απεικόνισης
των
ισοϋψών
των
παραµορφώσεων αποτελούσε έναν 2D τρόπο
παρουσίασης 3D πληροφοριών.
Σήµερα, µε τις 3D δυνατότητες που διαθέτουµε,
προτιµούµε την άµεση 3D ή 4D απεικόνιση,
ιδιαίτερα όταν έχουµε και στερεοσκοπική
επισκόπηση.
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Η παραµόρφωση ολόκληρου του φορέα σε 3D προκύπτει µε την ακόλουθη αλληλουχία:
“Details” c στα FEM results, “Diagrams at Dx=Dy=0.1m”, “OK”, κατόπιν “Selection” d, “Displacements” “Z” & “Diagrams” e.
Για να έχουµε καλύτερη επισκόπηση ανάβουµε και το “Light 2” i

Αν στην προηγούµενη οθόνη επιλέξουµε “Menu” f, έπειτα “Full Screen Mode” g και ακολούθως “4D” h, απολαµβάνουµε
στερεοσκοπική απεικόνιση µε τα “µπλε-κόκκινα γυαλιά”.

Οι παραµορφώσεις είναι η αιτία των εντάσεων και βοηθούν το µηχανικό να αντιλαµβάνεται
καλύτερα τη συµπεριφορά των φορέων (ανθρώπινη αίσθηση µηχανικού). Όταν τα κοίλα είναι
στραµµένα προς τα άνω, οι ροπές κάµψης είναι θετικές, θεωρώντας ως ίνες αναφοράς τις ίνες
της κάτω επιφάνειας των πλακών.
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4.2.2 Εντατικά Μεγέθη και Βέλη Κάµψης
1ο παράδειγµα (µελέτη <Β_411-1>)

Με “Diagrams” c από-επιλέγονται οι παραµορφώσεις (εφόσον είναι ήδη επιλεγµένες).
Με “Shears” d και “Show Values” e στα Slabs Results παράγονται σε 3D οι Vx και Vy στις µεσαίες τοµές των πλακών.

Οι τέµνουσες δυνάµεις ισούνται µε:
∆ιεύθυνση x: Vxr=18.8, Vx,erm=-33.3 [kN],

∆ιεύθυνση y: Vyr=15.1, Vy,erm=-29.0 [kN]

Με “M”h, “View”i, “Options”j και “Front”, “OK” και στη συνέχεια “Quad”k απεικονίζεται η όψη των 3D τεµνουσών δυνάµεων
που αντιστοιχούν στις [Vx].

Με “View”, “Options”, “Rear” απεικονίζεται η πλάγια όψη των 3D τεµνουσών δυνάµεων που αντιστοιχούν στις [Vy].
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Με “Moments” c παράγονται σε 3D οι Mx και My στις µεσαίες τοµές των πλακών.

Οι ροπές κάµψης ισούνται µε:
∆ιεύθυνση x: Mx=10.8, Mx,erm=-22.0 [kNm] 1

∆ιεύθυνση y: My=4.1, My,erm=-16.2 [kNm]

Με “View”, “Options”, “Front” και στη συνέχεια “Quad” απεικονίζεται η όψη των 3D ροπών κάµψης που αντιστοιχούν στις [Mx].

Με “View”, “Options”, “Rear” απεικονίζεται η πλάγια όψη των 3D ροπών κάµψης που αντιστοιχούν στις [My].

Οι µικρό-διαφορές στις τιµές των ροπών σε κάθε στήριξη, αριστερά και δεξιά, οφείλονται στη διαφορετική πύκνωση των πεπερασµένων
στοιχείων εκατέρωθεν της στήριξης.

1
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Με “Displacements” c παράγονται σε 3D τα διαγράµµατα των βελών στις µεσαίες τοµές των πλακών.

Το µέγιστο βέλος των πλακών προκύπτει ίσο µε y=1.53 mm.

Η όψη των 3D βελών κάµψης που αντιστοιχούν στη διεύθυνση x.

Η πλάγια όψη των 3D βελών κάµψης που αντιστοιχούν στη διεύθυνση y.
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Στην ενότητα Slab Results: Με 2η φορά στα “Displacements”c σβήνουν τα βέλη.
Στην ενότητα FEM Results: Με “Details”d ορίζουµε κατανοµή ανά 0.1 m, µε “Selection”e, “Bending”, “V11” και µε
“Diagrams”f παράγεται η κατανοµή των Vx σε 3D.

Με “M”h, “View”i, “Options”j και “Front”, “OK” και “Quad”k απεικονίζεται η όψη της 3D κατανοµής
των τεµνουσών δυνάµεων [Vx].

Με “View”, “Options”, “Rear” απεικονίζεται η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vx].
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Με “Selection”c, “Bending”, “V22” και µε “View”d, “Quad”e παράγεται η κατανοµή των Vy σε 3D.

Με “View”, “Options”, “Front” και στη συνέχεια “Quad” απεικονίζεται η όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vy].

Με “View”, “Options”, “Rear” απεικονίζεται η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vy].
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Με “Selection”c, “Bending”, “M11” και µε “Diagrams” παράγεται η κατανοµή των Mx σε 3D.

Με “View”, “Options”, “Front” και στη συνέχεια “Quad” απεικονίζεται η όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [Mx].

Με “View”, “Options”, “Rear” απεικονίζεται η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [Mx].
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Με “Selection”, “Bending”, “M22” και µε “Diagrams” παράγεται η κατανοµή των My σε 3D.

Με “View”, “Options”, “Front” και στη συνέχεια “Quad” προκύπτει η όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [My].

Με “View”, “Options”, “Rear” απεικονίζεται η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [My].
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2ο παράδειγµα (µελέτη <Β_411-2>)
Πρόκειται για µια παραλλαγή του 1ου παραδείγµατος, από το οποίο αφαιρούνται οι 2 ενδιάµεσες
δοκοί.

Οι δύο πλάκες έχουν λόγο πλευρών ε=Ly/Lx=12.00/4.00=3.0> 2.0, οπότε θεωρούνται αµφιέρειστες και επιλύονται ως δύο συνεχείς αµφιέρειστες πλάκες. Σε κάθε περίπτωση όµως, έχουν τέσσερις στηρίξεις η κάθε µία πλάκα και εποµένως στην πάνω και στην κάτω στήριξη λειτουργούν
ως τετραέρειστες. Αυτή η συµπεριφορά θα εξεταστεί στη συνέχεια.
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Για λωρίδα πλάτους 1.00 m προκύπτουν:
Ίδιο βάρος: go=0.15m⋅1.00m⋅25.00 kN/m3= 3.75 kN/m, Επικάλυψη:ge=1.00 kN/m (δίνεται),
Ολικό µόνιµο φορτίο: g=4.75 kN/m, Ωφέλιµο φορτίο: q=5.00 kN/m (δίνεται).
Εποµένως, το συνολικό φορτίο ισούται µε p=γg⋅g+γq⋅q=1.35×4.75+1.50×5.00=13.9 kN/m. Η ροπή στήριξης υπολογίζεται µε τη βοήθεια του πίνακα b3, γραµµή 1.
M1=-p⋅L2/8=-13.9×4.02/8=-27.8 kNm,
V01=p⋅L/2+M1/L=13.9×4.0/2-27.8/4.0=
20.8 kN
V10= p⋅L/2M1/L=13.9×4.0/2+27.8/4.0=34.8 kN
maxM01=V012/(2⋅p)=20.82/(2×13.9)=15.6
kNm
Σύµφωνα µε την §4.5.2, από εξίσωση
(3) Æ
C1=(-13.9×4.03/24+20.8×4.02/6)m2=18.4
kN⋅m2
Εξίσωση (4) Æ
(13.9/6)z3-(20.8/2)z2-0+18.4=0 Æ
2.317z3-10.4z2+18.4=0 Æzmax=1.68 m
(2) Æ y(z)=1/9.225×[(13.9/24)×1.684(20.8/6)×1.683+0×1.682+18.4×1,68)] Æ
y(1.68)=2.07 mm
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Όπως και στο 1ο παράδειγµα, για τη στατική προσοµοίωση των πλακών, επιλέγουµε: “Overall
element size” = 0.10 m, “Perimeter min. Value” = 0.05 m, “Czerny Mode” = ON, “Adverse Loadings For Slabs” = ΟΝ.

Μετά την επίλυση, σε Full Screen, εµφανίζεται το παραπάνω 3D προσοµοίωµα των 2 πλακών µε τον πραγµατικό σκελετό.

Η παραµόρφωση των πλακών σε 3D.

Στο µεγαλύτερο τµήµα κατά y, η καµπυλότητα είναι µόνο προς την κατεύθυνση x.

92

Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Οι τέµνουσες δυνάµεις από τα Slab Results

Παρατηρούµε ότι στη µεσαία διατοµή, οι τέµνουσες Vx 20.6 και 34.7 kN, συµπίπτουν µε τις τιµές
των αµφιέρειστων πλακών που υπολογίστηκαν προηγουµένως.
Επίσης, οι [Vy] εκτείνονται σε µία περιοχή κοντά στις στηρίξεις µε µέγιστη τιµή 15.0 kN.
Γενικά, οι τιµές των τεµνουσών δυνάµεων και των ροπών κάµψης από την περιοχή των Slab
Results προκύπτουν από την ολοκλήρωση των εντατικών µεγεθών σε πλάτος διανοµής 1.0 m.
Η µέγιστη τιµή κάθε εντατικού µεγέθους αντιστοιχεί σε ένα µόνο σηµείο και µπορούµε να τη λάβουµε από την περιοχή των FEM Results. Περισσότερες διευκρινίσεις υπάρχουν στην §4.2.4.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η µέγιστη σηµειακή τέµνουσα από τα FEM Results ισούται µε
Vx=15.3 kN σε σχέση µε τη µέση τιµή, του µήκους στήριξης 1.0 m εκατέρωθεν του κρίσιµου σηµείου, που δίνει Vx=15.0 kN.
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Η κατανοµή των τεµνουσών δυνάµεων [Vx] (V11 από τα FEM Results, detailed ανά 0.10 m) σε 3D.
Στο µεγαλύτερο µέρος ταυτίζεται µε την αντίστοιχη κατανοµή των αµφιέρειστων πλακών.

Η όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vx] ([V11] στα FEM Results).

Η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vx] ([V11] στα FEM Results).
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Οι τέµνουσες δυνάµεις [Vy] (V22 από τα FEM Results, detailed ανά 0.1 m)
εκτείνονται µόνο στις περιοχές των ακραίων στηρίξεων.

Η όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vy] ([V22] στα FEM Results).

Η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vy] ([V22] στα FEM Results).
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Οι ροπές κάµψης από τα Slabs Results

Παρατηρούµε ότι στη µεσαία διατοµή, οι ροπές Mx 15.5 και -27.4 kNm, συµπίπτουν µε τις τιµές
των αµφιέρειστων πλακών που υπολογίστηκαν προηγουµένως.
Ροπές My = 3.6 kNm υπάρχουν, αλλά είναι πρακτικά αµελητέες.
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Η κατανοµή των ροπών κάµψης [Mx] (M11 από τα FEM Results, detailed ανά 0.10 m) σε 3D.
Στο µεγαλύτερο µέρος, προσεγγίζει την αντίστοιχη κατανοµή των αµφιέρειστων πλακών.

Η όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [Mx] ([M11] στα FEM Results).

Η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [Mx] ([M11] στα FEM Results).
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Οι ροπές κάµψης [My] (M22 από τα FEM Results, detailed ανά 0.1 m) είναι µικρές και
εκτείνονται µόνο στις περιοχές των ακραίων στηρίξεων.

Η όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [My] ([M22] στα FEM Results).

Η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [My] ([M22] στα FEM Results).
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Τα βέλη κάµψης από τα Slab Results

Παρατηρούµε ότι στη µεσαία διατοµή, το βέλος κάµψης προκύπτει 2.10 mm, όσο και το βέλος
κάµψης των αµφιέρειστων πλακών που υπολογίστηκαν προηγουµένως.
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3ο παράδειγµα (µελέτη <Β_411-3>)
Πρόκειται για παραλλαγή του 1ου παραδείγµατος, από το οποίο αφαιρούνται οι δοκοί b1 και b2
και προστίθεται πρόβολος στην πλευρά των δοκών b5 και b6.

Όλες οι πλάκες έχουν πάχος 190 mm προκειµένου να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις λυγηρότητας (βλέπε Γ’ τόµος, κεφάλαιο 6). Οι πλάκες s1, s2 είναι τριέρειστες, ενώ η s5 είναι πρόβολος.
Ο πρόβολος s5 καταπονείται επιπλέον από συγκεντρωµένο γραµµικά κατανεµηµένο µόνιµο
φορτίο G=1.0 kN/m κατά µήκος των τριών ελεύθερων παρυφών, ενώ πακτώνεται στη µικρή
πλευρά των τετραέρειστων s3 και s4. Όπως και στο 1ο παράδειγµα, για τη στατική επίλυση των
πλακών, επιλέγουµε: “Overall element size” = 0.10 m, “Perimeter min. Value” = 0.05 m, “Czerny
Mode” = ON, “Adverse Loadings For Slabs” = ΟΝ.
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Μετά την επίλυση, σε Full Screen, εµφανίζεται το παραπάνω 3D προσοµοίωµα
των 2 πλακών µε τον πραγµατικό σκελετό.

Η παραµόρφωση των πλακών σε 3D.
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Επειδή µας ενδιαφέρουν στατικά δύο περιοχές, σχεδόν ανεξάρτητες η µία από την άλλη, εστιάζουµε ξεχωριστά πρώτα στη µια µε τις δύο τριέρειστες και µετά στη δεύτερη µε τον πρόβολο και
τις δύο τετραέρειστες. Επιλέγουµε από την ενότητα “selection”, µε “Single” τις πλάκες s1, s2 .
Περιοχή τριέρειστων πλακών

Οι τέµνουσες δυνάµεις από τα Slab Results

Παρατηρούµε ότι οι µεγαλύτερες τέµνουσες Vx, από 23.1 έως 38.8 kN, αναπτύσσονται στην ελεύθερη παρυφή. Οι Vx στη µεσαία διατοµή προκύπτουν ελάχιστα µικρότερες, από 21.1 έως
36.4 kN, ενώ οι τέµνουσες Vy κυµαίνονται από 0.0 έως 31.3 kN.
Οι προηγούµενες τιµές αναφέρονται στην περιοχή των Slab Results και υπολογίζονται µε την
ολοκλήρωση των εντατικών µεγεθών σε πλάτος διανοµής 1.0 m. Οι αντίστοιχες τιµές των FEM
(Finite Element Method) Results εκτείνονται από 27.7 έως 40.8 kN για τις τέµνουσες Vx στις ελεύθερες παρυφές, από 21.1 έως 36.6 kN για τις Vx στη µεσαία διατοµή και από 0.0 έως 31.9
kN για τις Vy. Οι διαφορές αυτές είναι υπολογίσιµες µόνο στην περιοχή των ελεύθερων παρυφών στην οποία παρατηρείται ένα “τσάκισµα” σύµφωνα µε την ακόλουθη 3D κατανοµή των τεµνουσών (αισθητό ιδιαίτερα στην πλάγια όψη του 3D).
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Η κατανοµή των τεµνουσών δυνάµεων [Vx] (V11 από τα FEM Results, λεπτοµέρειες ανά 0.10 m) σε 3D.

Η όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vx] ([V11] στα FEM Results).

Η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των
τεµνουσών δυνάµεων [Vx] ([V11] στα FEM Results).
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Οι τέµνουσες δυνάµεις [Vy] (V22 από τα FEM Results, λεπτοµέρειες ανά 0.1 m)
εκτείνονται µόνο στις περιοχές των µεσαίων στηρίξεων.

Η όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vy] ([V22] στα FEM Results).

Η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vy] ([V22] στα FEM Results).
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Οι ροπές κάµψης από τα Slab Results.

Παρατηρούµε ότι οι µεγαλύτερες ροπές Mx], οι οποίες ισούνται µε 16.9 kNm στο άνοιγµα και µε
-30 kNm στη στήριξη, αναπτύσσονται στην ελεύθερη παρυφή. Οι Mx στη µεσαία διατοµή προκύπτουν µικρότερες (13.8 kNm στο άνοιγµα και -26 kNm στη στήριξη), ενώ οι Μy εµφανίζουν
τιµές από 0.0 έως -17.4 kN.
Οι προηγούµενες τιµές αναφέρονται στην περιοχή των Slab Results που υπολογίζονται µε την
ολοκλήρωση των εντατικών µεγεθών σε πλάτος διανοµής 1.0 m. Οι αντίστοιχες τιµές των FEM
Results των Mx ισούνται µε 17.0 στο άνοιγµα και -30.5 kNm στη στήριξη για τις ελεύθερες παρυφές, ενώ για τη µεσαία διατοµή µε 13.9 στo άνοιγµα και -26.2 kNm στη στήριξη. Οι τιµές των
My ποικίλλουν στη µεσαία διατοµή από 0.0 έως -18.2 kNm.
Πρόκειται για αµελητέες διαφορές.
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Η κατανοµή των ροπών κάµψης [Mx] M11 από τα FEM Results, λεπτοµέρειες ανά 0.10 m) σε 3D.

Η όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [Mx] ([M11] στα FEM Results).

Η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [Mx] ([M11] στα FEM Results).

106

Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Οι ροπές κάµψης [My] (M22 από τα FEM Results, λεπτοµέρειες ανά 0.1 m)
εκτείνονται µόνο στις περιοχές των άνω στηρίξεων.

Η όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [My] ([M22] στα FEM Results).

Η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [My] ([M22] στα FEM Results).
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Τα βέλη κάµψης από τα Slabs Results.

Το µέγιστο βέλος κάµψης ισούται µε -1.14 mm και αναπτύσσεται στις ελεύθερες παρυφές. Το
µέγιστο βέλος στις µεσαίες διατοµές ισούται µε -0.94 mm.
Περιοχή προβόλου

Οι τέµνουσες δυνάµεις από τα Slab Results.

Οι τέµνουσες Vx στις µεσαίες διατοµές των δύο τετραέρειστων πλακών κυµαίνονται από 18.6
έως 33.6 kN. Για τις ίδιες πλάκες στο 1ο παράδειγµα είχαµε σχεδόν ίδιες τιµές από 18.8 έως
33.3. Αυτό σηµαίνει ότι η ύπαρξη των γειτονικών τριέρειστων πλακών και του προβόλου δεν
επηρεάζει τη µεσαία περιοχή των πλακών s3,s4 κατά x.
Το ίδιο ισχύει και για τις τέµνουσες στις στηρίξεις προς τις τριέρειστες των οποίων η τιµή 31.4
kN ελάχιστα διαφέρει από τις αντίστοιχες του 1ου παραδείγµατος.
Οι περιοχές του προβόλου, οι κοντινές στα άκρα των τριών εγκάρσιων γραµµικών στηρίξεων
των δύο τετραέρειστων πλακών, συγκεντρώνουν φορτία από τις άµεσα γειτονικές αυτές πλάκες.
Κατά συνέπεια, σε αυτές αναπτύσσονται υψηλές τέµνουσες. Η συγκεκριµένη επιρροή γίνεται
ιδιαίτερα αισθητή µε τις ακόλουθες εικόνες, στις οποίες οι κατανοµές των τεµνουσών δυνάµεων
και των ροπών κάµψης είναι λεπτοµερείς.
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Η κατανοµή των τεµνουσών δυνάµεων [Vx] (V11 από τα FEM Results, λεπτοµέρειες ανά 0.10 m) σε 3D.

Η όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vx] ([V11] στα FEM Results).

Η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vx] ([V11] στα FEM Results).

Οι τέµνουσες δυνάµεις, οι οποίες αναπτύσσονται στην περιοχή τετραερείστων-προβόλου, είναι
εξαιρετικά έντονες. Αυτό οφείλεται στο αρνητικό φορτίο (αντιφορτίο), το οποίο εµφανίζεται αµέσως πίσω από τον πρόβολο, προκειµένου να αντισταθµίσει την ισχυρή του ροπή My.
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Οι τέµνουσες δυνάµεις [Vy] (V22 από τα FEM Results, λεπτοµέρειες ανά 0.1 m
εκτείνονται µόνο στις περιοχές των µεσαίων στηρίξεων.

Η όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vy] ([V22] στα FEM Results).

Η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vy] ([V22] στα FEM Results).

Στα σηµεία πλάκας (εν προκειµένω του προβόλου), στα οποία υπάρχει ακλόνητη εγκάρσια
στήριξη, δηµιουργούνται έντονες κυρίως τέµνουσες (εδώ 130.8 και 138.6 kN) και δευτερευόντως
ροπές. Οι συγκεκριµένες περιοχές αναγκάζονται να φέρουν και µεγάλο µέρος του φορτίου των
γειτονικών πλακών, κυρίως κοντά στις στηρίξεις. Αυτός είναι ο λόγος της δηµιουργίας των υψηλών τεµνουσών εκατέρωθεν της στήριξης. Βέβαια, αν θέλουµε να λάβουµε υπόψη στη διαστασιολόγηση τις τέµνουσες αυτές, θεωρούµε πιο λογικό να χρησιµοποιήσουµε τη µέση τιµή σε ένα
πλάτος π.χ. 1.0 m, που στη συγκεκριµένη περίπτωση ισούται µε 47.0 kN (Slab Results).
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Οι ροπές κάµψης από τα Slab Results.

Οι δύο τετραέρειστες πλάκες εµφανίζουν σχετικά µικρές ροπές κάµψης στο άνοιγµα (Mx=8.9
kNm και My=4.9 kNm), σε σχέση µε τις αντίστοιχες του 1ου παραδείγµατος (10.8 και 4.1 kNm).
Στην κοινή στήριξη η ροπή κάµψης ισούται µε Mx,erm=-20.0 kNm (αντίστοιχη τιµή στο 1ο παράδειγµα: -22.0 kNm), ενώ στα όρια µε τις τριέρειστες My,erm=-17.4 kNm (αντίστοιχη τιµή στο 1ο παράδειγµα: -16.2 kNm).
∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι η εντατική κατάσταση στο µεγαλύτερο µέρος των δύο τετραέρειστων πλακών είναι παρόµοια µε αυτή του 1ου παραδείγµατος.
Στη περιοχή της συνέχειας µε τον πρόβολο, οι ροπές στήριξης ισούνται µε -30.6 kNm. Πρόκειται
για τη σχεδόν ισοστατική ροπή του προβόλου αυτού. Οι µεγαλύτερες ροπές του προβόλου 41.0 kNm είναι οι τοπικές ροπές αιχµής, όπως απεικονίζονται στην ακόλουθη αναλυτική κατανοµή των My. Αυτές οφείλονται στις ακλόνητες εγκάρσιες στηρίξεις.
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Η κατανοµή των ροπών κάµψης [Mx] (M11 από τα FEM Results, λεπτοµέρειες ανά 0.10 m) σε 3D.

Η όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [Mx] ([M11] στα FEM Results).

Η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [Mx] ([M11] στα FEM Results).

Η οξεία “οπή” µε τις θετικές ροπές αιχµής, στη στήριξη, πίσω ακριβώς από τον πρόβολο, οφείλεται στο αρνητικό φορτίο που δηµιουργεί η ροπή του προβόλου στην περιοχή των πλακών πίσω ακριβώς από τον πρόβολο.
Παρατηρούµε ότι η επιρροή του ισχυρού προβόλου, τόσο στις αρνητικές, όσο και στις θετικές
ροπές, σβήνει σε µικρό βάθος πίσω από τον πρόβολο.
Οι ασήµαντες αποκλίσεις των τιµών των ροπών Mx στα FEM results από τις τιµές των Slab results οφείλονται στη σχετικά µικρή καµπύλωση του 3D διαγράµµατος των ροπών [Mx].
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Οι ροπές κάµψης [My] (M22 από τα FEM Results, detailed ανά 0.1 m) εκτείνονται µόνο στις περιοχές των άνω στηρίξεων.

Η όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [My] ([M22] στα FEM Results).

Η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [My] ([M22] στα FEM Results).

Στο µεγαλύτερο µέρος των πλακών κυριαρχούν οι αρνητικές ροπές λόγω του ισχυρού προβόλου.
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Στο µεγαλύτερο µήκος της στήριξης προβόλου-τετραέρειστης η τιµή της ροπής ισούται µε -31.1
kNm, ενώ κοντά στις περιοχές των στηρίξεων προκύπτουν αιχµές σε ένα πλάτος µικρότερο του
1.0 m.

Τα βέλη κάµψης από τα Slabs Results

Το µέγιστο ελαστικό βέλος κάµψης κατά µήκος του προβόλου προκύπτει ίσο µε -2.75 mm, µε
µικρή αύξηση στα -2.81 mm στις 2 άκρες. Στα ανοίγµατα, τα µέγιστα βέλη στις µεσαίες διατοµές,
λαµβάνουν την τιµή -0.64 mm.
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4.2.3 ∆υσµενείς φορτίσεις και περιβάλλουσες εντάσεις – βέλη
Το ελάχιστο φορτίο που εξασκείται σε µία πλάκα ισούται µε g, ενώ το µέγιστο µε p=(γg-1)⋅gi +
γq⋅qi. Τίθεται το γενικό ερώτηµα µε ποιόν τρόπο θα πρέπει να φορτιστούν οι πλάκες, έτσι ώστε
να προκύψουν οι µέγιστες εντάσεις επί αυτών.
Πρόκειται για ένα σύνθετο θέµα. Ακόµη και στην περίπτωση της απλής εφαρµογής του ακόλουθου σκαριφήµατος (6 πλάκες σε κάναβο), απαιτούνται 7 δυσµενείς φορτίσεις. Η επίλυση του
παραδείγµατος αυτού µέσω πινάκων είναι δυνατή, µόνο στην περίπτωση που οι άξονες του κανάβου ισαπέχουν µεταξύ τους.
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Αν οι πλάκες δεν βρίσκονται σε κάναβο, το πρόβληµα γίνεται ακόµα πιο σύνθετο.
Γενική και ακριβής λύση µπορεί να υπάρξει µόνο µε τη µέθοδο των επιφανειακών πεπερασµένων στοιχείων. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ο όγκος των επιλύσεων και η ανάγκη µνήµης
απαιτούν εξελιγµένες µεθόδους λογισµικού και σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Το εκπαιδευτικό λογισµικό αξιοποιεί τέτοιες µεθόδους, καθώς επίσης και όλους τους διαθέσιµους πυρήνες ενός προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, δίνοντας λύση σε τέτοια προβλήµατα µέσα
σε λίγα δευτερόλεπτα.
Παρακάτω θα εξετάσουµε τις δυσµενείς φορτίσεις στα 3 επιλυθέντα παραδείγµατα.

Για να πραγµατοποιηθούν οι υπολογισµοί µε τις
δυσµενείς φορτίσεις, αρκεί να επιλέξουµε στον
αρχικό διάλογο “Adverse Loadings For Slabs” c.
Για να εµφανιστούν τα αποτελέσµατα, αρκεί να
έχουµε επιλέξει “Adverse” d και τις εντάσεις που
θέλουµε π.χ. “Shears” e
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1ο παράδειγµα (µελέτη <Β_411-1>)

Η περιβάλλουσα των τεµνουσών δυνάµεων

Οι δυσµενέστερες τέµνουσες δυνάµεις ισούνται µε:
•
•

∆ιεύθυνση x: Vxr=20.2 (έναντι 18.8 της ενιαίας φόρτισης), Vx,erm=-33.8 (έναντι -33.3) [kN]
∆ιεύθυνση y: Vyr=16.6 (έναντι 15.1 της ενιαίας φόρτισης), Vy,erm=-31.7 (έναντι -29.0) [kN]

Η όψη του 3D διαγράµµατος των τεµνουσών, που αντιστοιχεί στην περιβάλλουσα των [Vx]

Η πλάγια όψη του 3D διαγράµµατος των τεµνουσών, που αντιστοιχεί στην περιβάλλουσα των [Vy]

Παρατηρούµε ότι, παρόλο που το ωφέλιµο φορτίο είναι σχετικά µεγάλο, οι διαφορές στις τέµνου-σες δεν διαφέρουν περισσότερο από 8%.
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Η περιβάλλουσα των ροπών κάµψης

Οι δυσµενέστερες ροπές κάµψης ισούνται µε:
• ∆ιεύθυνση x: Mx=12.3 (έναντι 10.8 της ενιαίας φόρτισης),Mx,erm=-22.8 (έναντι -22.0) [kNm]
• ∆ιεύθυνση y: My=4.9 (έναντι 4.1 της ενιαίας φόρτισης), My,erm=-18.8 (έναντι -16.3) [kNm]

Η όψη του 3D διαγράµµατος των ροπών, που αντιστοιχεί στην περιβάλλουσα των [Mx]

Η πλάγια όψη του 3D διαγράµµατος των ροπών, που αντιστοιχεί στην περιβάλλουσα των [My]

Παρατηρούµε ότι, παρόλο που το ωφέλιµο φορτίο είναι σχετικά µεγάλο, οι διαφορές στις ροπές
είναι µικρές και δεν υπερβαίνουν το 15%.
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Η περιβάλλουσα των βελών κάµψης

Το µεγαλύτερο βέλος των πλακών ισούται µε y=-2.00 mm (έναντι -1.53 mm της ενιαίας φόρτισης) και y=+0.24 mm. Συµπεραίνουµε δηλαδή ότι η πλάκα ανασηκώνεται, γεγονός το οποίο δεν
συνέβαινε στην ενιαία φόρτιση, λόγω συµµετρίας βέβαια.

Η όψη του 3D διαγράµµατος των βελών

Η πλάγια όψη του 3D διαγράµµατος των βελών

Παρατηρούµε ότι, τα βέλη κάµψης προκύπτουν αρκετά µεγαλύτερα έως και 30%, ενώ παράλληλα εµφανίζονται αρνητικές παραµορφώσεις (οι µπλε γραµµές).
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2ο παράδειγµα (µελέτη <Β_411-2>)

Η περιβάλλουσα των τεµνουσών δυνάµεων

Οι δυσµενέστερες τέµνουσες δυνάµεις ισούνται µε:
• ∆ιεύθυνση x: Vxr=22.8 (έναντι 20.6 ενιαίας φόρτισης), Vx,erm=-34.7 (έναντι -34.7) [kN]
• ∆ιεύθυνση y: Vyr=16.6 (έναντι 15.3 ενιαίας φόρτισης) [kN]

Η όψη του 3D διαγράµµατος των τεµνουσών, που αντιστοιχεί στην περιβάλλουσα των [Vx]

Η πλάγια όψη του 3D διαγράµµατος των τεµνουσών,που αντιστοιχεί στην περιβάλλουσα των [Vy]

Παρατηρούµε ότι, παρά το σχετικά µεγάλο ωφέλιµο φορτίο, οι τέµνουσες δεν διαφέρουν πάνω
από 10%. Αυτό, βέβαια, οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν 2 µόνο ανοίγµατα και η δυσµενής
φόρτιση των τεµνουσών των στηρίξεων προκύπτει από την ενιαία φόρτιση 1.35g+1.50q. Στην
περίπτωση πολλών ανοιγµάτων, οι διαφορές θα προέκυπταν µεγαλύτερες.
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Η περιβάλλουσα των ροπών κάµψης

Οι δυσµενέστερες ροπές κάµψης ισούνται µε:
• ∆ιεύθυνση x: Mx=18.6 (έναντι 15.5 ενιαίας φόρτισης), Mx,erm=-27.4 (έναντι -27.4) [kNm]
• ∆ιεύθυνση y: My=4.1 (έναντι 3.6 ενιαίας φόρτισης) [kNm]

Η όψη του 3D διαγράµµατος των ροπών, που αντιστοιχεί στην περιβάλλουσα των [Mx]

Η πλάγια όψη του 3D διαγράµµατος των ροπών, που αντιστοιχεί στην περιβάλλουσα των [My]

Παρατηρούµε ότι, παρόλο που το ωφέλιµο φορτίο είναι σχετικά µεγάλο, οι διαφορές στις ροπές
είναι µικρές και δεν υπερβαίνουν το 20%.
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Η περιβάλλουσα των βελών κάµψης

Το µεγαλύτερο βέλος των πλακών ισούται µε y=-2.94 mm (έναντι -2.10 mm ενιαίας φόρτισης)
και y=+0.48. Η πλάκα ανασηκώνεται και σε αυτή την περίπτωση, γεγονός που δεν συµβαίνει
στην ενιαία φόρτιση.

Η όψη του 3D διαγράµµατος των βελών

Η πλάγια όψη του 3D διαγράµµατος των βελών

Παρατηρούµε ότι, τα βέλη κάµψης προκύπτουν αρκετά µεγαλύτερα έως και 40%, ενώ παράλληλα εµφανίζονται αρνητικές παραµορφώσεις (οι µπλε γραµµές).
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3ο παράδειγµα (µελέτη <Β_411-3>)
Περιοχή τριέρειστων πλακών

Η περιβάλλουσα των τεµνουσών δυνάµεων

Οι δυσµενέστερες τέµνουσες δυνάµεις ισούνται µε:
• Μεσαία διατοµή x: Vxr=23.1 (έναντι 21.1 της ενιαίας φόρτισης), Vx,erm=-37.0 (έναντι -36.4)
• Ακραία διατοµή x: Vxr=25.8 (έναντι 23.1 της ενιαίας φόρτισης), Vx,erm=-38.8 (έναντι -38.3)
• ∆ιεύθυνση y:
Vy,erm=-34.6 (έναντι -31.3 της ενιαίας φόρτισης) [kN]

Η όψη του 3D διαγράµµατος των τεµνουσών, που αντιστοιχεί στην περιβάλλουσα των [Vx]

Η πλάγια όψη του 3D διαγράµµατος των τεµνουσών, που αντιστοιχεί στην περιβάλλουσα [Vy]

Παρατηρούµε ότι, παρά το σχετικά µεγάλο ωφέλιµο φορτίο, οι διαφορές στις τέµνουσες δεν υπερβαίνουν το 9%.
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Η περιβάλλουσα των ροπών κάµψης

Οι δυσµενέστερες ροπές κάµψης ισούνται µε:
• Μεσαία διατοµή x: Μx=16.5 (έναντι 13.8 της ενιαίας φόρτισης), Mx,erm=-26.7 (έναντι -26.6)
• Ακραία διατοµή x: Mx=20.3 (έναντι 16.9 της ενιαίας φόρτισης), Mx,erm=-29.9 (έναντι -29.9)
• ∆ιεύθυνση y:
My=3.5 (έναντι 2.8 της ενιαίας φόρτισης), My,erm=-20.5 (έναντι -17.4) [kNm]

Η όψη του 3D διαγράµµατος των ροπών, που αντιστοιχεί στην περιβάλλουσα των [Mx]

Η πλάγια όψη του 3D διαγράµµατος των ροπών, που αντιστοιχεί στην περιβάλλουσα των [My]

Παρατηρούµε ότι, παρόλο που το ωφέλιµο φορτίο είναι σχετικά µεγάλο, οι διαφορές στις ροπές
είναι µικρές.
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Η περιβάλλουσα των βελών κάµψης

Το µέγιστο βέλος στις ελεύθερες παρυφές των τριερείστων πλακών ισούται µε y=-1.58 mm (σε
σχέση µε y=- 1.14 της ενιαίας φόρτισης). Στις ίδιες θέσεις αναπτύσσεται και το αντίστοιχο αντίθετο βέλος y=0.23 mm.
Στη µεσαία διατοµή των πλακών, τα µέγιστα βέλη είναι y=-1.30 mm (σε σχέση µε y=- 0.94 της
ενιαίας φόρτισης) και y=0.18 mm.

Η όψη του 3D διαγράµµατος των βελών

Η πλάγια όψη του 3D διαγράµµατος των βελών

Παρατηρούµε ότι, τα βέλη κάµψης προκύπτουν αρκετά µεγαλύτερα έως και 40%, ενώ παράλληλα εµφανίζονται αρνητικές παραµορφώσεις (οι µπλε γραµµές).
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Περιοχή προβόλου

Η περιβάλλουσα των τεµνουσών δυνάµεων

Οι δυσµενέστερες τέµνουσες δυνάµεις ισούνται µε:
• Τετραέρειστες κατά x: Vxr=20.0 (έναντι 18.6 της ενιαίας φόρτισης), Vx,erm=-35.7 (έναντι -33.6)
• Πρόβολος κατά x: µικρές τέµνουσες
• Τετραέρειστες κατά y: Vyr=34.6 (έναντι 31.4 της ενιαίας φόρτισης), Vy,erm=-38.0 (έναντι -35.9)
• Πρόβολος κατά y: Vy,erm=54.3 (έναντι 46.9 της ενιαίας φόρτισης)

Η όψη του 3D διαγράµµατος των τεµνουσών, που αντιστοιχεί στην περιβάλλουσα των [Vx]

Η πλάγια όψη του 3D διαγράµµατος των τεµνουσών, που αντιστοιχεί στην περιβάλλουσα [Vy]

Παρατηρούµε ότι, παρά το σχετικά µεγάλο ωφέλιµο φορτίο, οι διαφορές στις τέµνουσες δεν υπερβαίνουν το 6%, εκτός από την αιχµή της µεσαίας στήριξης του προβόλου που φτάνει το
15%.
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Η περιβάλλουσα των ροπών κάµψης

Οι δυσµενέστερες ροπές κάµψης ισούνται µε:
• Τετραέρειστες κατά x: Μx=11.9 (έναντι 8.0 της ενιαίας φόρτισης), Mx,erm=-22.8 (έναντι -19.9)
• Πρόβολος κατά x: µικρές ροπές
• Τετραέρειστες κατά y: Μy=6.0 (έναντι 4.9 της ενιαίας φόρτισης), My,erm,1=-20.5 (έναντι -17.4
της ενιαίας φόρτισης) και My,erm,2=-31.6 (έναντι -30.6 της ενιαίας φόρτισης) [kNm]
• Πρόβολος κατά y: εκτεταµένο My,erm =-31.6 (έναντι -30.6), αιχµής -45.8 (έναντι -41.3) [kNm]

Η όψη του 3D διαγράµµατος των ροπών, που αντιστοιχεί στην περιβάλλουσα των [Mx]

Η πλάγια όψη του 3D διαγράµµατος των ροπών, που αντιστοιχεί στην περιβάλλουσα των [My]

Οι διαφορές µεταξύ δυσµενών ροπών και ροπών ενιαίας φόρτισης, κυµαίνονται από 15 έως
50%.
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Η περιβάλλουσα των βελών κάµψης

Στις τετραέρειστες πλάκες έχουµε το µεγαλύτερο βέλος y=-0.96 mm (σε σχέση µε y=-0.64 mm
της ενιαίας φόρτισης) και αντίθετο βέλος y=0.31 (σε σχέση µε 0.09 της ενιαίας φόρτισης).
Στον πρόβολο το µεγαλύτερο βέλος είναι y=-3.11 mm (σε σχέση µε y=-2.81 mm).

Η όψη του 3D διαγράµµατος των βελών

Η πλάγια όψη του 3D διαγράµµατος των βελών

Η ελαφρά κυµαινόµενη παραµόρφωση της διαµήκους ελεύθερης παρυφής του προβόλου οφείλεται στις διακυµάνσεις της παραµόρφωσης των τετραερείστων πίσω από τον πρόβολο.
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4.2.4 ∆ιευκρινίσεις
•

Η διαφορά µεταξύ των τιµών των εντατικών µεγεθών από Slab results και FEM results

Slab results: “Moments” και “Show Values”
Η µέση τιµή, σε πλάτος 1.0 m, της ροπής My της παρυφής.

FEM results: “M22” (My) και “Diagrams”
Η σηµειακή τιµή, της ροπής My στο µέσο της παρυφής

Slab results: “Moments” µε “Details” ανά 0.1 m
Η κατανοµή των, µέσων τιµών σε πλάτος 1.0 m, των ροπών
[My] κατά µήκος της παρυφής.

FEM results: “M22”1 (My) µε “Details” ανά 0.1m
Η κατανοµή των ροπών [My] κατά µήκος της παρυφής.

Για να γίνει κατανοητή η διαφορά των Slab results από τα FEM results αξιοποιούµε από το 1ο
παράδειγµα (µελέτη <Β_411-1>) την πλάκα s1. Η ροπή Ms στo µέσον της κοινής παρυφής των
πλακών s1-s2 ισούται µε -16.1 kNm. Η τιµή αυτή προκύπτει από την ολοκλήρωση του διαγράµµατος των FEM results σε ένα παραλληλόγραµµο πλάτους 1.0 m, στο µέσον της κοινής παρυφής, που έχει ροπή αιχµής -16.9 kNm.
Παρατηρούµε ότι στο άκρο της παρυφής που εξετάζεται, η ροπή στα Slab results δεν είναι µηδενική, όπως στα FEM results. Αυτό οφείλεται στο ότι η τιµή της ροπής στο άκρο, είναι η µέση
τιµή από την περιοχή πλάτους 1.0 m. Η διαστασιολόγηση των πλακών γίνεται µε τις τιµές από
τα Slab results, οι οποίες, γενικά, είναι σηµαντικά µικρότερες στα σηµεία αιχµής. Βέβαια µπορεί
το πλάτος του 1.0 m να αλλάξει από τις παραµέτρους του λογισµικού σε π.χ. 0.5 m.
•

Η ακριβής τιµή των εντατικών µεγεθών στήριξης πλακών

1 V11, V22, M11, M22, Μ12 στη πραγµατικότητα είναι τα stress resultants όπως αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Στο ορθογωνικό σύστηµα
αναφοράς του παραδείγµατος τα αντίστοιχα εντατικά µεγέθη είναι: Vx, Vy, Mx, My, Mxy
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Η ροπή στήριξης των δύο πλακών είναι µία, αλλά στο παράδειγµα της εικόνας η αριστερή πλάκα εµφανίζει ελάχιστα διαφορετική τιµή απ’ ότι η δεξιά. Αυτό οφείλεται στη διαφορετική γεωµετρία του πλέγµατος πεπερασµένων στοιχείων των δύο πλακών.

Το δίκτυο των πεπερασµένων στοιχείων σε κάθε µία από τις 4 πλάκες της µελέτης <B_411-1>
χρησιµοποιεί τις ίδιες παραµέτρους:
“Overall element size” = 0.10 m, “Perimeter min. Value” = 0.05 m.
Ωστόσο, το κάθε πλέγµα έχει διαφορετική γεωµετρία, κατά συνέπεια, στο µέσο της κοινής παρυφής, οι δύο ροπές κάµψης (αριστερά και δεξιά της στήριξης) διαφέρουν ελάχιστα µεταξύ τους.
Η ροπή στήριξης Ms µπορεί να ληφθεί ως ο µέσος όρος των δύο τιµών:
Ms=–(22.3+21.9)/2=-22.1 kNm , ή ως η µέγιστη από τις δύο τιµές, δηλαδή Ms=-22.3 kNm.

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Ι

129

Τόµος B’

•

Το µέγεθος των πεπερασµένων στοιχείων και η επίδραση τους στην ακρίβεια, στο µέγεθος
του προβλήµατος, στο χρόνο επίλυσης και στην απαιτούµενη µνήµη.

Όσο µειώνεται το πλήθος των πεπερασµένων στοιχείων, τόσο ελαττώνεται και η ακρίβεια των αποτελεσµάτων.

Το δίκτυο των πεπερασµένων στοιχείων της ίδιας µελέτης <B_411-1> έχει προκύψει από τις
παραµέτρους: “Overall element size” = 0.25 m, “Perimeter min. Value” = 0.15 m.
Η µέση τιµή της ροπής στήριξης ισούται µε Ms=-(21.4+20.5)/2=-21.0 kNm έναντι της προηγούµενης τιµής -22.1 kNm, διαφορά όχι αµελητέα.
Όσο πιο πυκνό είναι το πλέγµα, αυξάνεται η ακρίβεια στα αποτελέσµατα, ταυτόχρονα όµως
προκύπτει ανάγκη µεγαλύτερου αριθµού πράξεων, µνήµης και χρόνου επίλυσης. Ο επεξεργαστής του Η/Υ διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο, δεδοµένου ότι οι περισσότεροι αλγόριθµοι έχουν τη
δυνατότητα παράλληλης εκτέλεσης στους διαθέσιµους πυρήνες του.
Στα προηγούµενα παραδείγµατα το report του συνοδευτικού λογισµικού µας δίνει:
Μελέτη <B_411-1> (adverse – Czerny mode), πυκνό mesh:
29.632 τρίγωνα, 16.418 κόµβοι, 1.201 γραµµικά µέλη, σύστηµα 98.506 εξισώσεων, µνήµη 665
MB, χρόνος 10 sec, FPS=60 2.
Μελέτη <B_411-1> (adverse – Czerny mode), αραιό mesh:
1.930 τρίγωνα, 1.287 κόµβοι, 241 γραµµικά µέλη, σύστηµα 7.722 εξισώσεων, µνήµη 100 MB,
χρόνος 1 sec, FPS=60.
Οι παραπάνω χρόνοι µετρήθηκαν σε Η/Υ 64 bit, 16 GB RAM, 3.0 GHz, µε 4# πυρήνες, graphic
card GeForce GTX 550 Ti.
FPS είναι τα Frames Per Second της 3D αναπαράστασης, δηλαδή είναι η ταχύτητα ανανέωσης της οθόνης και είναι το µέγεθος που µετράει
την οµαλότητα της 4D εικονικής πραγµατικότητας. Το ανθρώπινο µάτι αντιλαµβάνεται την κίνηση ως πραγµατική όταν FPS>25.

2
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•

Το πρόγραµµα τρέχει και σε πλήρες mode (αν καταργήσουµε το “Czerny” mode)

Με το πλήρες mode, λαµβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση των πλακών µε το σκελετό και γι’ αυτό σε άλλα σηµεία των πλακών
έχουµε ευµενέστερη ένταση και σε άλλα σηµεία δυσµενέστερη απ’ ότι στο Czerny mode.

Όπως εξηγήθηκε αναλυτικά στο κεφάλαιο 3 και στο παράρτηµα Α, η επιρροή των δοκών και
των υποστυλωµάτων είναι πολύ σηµαντική. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, η ροπή στήριξης
των πλακών s1-s2 είναι σηµαντικά µικρότερη απ’ ότι στο Czerny mode. Η ροπή της στήριξης σ’
αυτό το mode δίνεται κατ’ ευθείαν στις παρειές της δοκού, όπου πραγµατοποιείται και η διαστασιολόγηση, αλλά η ροπή αιχµής στο µέσον της στήριξης (στο µέσον της δοκού) είναι αρκετά µεγαλύτερη.
Η µελέτη <B_411-1> (adverse – πλήρες mode), πυκνό mesh δίνει:
26.672 τρίγωνα, 16.417 κόµβοι, 3856 γραµµικά µέλη, σύστηµα 98.502 εξισώσεων, µνήµη 680
MB, χρόνος 12 sec, FPS=60.
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•

Πολυώροφα κτίρια και περιβάλλουσες

Ο πραγµατικός σκελετός σε 3D

Το προσοµοίωµα του σκελετού σε 3D

Για την επίλυση των πλακών, οι δυσµενείς φορτίσεις θεωρούνται ανά όροφο, δηλαδή δεν λαµβάνεται υπόψη η επιρροή της φόρτισης µίας πλάκας ενός ορόφου στις πλάκες των άλλων ορόφων. Στο Czerny mode αυτό είναι αυτονόητο, ενώ στο πλήρες mode η επιρροή αυτή, κατά κανόνα, είναι αµελητέα.
Στη συγκεκριµένη µελέτη <Japan5> που τρέχει µόνο στην επαγγελµατική έκδοση, µε 10 ορόφους εµβαδού 200 m2 αν το meshing γίνει µε τιµές των παραµέτρων “Overall element size” = 0.20
m, “Perimeter min. Value” = 0.10 m, τότε έχουµε τις παρακάτω µετρήσεις:
Adverse – Czerny mode:
134.292 τρίγωνα, 77.131 κόµβοι, 6.507 γραµµικά µέλη, σύστηµα 462.786 εξισώσεων, µνήµη
3.8 GB, χρόνος 125 sec, FPS=37.
Adverse – πλήρες mode:
183.217 τρίγωνα, 120.239 κόµβοι, 34.727 γραµµικά µέλη, σύστηµα 721.434 εξισώσεων, µνήµη 5.3 GB, χρόνος 209 sec, FPS=28.
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