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 Tίτλος: Ανελαστική Ανάλυση Κατασκευών από 
Οπλισμένο Σκυρόδεμα

 Κωδικός: ΤΕ3400 Κωδικός: ΤΕ3400
Κατηγορία: Επιλογής

 Εξάμηνο: Εαρινό

 Πιστωτικές μονάδες: 3

 Ώρες: 30+

 Συντονιστής: Α. Κάππος

 Διδακτική ομάδα: Α. Κάππος, Β. Πανικολάου

Σκοπός:
 Εξοικείωση των τελειόφοιτων Πολιτικών 
Μηχανικών με τις σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης 
των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (Ο/Σ)

έ ίμε πεπερασμένα στοιχεία
 ραβδωτοί (πλαισιακοί) φορείς
 επιφανειακοί και στερεοί φορείς

 Εμβάθυνση στη συμπεριφορά των δομικών 
στοιχείων Ο/Σ υπό διάφορες εντατικές 
καταστάσεις (1D, 2D, 3D) 

 Εξοικείωση με το σύγχρονο λογισμικό
ανελαστικής ανάλυσης των κατασκευών (SAP-
2000 Nonlinear, ATENA).
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Στόχοι:

 Μετά την επιτυχή παρακολούθηση, και σε συνδυασμό με 

τα λοιπά σχετικά μαθήματα, ο φοιτητής θα πρέπει να 

είναι σε θέση:

 να εφαρμόζει τις σύγχρονες μεθόδους ανελαστικής 

ανάλυσης  που απαιτούνται και από τους νέους 

κανονισμούς (π.χ. Κανονισμός Επεμβάσεων, ΕC8-3)

 να κατανοεί σε βάθος τη λογική του τρόπου όπλισης να κατανοεί σε βάθος τη λογική του τρόπου όπλισης 

των δομικών στοιχείων Ο/Σ  και να αντιμετωπίζει 

ειδικές περιπτώσεις («εκτός κανονισμού»).

Μαθήματα εαρινού εξαμήνου 2009-10

Ημερομηνία Αντικείμενο ∆ιδάσκων

1. 2/3

Εισαγωγή-Αντικείμενο και στόχοι του μαθήματος.

Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης φορέων Ο/Σ. Πεδίο 
ή λ ώ θόδ Α ή ύ

Κάππος 
εφαρμογής ελαστικών μεθόδων – Απαιτήσεις σύγχρονων 
κανονισμών.

ς

2. 9/3

ΕφαρμογήΕφαρμογή: Ανακατανομή ροπών σε συνεχή δοκό Ο/Σ 
Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ- Γενικές 
αρχές: Κατηγορίες μοντέλων, Τύποι και ιστορικό 
φόρτισης, προσομοίωση Ο.Κ. αστοχίας, καταστατικοί 
νόμοι.

Κάππος

3. 16/3
Θεμελιώδη μοντέλα για το Ο/Σ και τα υλικά του: 
Μονοαξονική σύνθλιψη (συνήθων και υψηλής αντοχής 
σκυροδεμάτων)

Κάππος
σκυροδεμάτων). 

4. 23/3

Πολυαξονική σύνθλιψη. Περισφιγμένο σκυρόδεμα -
Όπλιση σύνθετων διατομών.
Χάλυβας υπό μονοαξονικό εφελκυσμό.

Επεξηγήσεις θέματοςΕπεξηγήσεις θέματος

Κάππος

Παπανικολάου

5. 30/3
∆ιαγράμματα ροπών-καμπυλοτήτων και ροπών στροφών 
για στοιχεία από Ο/Σ, κριτήρια αστοχίας.
Σκυρόδεμα υπό μονοαξονικό εφελκυσμό. 

Κάππος
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6. 6/4
Σκυρόδεμα υπό μονοαξονικό εφελκυσμό (συνέχ.)
Συνάφεια χάλυβα – σκυροδέματος. Εφελκυστική 
συμβολή στη δυσκαμψία

Κάππος

7. 13/4

Μέθοδος σημειακών πλαστικών αρθρώσεων: 
Ελαστοπλαστικές σημειακές αρθρώσεις. 
ΕφαρμογέςΕφαρμογές μεθόδου σημειακών πλαστικών 
αρθρώσεων στην ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ:

Κάππος
αρθρώσεων στην ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ: 
ΠαράδειγμαΠαράδειγμα δοκού ‘με το χέρι’

8. 4/5

Σημειακές αρθρώσεις με τυχόντα νόμο 
συμπεριφοράς.
Μη-γραμμική ανάλυση επίπεδων φορέων Ο/Σ: 
Εισαγωγή.
ΠαράδειγμαΠαράδειγμα πλαισίου με SAP

Κάππος

Παπανικολάου

9. 11/5
Μη-γραμμική ανάλυση επίπεδων φορέων Ο/Σ: 
Kαταστατικοί νόμοι (γενικής) διαξονικής επιπόνησης. 
Μοντέλα μη-γραμμικής ελαστικότητας.

Κάππος
μη γρ μμ ής η ς

10. 18/5
Προσομοίωση επίπεδων φορέων – ΕφαρμογέςΕφαρμογές στο 
ΑΤΕΝΑ 
Μοντέλα πλαστικότητας - ΕφαρμογέςΕφαρμογές.

Παπανικολάου

11. 25/5
Προσομοίωση φορέων Ο/Σ τριών διαστάσεων: 
Kαταστατικοί νόμοι (γενικής) τριαξονικής επιπόνησης. 
Μοντέλα πλαστικότητας και θραύσης – ΕφαρμογέςΕφαρμογές.

Παπανικολάου

 Απαιτήσεις:

Παρακολούθηση μαθημάτων και ‘εργαστηρίων Η/Υ’

Εκπόνηση προαιρετικών θεμάτων: 

 Ανελαστική ανάλυση  πλαισίου Ο/Σ με SAP-2000 Nonlinear

 Ανελαστική ανάλυση επιφανειακού φορέα (2D) με ATENA

Κάθε θέμα Κάθε θέμα προσμετράταιπροσμετράται 30% στον τελικό βαθμό30% στον τελικό βαθμό

 Γραπτές εξετάσεις [40% ÷100%]
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Ανελαστική 
ανάλυση  
πλαισίου Ο/Σ με 
SAP-2000 
Nonlinear

Ανελαστική 
ανάλυση 
επιφανειακούεπιφανειακού 
φορέα (2D) με 
ATENA
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Bιβλιογραφία – Βοηθήματα 

 Σημειώσεις Σημειώσεις μαθήματος μαθήματος στο διαδίκτυο διαδίκτυο 
((ιστοσελίδα μαθήματος)ιστοσελίδα μαθήματος)

 «Παλιές» «Παλιές» Σημειώσεις Σημειώσεις (φυσικό αντίγραφο)(φυσικό αντίγραφο)

 Κατάλογος βιβλιογραφίαςΚατάλογος βιβλιογραφίας

 Ακαδημαϊκή έκδοση + Ακαδημαϊκή έκδοση + Documentation Documentation 
προγραμμάτων προγραμμάτων 

http://web.lib.auth.gr/site/gr/esources/ejournals/dictionaries
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www.oxfordreference.com
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Σύγχρονες τάσεις στην ανάλυση Σύγχρονες τάσεις στην ανάλυση 
φορέων Ο/Σφορέων Ο/Σ

Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσηςΕπιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης
Ο ύ ί έ ή όλ Οι σύγχρονοι κανονισμοί επιτρέπουν τη χρήση όλων 
των μεθόδων ανάλυσης του δομικού συστήματος, ήτοι:

1. Γραμμική ελαστική ανάλυση
2. Γραμμική ελαστική ανάλυση με (περιορισμένη) 

ανακατανομή
3. Πλαστική ανάλυσηή η
4. Μη-γραμμική ανάλυση

 Συνήθως χρησιμοποιούνται οι ελαστικές μέθοδοι (1, 2) 
ενώ οι (3, 4) χρησιμοποιούνται σπανιότερα, κυρίως σε 
ειδικές περιπτώσεις και στον μετέλεγχομετέλεγχο υφισταμένων

Σύγχρονες τάσεις στην ανάλυση φορέων Ο/ΣΣύγχρονες τάσεις στην ανάλυση φορέων Ο/Σ

Κυριότερα στοιχεία κάθε μεθόδου ανάλυσηςΚυριότερα στοιχεία κάθε μεθόδου ανάλυσης

1.1. Γραμμική ελαστική ανάλυσηΓραμμική ελαστική ανάλυση
– Παραδοχή γραμμικής ελαστικής συμπεριφοράς 

υλικών
– Ρεαλιστικά αποτελέσματα μόνο για αρηγμάτωτα 

στοιχεία Ο/Σ
– Εφαρμόζεται καικαι για Ο.Κ. αστοχίας, για απλότητα 

υπολογισμών (θεωρείται ότι πληρούνται οι γ μ ( ρ ηρ
απαιτήσεις πλαστιμότητας)

– Τυπική παραδοχή: ΕIef = EΙg (ή και αEIg = σταθ.)

(δρώσα δυσκαμψία = δυσκαμψία διατομής 
σκυροδέματος)
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Σύγχρονες τάσεις στην ανάλυση φορέων Ο/ΣΣύγχρονες τάσεις στην ανάλυση φορέων Ο/Σ

2.2. Γραμμική ελαστική ανάλυση με ανακατανομήΓραμμική ελαστική ανάλυση με ανακατανομή
– Γραμμική ανάλυση + μείωση αιχμών των εντατικών 

μεγεθών (κατά κανόνα των M )μεγεθών (κατά κανόνα των Mmax)

– Απαίτηση ισορροπίας μετά την ανακατανομή

– Απαίτηση (έμμεση) επαρκούς πλαστιμότηταςπλαστιμότητας
(π.χ. δ=Μ/Μ0.44+1.25x/d)

– Εφαρμόζεται κατά κανόνα για την Ο.Κ. αστοχίας

 Ενδιαφέρων συνδυασμός σχετικής απλότητας και 
οικονομικότητας

Σύγχρονες τάσεις στην ανάλυση φορέων Ο/ΣΣύγχρονες τάσεις στην ανάλυση φορέων Ο/Σ

3.3. Πλαστική ανάλυσηΠλαστική ανάλυση
– Συμπεριφορά υλικών

 άκαμπτη-πλαστική (rigid-plastic)
 ελαστο-πλαστική

– Βασική απαίτηση: Να ισχύει ένα 
από τα δύο θεωρήματα της πλαστικότηταςπλαστικότητας
 κάτω ορίου ( Pmax = Pu)
 άνω ορίου (Pmin = Pu) Pu: οριακό φορτίο

εtot = εe + εp

– Απαίτηση επαρκούς πλαστιμότηταςπλαστιμότητας
– Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί όταν: 

 είναι σημαντικά τα φαινόμενα 2ας τάξεως
 χρησιμοποιείται χάλυβας χαμηλής πλαστιμότητας
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Σύγχρονες τάσεις στην ανάλυση φορέων Ο/ΣΣύγχρονες τάσεις στην ανάλυση φορέων Ο/Σ

Βασικά στοιχεία από τη Βασικά στοιχεία από τη Θεωρία ΠλαστικότηταςΘεωρία Πλαστικότητας
(για πλαισιακούς φορείς)(για πλαισιακούς φορείς)

 ‘Κατάρρευση’ (αστοχία) μιας κατασκευής επέρχεται όταν 
ώ ’ έ λά ίοι παραμορφώσεις σ’ ένα τουλάχιστον σημείο της 

αυξάνονται υπό σταθερό φορτίουπό σταθερό φορτίο
 Συνθήκες κατανομής των ροπών κατά τη κατάρρευσηΣυνθήκες κατανομής των ροπών κατά τη κατάρρευση: : 

1. Συνθήκη ισορροπίας: Η κατανομή των ροπών αντιστοιχεί 
σε κατάσταση ισορροπίας μεταξύ κατασκευής (μεγέθη 
διατομής) και εξωτερικής φόρτισηςμής) ξ ρ ής φ ρ ης

2. Συνθήκη μηχανισμού: Ισχύει ότι Μ=Μp (ροπή πλαστικο-
ποίησης) σε επαρκή αριθμό διατομών της κατασκευής (ή 
τμήματός της), ώστε αυτή να γίνει μηχανισμός

3. Συνθήκη διαρροής: Σε κάθε διατομή MMp

Σύγχρονες τάσεις στην ανάλυση φορέων Ο/ΣΣύγχρονες τάσεις στην ανάλυση φορέων Ο/Σ

 Θεώρημα Θεώρημα άνωάνω ορίουορίου:

Αν σε μια κατασκευή που υπόκειται σε αναλογική φόρτιση 
(Ρ1=λ Ρ1o, .....ΡΝ=λ ΡΝo), μπορεί να βρεθεί μια κατανομή 

ώ (ή ά ) ί θή ίροπών (ή τάσεων) που ικανοποιεί τις συνθήκες ισορροπίας
και μηχανισμού για έναν συντελεστή λ>0, τότε 
(συντελεστής φόρτισης που αντιστοιχεί στο φορτίο 
κατάρρευσης Ρu)

Αρχή δυνατών έργων για φορείς με πλαστικές αρθρώσειςΑρχή δυνατών έργων για φορείς με πλαστικές αρθρώσεις:
ΣλPPiiδi = ΣΜiθi  λ=...

c 

ΣλPPii δi  ΣΜiθi  λ ...
Αριθμός αρθρώσεων:
n = r + 1 (r: βαθμός υπερστατικότητας)
εκτός αν έχουμε αστοχία μέρους
του φορέα (n < r + 1) ή «υπεραστοχία» (n > r + 1)
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 Θεώρημα Θεώρημα κάτωκάτω ορίουορίου:
Αν σε μια κατασκευή που υπόκειται σε αναλογική 
φόρτιση μπορεί να βρεθεί μια κατανομή ροπών (ή 
τάσεων) που ικανοποιεί τις συνθήκες ισορροπίας και ) ς ή ς ρρ ς
διαρροής για έναν συντελεστή λ>0, τότε

 Θεώρημα Θεώρημα μοναδικότηταςμοναδικότητας:
Αν πληρούνται και οι τρεις συνθήκες (ισορροπίας, 
διαρροής, μηχανισμού), το αντίστοιχο φορτίο 
‘κατάρρευσης’ είναι μοναδικό (η τιμή του συντελεστή λc
ί ή ήή δ ά άλλ ή

c 

είναι μονοσήμαντη, ήή: δεν υπάρχει άλλη κατανομή 
ροπών όπου να πληρούνται και οι τρεις συνθήκες)

 Προσοχή(!)Προσοχή(!): Οι κατανομές ροπών δεν είναι ενγένει 
απαραίτητο να προκύψουν από υπολογισμό! Ορισμένες 
κρίσιμες τιμές (π.χ. στηρίξεις) μπορεί να υποτεθούν!

Σύγχρονες τάσεις στην ανάλυση φορέων Ο/ΣΣύγχρονες τάσεις στην ανάλυση φορέων Ο/Σ

4.4. ΜηΜη--Γραμμική ανάλυσηΓραμμική ανάλυση
(μέθοδος αναφοράς σύγχρονων κανονισμών όπως ο (μέθοδος αναφοράς σύγχρονων κανονισμών όπως ο fibfib
MCMC, , απαιτείται εξαρχής γνώση των διατομών+οπλισμώναπαιτείται εξαρχής γνώση των διατομών+οπλισμών))

– Παραδοχή μη-γραμμικής συμπεριφοράς υλικών 
(σκυρόδεμα, χάλυβας)

– Απαίτηση ικανοποίησης συνθηκών ισορροπίας και
συμβιβαστού των παραμορφώσεων 

– Δεν ισχύει η αρχή της επαλληλίας!
Συνεκτίμηση φαινομένων 2ας τάξεως (όπου– Συνεκτίμηση φαινομένων 2ας τάξεως (όπου 
απαιτείται) 

– Κατά κανόνα χρησιμοποιούνται μικροαυξητικές
(incremental) μέθοδοι υπολογισμού, ή μέθοδοι 
διαδοχικών προσεγγίσεων (θαμιστικές-iterative)
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Γιατί ανελαστική ανάλυση;Γιατί ανελαστική ανάλυση;

Αναγκαιότητα και πεδίο Αναγκαιότητα και πεδίο 
εφαρμογήςεφαρμογής

Τόσο ο χάλυβας, όσο και το Τόσο ο χάλυβας, όσο και το 
σκυρόδεμα έχουν ανελαστική σκυρόδεμα έχουν ανελαστική 

συμπεριφορά!συμπεριφορά!συμπεριφορά!συμπεριφορά!
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Ανάλυση κατασκευών Ο/ΣΑνάλυση κατασκευών Ο/Σ
((βάσει Κεφ. 5 Κανονισμού Επεμβάσεων, βάσει Κεφ. 5 Κανονισμού Επεμβάσεων, 
παρόμοιες διατάξεις σε Ευρωκώδικα 8παρόμοιες διατάξεις σε Ευρωκώδικα 8--3)3)

 Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης:
– Ελαστική (ισοδύναμη) στατική
– Ελαστική δυναμική 
– Ανελαστική (ελαστοπλαστική) στατικήΑνελαστική (ελαστοπλαστική) στατική
– Ανελαστική δυναμική (ανάλυση 
χρονοϊστορίας)

Ελαστική στατική ανάλυσηΕλαστική στατική ανάλυση

 Προϋποθέσεις εφαρμογής: 
– ιδιοπερίοδοι Τ<3.5Τ2 (=1.44.2s, για έδαφος ΑΔ)ιδιοπερίοδοι Τ<3.5Τ2 ( 1.44.2s, για έδαφος ΑΔ)
– δείκτες ανεπάρκειας στοιχείων λ=Sel /Rm< 2.5, ή
λ>2.5 αλλά μορφολογικά κανονικό κτίριο
(λεπτομερή κριτήρια κανονικότητας βάσει ομαλής 
ροής δυνάμεων και κατανομής μέσου λ)

– λόγος οριζόντιας διάστασης σε έναν όροφο προς 
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γ ς ρ ζ ς ης ρ φ ρ ς
την αντίστοιχη διάσταση σε έναν γειτονικό όροφο 
δεν υπερβαίνει το 1.4 

– απουσία έντονων ασυμμετριών δυσκαμψίας σε 
κάτοψη ή τομή (σχετικό βέλος δi<1.5δj)
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Παραδείγματα ακανονικοτήτων καθύψοςΠαραδείγματα ακανονικοτήτων καθύψος

Φάτνωμα που δενμ
συμμετέχει στο 
σύστημα ανάληψης 
σεισμικών δράσεων

Φάτνωμα που 
συμμετέχει στο 
σύστημα ανάληψης 
σεισμικών δράσεων

Τοίχωμα στους 
ανώτερους 
ορόφους 

 

Τοίχωμα σε 
εσοχή στον 
πρώτο όροφο 

διακοπή φορέα καθύψος 

εκτός επιπέδου εσοχή

Ελαστική δυναμική ανάλυση (Ελαστική δυναμική ανάλυση (§§5.6)5.6)

 Προϋποθέσεις εφαρμογής: 
– δείκτες ανεπάρκειας στοιχείων λ = S/Rm < 2.5
– ή λ>2.5, αλλά μορφολογικά κανονικό κτίριο
– ανεξαρτήτως λ, επιτρέπεται (μόνονμόνον) για την 
αποτίμηση αν δεν υπάρχουν ουσιώδεις βλάβεςαν δεν υπάρχουν ουσιώδεις βλάβες

 Προσομοίωση φορέα με EIef

 Φασματική ιδιομορφική ανάλυση (ΕΑΚ) ή
 Μέθοδος χρονοϊστορίας της απόκρισης

– τουλάχιστον 3 επιταχυνσιογραφήματα (βλ. και ΕΑΚ 
§Α.2)

– για 7 επιταχυνσιογραφήματα  μέσες τιμές M, N κλπ.
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Ανελαστική στατική ανάλυση (Ανελαστική στατική ανάλυση (§§5.7)5.7)
 Προϋποθέσεις εφαρμογής: 

– μικρή επιρροή ανώτερων ιδιομορφών 
αλλιώς θέλει και δυναμική ανάλυση (ελαστική)– αλλιώς θέλει και δυναμική ανάλυση (ελαστική)

–– ΣυνιστάταιΣυνιστάται ΣΑΔ  «Ικανοποιητική»

 Άμεση προσομοίωση μη-γραμμικών 
χαρακτηριστικών έντασης-παραμόρφωσης
π.χ. F

Παραμένουσα αντοχή

δ

Οριακή παραμόρφωσηΠαραμόρφωση διαρροής

Οριακή αντοχή

Πλεονεκτήματα ΑΣΑΠλεονεκτήματα ΑΣΑ
Η ΑΣΑ παρέχει πολύτιμες πληροφορίες που Η ΑΣΑ παρέχει πολύτιμες πληροφορίες που δενδεν μπορούν να μπορούν να 
δοθούν από τις ελαστικές μεθόδους, ήτοιδοθούν από τις ελαστικές μεθόδους, ήτοι:

 Ρεαλιστική εκτίμηση των δυνάμεων σε σχετικώς ψαθυρά στοιχείαδυνάμεων σε σχετικώς ψαθυρά στοιχεία, π.χ. 
αξονικές δυνάμεις σε υποστυλώματα, ροπές και τέμνουσες κόμβων, κλπ.

 Το μέγεθος των πλαστικών παραμορφώσεων (θπλαστικών παραμορφώσεων (θpp)) στα στοιχεία που 
διαρρέουν (σε υφιστάμεναυφιστάμενα κτίρια μπορεί να είναι και κατακόρυφα)

 Αναγνώριση των αδύνατων-κρίσιμων περιοχών καθύψος ή σε κάτοψη 
(ασυνέχειες αντοχήςασυνέχειες αντοχής), όπου συγκεντρώνονται και οι απαιτήσεις θp

 Αναγνώριση των συνεπειών της μείωσης της αντοχής (‘αστοχία’) των 
πιο αδύνατων στοιχείων στην απόκριση του φορέα ως σύνολο

 Δυνατότητα ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας του τρόπου ροής 
των δυνάμεων στο φορέα (load path), προσομοιώνοντας όλα τα 
στοιχεία που την επηρεάζουν (και τις τοιχοποιίες, αν απαιτείται...)
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Πρέπει να είναι σαφές ότι η ΑΣΑ είναι εκ φύσεως προσεγγιστικήπροσεγγιστική, 
μια και βασίζεται σε στατικήστατική φόρτιση. Ως τέτοια, δεν μπορεί να 
προσομοιώσει επαρκώς τα δυναμικάδυναμικά φαινόμενα, συγκεκριμένα:
 Οι υπολογιζόμενες παραμορφώσεις μπορεί να είναι πολύ ανακριβείς

Περιορισμοί ΑΣΑΠεριορισμοί ΑΣΑ

Οι υπολογιζόμενες παραμορφώσεις μπορεί να είναι πολύ ανακριβείς 
όταν η επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών είναι σημαντική (ψηλά 
κτίρια ή και κακές μορφολογίες)

 Χρήση πολλών κατανομών δυνάμεων (συμπεριλαμβανομένων των 
ιδιομορφικών) περιορίζει, αλλά δεν εξαλείφει την ανακρίβεια

 Αδυναμία να αναγνωρίσει μηχανισμούς αστοχίας που 
δημιουργούνται μετά τον αρχικό 

 Δυσχερής εφαρμογή σε χωρικούςχωρικούς φορείς με προβλήματα 
κανονικότητας  προβλήματα όπως 

 κατάλληλος ορισμός της εκκεντρότητας των φορτίων            
(με συνεκτίμηση της δυναμικής επιρροής)

 κατάλληλο λογισμικό

Εφαρμογή σεισμικής δράσης στην ανελαστική στατική ανάλυση
 κατανομή (‘προφίλ’) οριζόντιων φορτίων στο φορέα

 EC8 (και FEMA356): πρέπει να εφαρμόζονται τουλάχιστον δύο 
διαφορετικές κατανομές:

ό ή ά ί ά “ομοιόμορφη” κατανομή: πλευρικά φορτία ανάλογα προς τη 
μάζα (σταθερή επιτάχυνση καθύψος)

 “ιδιομορφική” κατανομή: πλευρικά φορτία συμβατά με τα 
δυναμικά φορτία (π.χ. 1ης ιδιομορφής) που προέκυψαν από 
ελαστική ιδιομορφική ανάλυση
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 min δύο κατανομές σεισμικών φορτίων καθύψος
– «Ιδιομορφική» (μία ή περισσότερες ιδιομορφές, 
ανάλογα με ποσοστό συμμετοχής)

– «Ομοιόμορφη» ή «αναπροσαρμοζόμενη»
 Διγραμμική καμπύλη δύναμης-μετακίνησης

(για υπολογισμό Κe, Vy κτιρίου)
 Δρώσα θεμελιώδης ιδιοπερίοδος

e

i
e K

KTT 

 εκτιμάται από την εξιδανικευμένη διγραμμική 
καμπύλη αντίστασης (σχέση δύναμης-μετακίνησης) 
με αρχική κλίση Ke και κλίση δεύτερου κλάδου ίση 
με αKe

e

Ανελαστική δυναμική ανάλυση (Ανελαστική δυναμική ανάλυση (§§5.8) 5.8) 

 Προϋποθέσεις εφαρμογής
– αξιόπιστη γνώση αντοχών υλικών (ΣΑΔ Ι)αξιόπιστη γνώση αντοχών υλικών (ΣΑΔ Ι)
– επαρκής εμπειρία και εξειδίκευση του μηχανικού

 Άμεση προσομοίωση μη-γραμμικών χαρακτηριστικών 
(και υστερητικών)

 Μέθοδος χρονοϊστορίας της απόκρισης
– τουλάχιστο τρία επιταχυνσιογραφήματα– τουλάχιστο τρία επιταχυνσιογραφήματα
– Μ.Ο. ή maxS όπως και στην ελαστική δυναμική

 Συνιστάται να γίνεται καικαι μια στατική ανελαστική 
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Ανελαστική Ανάλυση Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

ΜηΜη--γραμμική ανάλυση ραβδωτών γραμμική ανάλυση ραβδωτών 
φορέων Ο/Σφορέων Ο/Σ –– Γενικές αρχέςΓενικές αρχές

Ανδρέας Ι. Κάππος
Καθηγητής ΤΠΜ, ΕΚΟΣΦΤ

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

ΓενικάΓενικά

•• Ταξινόμηση δομικών στοιχείων ανάλογα με τις διαστάσεις τουςΤαξινόμηση δομικών στοιχείων ανάλογα με τις διαστάσεις τους
 Γραμμικά ή μονοδιάστατα (1-D):

όταν ℓ>>h, b (πρακτικά: ℓ>3h ), ( ρ )

 υποστυλώματα, δοκοί, τοξωτοί φορείς

 Επιφανειακά ή δισδιάστατα (2-D)

όταν h<< ℓ
 πλάκες, δίσκοι, υψίκορμοι δοκοί (↔ ℓ≤2h)

 Στερεά ή τρισδιάστατα (3-D)

π.χ. φράγματα από σκυρόδεμα, αντιδραστήρεςχ φρ γμ ρ μ , ρ ήρ ς

•• Ταξινόμηση ανάλογα με την εντατική κατάσταση:Ταξινόμηση ανάλογα με την εντατική κατάσταση:
 1-D : σ1 >> σ2 , σ3

 2-D : σ2 , σ3 >>σ1

 3-D : σ1 , σ2 , σ3 >>0
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Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

•• Η μηΗ μη--γραμμική ανάλυση μπορεί να γίνει σε διάφορα γραμμική ανάλυση μπορεί να γίνει σε διάφορα επίπεδα επίπεδα 
πολυπλοκότηταςπολυπλοκότητας, ανάλογα με:, ανάλογα με:

 Τον τρόπο προσομοίωσης της Ο.Κ. αστοχίας Τον τρόπο προσομοίωσης της Ο.Κ. αστοχίας

 Τον τύπο του γραμμικού ή επιφανειακού στοιχείου

 Τον καταστατικό νόμο (για ανάλυση δομικού συστήματος 
και για έλεγχο των κρίσιμων διατομών/ περιοχών)

 Το ιστορικό φόρτισης

•• Επίπεδο Επίπεδο διακριτοποίησηςδιακριτοποίησης (για την ανάλυση):(για την ανάλυση):ρ η ηςρ η ης (γ η η)(γ η η)

 Διατομή (του δομικού στοιχείου)

 Ίνα (λωρίδα)

 Πεπερασμένο στοιχείο [Π.Σ.]

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

Κατηγορίες αναλυτικών μοντέλωνΚατηγορίες αναλυτικών μοντέλων
•• Γενικά γίνεται δεκτή η παραδοχή Bernoulli (επιπεδότητα διατομών)

• Κατηγορίες μοντέλωνΚατηγορίες μοντέλων:

Α. Γραμμικά (1-D) 
στοιχεία με σημειακές σημειακές 
πλαστικές αρθρώσειςπλαστικές αρθρώσεις:

 τα πιο οικονομικά

 βολεύουν για 
μακροσκοπική συνε-
κτίμηση ολίσθησης, 
δράσης βλήτρου κλπ. 
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Κατηγορίες ανελαστικών μοντέλων

Β. Μακροσκοπικά Π.Σ. 
(fibersfibers//layerslayers)

 υπολογίζεται η 
δυσκαμψία (ή ευκαμψία) 
κάθε διατομής ελέγχου 
(monitoring point), που 
έχει διαιρεθεί σε ‘ίνεςίνες’

 μπορεί να εφαρμοστούν 
για την ανάλυση συνεχών 
δοκών ή πλαισίων με 
περιορισμένο αριθμό 
δομικών στοιχείων

Κατηγορίες ανελαστικών μοντέλων

C. Μικροσκοπικά Π.Σ. (11--
D,D, 22--D, 3D, 3--DD) “continuum”
models (συνεχούς μέσου)

 τα πιο ακριβή, αλλά και 
τα πιο “ακριβά” 

 δεν ενδείκνυνται για την 
θ ή άξκαθημερινή πράξη…

[Riva-Cohn 1990]
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Παράδειγμα προσομοίωσης 

συστήματος βάθρου-
πασσάλων με γραμμικά 
στοιχεία και ανελαστικά 
στροφικά ελατήρια 

[Kappos-Sextos, 2001]

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

Προσομοίωση της Ο.Κ. αστοχίας Προσομοίωση της Ο.Κ. αστοχίας 

 Υπάρχουν Υπάρχουν τρειςτρεις δυνατοί τρόποι προσομοίωσης δυνατοί τρόποι προσομοίωσης (κατά τον (κατά τον fibfib MC2010MC2010))

(1) Μοντέλο πρώτης διαρροής(1) Μοντέλο πρώτης διαρροής
Στάδιο I: αρηγμάτωτο στοιχείο (Μ<Μ )- Στάδιο I: αρηγμάτωτο στοιχείο (Μ<Μr)

- Στάδιο II: ρηγματωμένο στοιχείο (Μr<Μ<My)

Πρόκειται για μη-γραμμική ελαστική ανάλυση↝Ενδείκνυται για φορείς χαμηλής πλαστιμότητας
(με σχεδόν ψαθυρή θραύση, μφ = φu/ φy ≈1)

 Πλήρωση συνθήκης συμβιβαστού των παραμορφώσεων:

στροφή

 Κατά κανόνα: ανάλυση για μονότονα αύξουσα φόρτιση

  allθdxφθ
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Μοντέλο πρώτης διαρροήςΜοντέλο πρώτης διαρροής -- EEφαρμογήφαρμογή

- Οριακή ροπή: )
P

M(
P

M u
o

u
u 48




Προσομοίωση της Ο.Κ. αστοχίας Προσομοίωση της Ο.Κ. αστοχίας 

- μετελαστική στροφή:   yry φφθ 
2
1

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

Προσομοίωση της Ο.Κ. αστοχίας Προσομοίωση της Ο.Κ. αστοχίας 

(2) Μοντέλο μηχανισμού κατάρρευσης (2) Μοντέλο μηχανισμού κατάρρευσης 

↝ σχηματισμός “κινηματικής αλύσου”

+ έλεγχος πλαστιμότητας

ΝόμοςΝόμος ΜΜ--θθ: Στάδια I, II, και III (μετελαστικό)

όόπου:
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Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

Προσομοίωση της Ο.Κ. αστοχίας Προσομοίωση της Ο.Κ. αστοχίας 

(3) Μοντέλο τοπικής αστοχίας:(3) Μοντέλο τοπικής αστοχίας:
 Στην κρίσιμη διατομή: θp>θp,all (ανεξάρτητα μηχανισμού κατάρρευσης)

 Νόμος Μ-θ όπως στο μοντέλο (2) (δηλ. και Στάδιο III)

 Η επιτρεπόμενη πλαστική στροφή θp,all υπολογίζεται:

(i)Από “ακριβή” ανάλυση βάσει σs-εs, σc-εc και

(ii)Από το συντηρητικό διάγραμμα του Κανονισμού (πχ. fib MC), 
συναρτήσει της  ποιότητας του χάλυβα

MC 78/CEB, ΕΚΟΣ 96 → 1 ποιότητα χάλυβα (Ο/Σ)

 dxφθ

ΕΛΟΤ & ΚΤΧ → 2 ποιότητες χάλυβα (κανονικής / αυξημένης ολκιμότητας)

 Τόσο το μοντέλο (2), όσο και μοντέλο (3) χρησιμοποιούνται μόνο για τον 
έλεγχο της Ο.Κ. αστοχίας 

 H Ο.Κ. λειτουργικότητας ελέγχεται με ελαστικά μοντέλα, αλλά επιτρέπεται και 
ακριβέστερη επίλυση με μοντέλο (1).

∆ιάγραμμα επιτρεπόμενης πλαστικής στροφής θpl κατά τον fib MC 2010

 To ανηγμένο ύψος του ουδέτερου άξονα xu/d αναφέρεται στην ΟΚ αστοχίας (πίνακες Μsd, ω, ξ, κλπ. – τιμές fcd, fyd)
 Tα διαγράμματα αναφέρονται σε 2 διαφορετικά είδη χαλύβων:

C: χάλυβες με επαρκή πλαστιμότητα, εuk≥7%
Β: χάλυβες με μέση πλαστιμότητα, εuk≥5% (δεν επιτρέπεται πλαστική ανάλυση στοιχείων με χάλυβα Α)

 Οι τιμές του θp,all του MC έχουν υπολογιστεί για λόγο διάτμησης λ=3. Εάν λ3 πρέπει να λαμβάνεται θp= kλθp

όπου

 Το διάγραμμα του MC αγνοεί την ευνοϊκή επιρροή της περίσφιξης στην πλαστική στροφή (εcu=3.5‰, εsu=10‰)
3/λk λ 
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Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

Τύποι και ιστορικό φόρτισης Τύποι και ιστορικό φόρτισης 

•• Τύποι φόρτισης:Τύποι φόρτισης:

1. Με βάση τη μεταβολή του πρoσήμου (της έντασης):

Μονότονη Επαναλαμβανόμενη Ανακυκλιζόμενη
(μερική/ολική αποφόρτιση) (εναλλαγή προσήμου)

2. Με βάση την ταχύτηταταχύτητα επιβολής της έντασης (παραμόρφωσης):β η η χ ηχ η β ής ης ης ( ρ μ ρφ ης)

(α) Στατική: (0.01‰ ως 0.1‰ / sec)

(β) Δυναμική: ππ..χχ.. σεισμός: 0.01÷0.02 s-1

‘πλήγματα’ (εκρήξεις κλπ.): 200÷300 s-1

Επιβαλλόμενη τάση: 1 ΜΡa/s <  <107 ΜΡa/s

1 sec1010dt  / dεε -4-5

1 sec30010 ε -4

σ

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

Τύποι και ιστορικό φόρτισης Τύποι και ιστορικό φόρτισης 

•• Ιστορικό φόρτισης:Ιστορικό φόρτισης:

1.1. ΑναλογικόΑναλογικό:

2.2. ΜηΜη--αναλογικόαναλογικό: λ1  λ2  … λΝ
 Συνιστώμενη σειρά εφαρμογής φορτίων σε ένα οικοδομικό έργο: Συνιστώμενη σειρά εφαρμογής φορτίων σε ένα οικοδομικό έργο:

a. Μόνιμα + ημιμόνιμα φορτία: G +ψ2 Q

b. Ερπυσμός και έμμεσες δράσεις εc(t)=εco[1+φ(t, to)]

c. Υπόλοιπα φορτία σχεδιασμού: (γg-1)G + (γq-ψ2)Q + ... 

τμηματικάτμηματικά, με αναλογική αύξηση, μέχρι την αστοχία
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Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

Καταστατικοί Καταστατικοί νόμοινόμοι

•• Τι περιλαμβάνει Τι περιλαμβάνει ένας ένας ‘καταστατικός’ ‘καταστατικός’ νόμος;νόμος;
(i) Σχέση έντασης – παραμόρφωσης, π.χ. σ – ε

(μη γραμμική για ανελαστική συμπεριφορά)(μη γραμμική για ανελαστική συμπεριφορά)

(ii) Κριτήριο αστοχίας, π.χ. σ=σu ή ε=εu

• Στις συνήθεις περιπτώσεις εντατικής κατάστασης, δηλ. όταν δεν 
συμβαίνουν σημαντικές αποφορτίσεις και επαναφορτίσεις, γίνεται η 
παραδοχή ολόνομωνολόνομων καταστατικών νόμων, 

 γίνεται δεκτό ότι ο κλάδος αποφόρτισης ταυτίζεται με τον γίνεται δεκτό ότι ο κλάδος αποφόρτισης ταυτίζεται με  τον 
κλάδο φόρτισης (‘μη-γραμμική ελαστικότητα’)

φόρτιση

αποφόρτιση

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

‘‘Format Format ασφαλείαςασφαλείας’’ στη στη μημη--γραμμική ανάλυσηγραμμική ανάλυση::
 Χρησιμοποίηση μέσων τιμών (fcm, fym, Ecm ,κ.λ.π) για την ανάλυσηανάλυση (που 
δίνει απαιτούμενες θp κ.λ.π.)

 Χρησιμοποίηση τιμών σχεδιασμού (f d f d και θ d κ λ π ) για τον Χρησιμοποίηση τιμών σχεδιασμού (fcd, fyd, και θpud κ.λ.π.) για τον 
έλεγχοέλεγχο των διατομών

 θpud = θpu/γRd (π.χ. στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. γRd=1.8 για στροφές)
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Ανελαστική Ανάλυση Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
Ο/Σ ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ: : ΘΛΙΨΗ ΘΛΙΨΗ 

Ανδρέας Ι. Κάππος
Καθηγητής ΤΠΜ, ΕΚΟΣΦΤ

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

Σκυρόδεμα σε μονοαξονική σύνθλιψηΣκυρόδεμα σε μονοαξονική σύνθλιψη

fcm=fck+∆f

•• Ποιότητες σκυροδέματος κατά τον Ποιότητες σκυροδέματος κατά τον EC2EC2::

∆f ≈8 MPa

fck 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90

fc,cube 15 20 25 30 37 45 50 55 60 67 75 85 95 105

f 20 24 28 33 38 43 48 53 58 63 68 78 88 98

 Tάση για κάλυψη από τους νέους κανονισμούς των σκυροδεμάτων υψηλής 
αντοχής 

 HSC (high strength concrete): HSC (high strength concrete): ffcc >40>40(?)(?) MPaMPa
 UHSC (ultra UHSC (ultra -- high strength concrete): high strength concrete): ffcc>100 >100 MΡaMΡa

γέφυρες, ψηλά κτίρια, πλατφόρμες πετρελαίου κ.ά.γέφυρες, ψηλά κτίρια, πλατφόρμες πετρελαίου κ.ά.

fcm 20 24 28 33 38 43 48 53 58 63 68 78 88 98
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Ορισμός Σκυροδέματος Υψηλής Επιτελεστικότητας
(ΣΥΕ-HPC): Ένας κινούμενος στόχος;

• American Concrete Institute (ACI), 
Technical Activities Committee, 1991

• CEB-FIP Working Group on High 
Strength Concrete, 1990

Σκυρόδεμα Υψηλής Επιτελεστικό-
τητας είναι το σκυρόδεμα που εκπληροί 
ειδικές απαιτήσεις συνδυασμού 
βελτιωμένων και ομοιόμορφων ιδιοτήτων 
που δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με 
τις συνήθεις πρακτικές όσον αφορά τη 
σύνθεση, ανάμιξη, σκυροδέτηση και 
συντήρηση

Σκυρόδεμα Υψηλής Επιτελεστικό-
τητας είναι όλα τα σκυροδέματα με 
θλιπτική αντοχή πέραν των 
υφιστάμενων ορίων που υπάρχουν 
στους εθνικούς κανονισμούς, περίπου 
60 MPa και μέχρι 130 MPa το οποίο 
είναι και το πρακτικά άνω όριο 
παραγωγής σκυροδέματος με συνήθη 

συντήρηση.
αδρανή υλικά

 Υψηλή Αντοχή - Υψηλή Εργασιμότητα - Υψηλή Διάρκεια στον Χρόνο

 Συνήθης πρακτικός ορισμός: Σκυρόδεμα με fc  50 MPa

 Χάλυβας υψηλής αντοχής: fy > 500 MPa

Μέγιστη αντοχή σκυροδέματος σε διεθνείς 
κανονισμούς

ΧώραΧώρα ΚανονισμόςΚανονισμός ffc     c     ((MPaMPa))

∆ιεθνής
CEB – FIP MC – 90

fibfib MCMC 20102010

80 (δοκίμια 150/300)

120120
ής

fibfib MCMC 20102010 120120

ΕλλάδαΕλλάδα
EΚΟΣ

ΕυρωκώδικΕυρωκώδικαςας 22

50 (150/300)

9090

ΗΠΑ ACI 318-05
∆εν καθορίζεται (για τις 

απαιτήσεις συνάφειας 70)

Νεοζηλανδικός NZS 3101 –1995 100 (150/300)

Ιαπωνικός
JSCE -1980

JSCE – 2003

80 (100/200)

>150

Γερμανικός
DIN 1045 – 2001

Οδηγίες DAfStb-1993

100 (κυλινδρική)

115 (κυβική 200)

Νορβηγικός NS3473 –1992 94 (150/300)

Φινλανδικός BY34 - 1991 100 (150)

Ολλανδικός NEN 6720, 5950-1994 105 (150)
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Τρόπος παραγωγής σκυροδέματος υψηλής 
επιτελεστικότητας

 Μείωση του λόγου w/c  χρήση (υπερ)ρευστοποιητών 
(superplasticizers)

 Προσεκτική επιλογή του μεγέθους και της διαβάθμισης των αδρανών, 
ανάμιξης, συμπύκνωσης και συντήρησης μετά την σκυροδέτηση

 Προσθήκη πυριτικής παιπάλης (silica fume)  επιτρέπει αύξηση του 
w/c

 Χρήση τσιμέντου ειδικών προδιαγραφών («Τύπου ΙΙΙ»)
 Χρήση μηχανικής δόνησης 
 Χρήση κορεσμένου ατμού υπό ατμοσφαιρική πίεση και θερμοκρασίες 
κάτω του σημείου τήξεως του νερού  σε συνδυασμό με μονωτικά

 Συντήρηση με νερό κατά τις πρώτες ώρες της εφύδρωσης (κρίσιμη 
όταν w/c0.4)

Πλεονεκτήματα σκυροδέματος υψηλής 
επιτελεστικότητας

 Υψηλότερη αντοχή ανηγμένη στο κόστος
 Υψηλότερη αντοχή ανηγμένη στο βάρος
 Υψηλότερη δυσκαμψία ανηγμένη στο κόστος
 Υψηλότερο μέτρο ελαστικότητας
 Χαμηλότερος ερπυσμός
 Μικρότερη διαπερατότητα
 Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στον χρόνο (durability)
 Μεγαλύτερη αντοχή σε φυσική και χημική φθοράγ ρη χή φ ή χημ ή φ ρ
 Ανάπτυξη αντοχής σε συντομότερο χρόνο
 Μείωση του χρόνου κατασκευής του τεχνικού έργου
 Αισθητικές λύσεις
 Οικονομία στην κατασκευή…
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Πλεονεκτήματα σκυροδέματος υψηλής επιτελεστικότητας (συνέχ.)

• Μεγαλύτερα ανοίγματα και εκμεταλλεύσιμος χώρος

• Μείωση των διαστάσεων των κατακόρυφων στοιχείων

• Μείωση του ύψους των διατομών• Μείωση του ύψους των διατομών

• Μείωση των μόνιμων φορτίων

• Μείωση της απαιτούμενης ποσότητας ξυλοτύπου

• Μείωση του μήκους αγκύρωσης των οπλισμών

• Μείωση κόστους συντήρησης λόγω φυσικής φθοράς

• Έμμεση εξασφάλιση της φιλοσοφίας σχεδιασμού ‘ισχυρών 
υποστηλωμάτων – ασθενών δοκών’

• Μείωση των σεισμικών δυνάμεων που εφαρμόζονται στην κατασκευή 
( μείωση μάζας)

Μειονεκτήματα σκυροδέματος υψηλής 
επιτελεστικότητας

 Ψαθυρή συμπεριφορά (απερίσφικτου)

 Απαίτηση για μεγαλύτερη περίσφιξη (ρw)

 ∆εν προδιαγράφεται από κανονισμούς ∆εν προδιαγράφεται από κανονισμούς 

 Αλλάζει σταδιακά η κατάσταση!

 Αυστηρότερες απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας τόσο στην 
παραγωγή όσο και στην κατασκευή (υλοποίηση στο εργοτάξιο;)

 Μεγαλύτερο κόστος ανηγμένο στον όγκο

 Μειωμένη εργασιμότητα (χρήση superplasticizers)

 Μεγαλύτερο διάστημα των 28 ημερών για την ανάπτυξη της πλήρους 
ήαντοχής 

 Μεγαλύτερες απαιτήσεις συντήρησης μετά τη σκυροδέτηση

 Χρήση υψηλής διαρροής χάλυβα για την αποφυγή υπερβολικού 
οπλισμού στην διατομή

 Η δυσκαμψία δεν αυξάνει ανάλογα με την αντοχή

 ∆ιστακτικότητα εφαρμογής στην Ελλάδα∆ιστακτικότητα εφαρμογής στην Ελλάδα…
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Εφαρμογές ΣΥΕ
 Υψηλά κτίρια - μέχρι 250ΜPa (!)

στην Ιαπωνία
 Γέφυρες μεγάλων ανοιγμάτων ή 

πλωτές 
 Σήραγγες

 Πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου
 Δεξαμενές-αντιδραστήρες
 Προκατασκευασμένα στοιχεία 
 Πεζοδρόμια
 Επισκευές κατασκευώνΣήραγγες  Επισκευές κατασκευών

Καλωδιωτή Γέφυρα ElornΚαλωδιωτή Γέφυρα Elorn
(Γαλλία) Ανοίγματος 400 m

Πυλώνες C60 - 80, 
Ανωδομή C40 και 
Ελαφροσκυρόδεμα

Εφαρμογές ΣΥΕ (συνέχ.)

Two Prudential Plaza, Chicago 
(ύψος 303 m)
Θεμέλια : fc = 55 MPa
Κατακ. στοιχεία: fc = 55  83 MPa

Petronas Towers, Kualalumpur City Centre 
(ύψος 452 m)
Κατακ. στοιχεία : fc = 40  80 MPa
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Εφαρμογές ΣΥΕ (συνέχ.)

Υπεράκτιες κατασκευές:Υπεράκτιες κατασκευές:
Gullfaks C Platform
(συνολ. ύψος 380m)
fc = 100 MPa

Πύργος Ντουμπάι (Burj Dubai)
(ύψος 818m)

Φέρων οργανισμός από Ο/Σ 
(C80÷C60)

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

•• Μέτρο ελαστικότηταςΜέτρο ελαστικότητας::
αρχικό μέτρο Εci=Eco (fcm/ fcmo)1/ 3 fcmo=10 MPa, Eco=2.15 x 104 MPa

 Λόγω αρχικής πλαστικής παραμόρφωσης: Εc≃ 0.85 Εciγ ρχ ής ής ρ μ ρφ ης c ci

•• Λόγος Λόγος PoissonPoisson: Για 0.5 fck<σc<fctk: νc=0.1÷0.2 

 Για τον υπολογισμό συνήθως λαμβάνεται ν=0.2=σταθερό
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Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

 Σχέση έντασηςΣχέση έντασης--παραμόρφωσης παραμόρφωσης (καταστατικός νόμος):(καταστατικός νόμος):

 Ανιών κλάδος εc1  2‰

(παραβολή Hognestad)





















2

11

2

c

c

c

c
cc f







(παραβολή Hognestad)

 Σχέση MC 90:

εc1= -0.0022

Ec1=fcm/0.0022 ≃ 455fcm

cm

c

c

c

ci

c

c

c

c

c

ci

c f

E
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E
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Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

• H σχέση του MC ισχύει μέχρι την ανηγμένη παραμόρφωση

2
11

2
1

4
11

2
1

2

2

1

1
, 























ci

ci

c

cic
imc E

E 

fck 12 20 30 40 50 60 70 80

Εc1 9 12.5 17.5 22 26.5 31 35.5 40

εc,lim 5.0 4.2 3.7 3.3 3.0 2.8 2.6 2.4

 Επιρροή του μήκους του δοκιμίου 
στο φθίνοντα κλάδο (size effect)
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Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

•• Απλοί καταστατικοί νόμοι: 
Το μοντέλο μοντέλο ParkPark--KentKent

 ανιών κλάδος: Παραβολή Hognestad

 κατιών (φθίνων) κλάδος  (εc>εc1):

 παραμένουσα αντοχή (λόγω τριβών κ.λ.π.): σc=0.2fc

 Διαγράμματα σc-εc για διάφορες 
ποιότητες σκυροδέματος

60

70
fc = 67 MPa

f = 55 MPa ποιότητες σκυροδέματος
→ αύξηση fc ↔ μείωση εc

(αντοχή) (πλαστιμότητα)

Η εξίσωση του MC 90 αγνοεί την αύξηση του 
εc1 με την fc, που έχει παρατηρηθεί πειραματικά

ενώ του EC2 όχι!

0

10

20

30

40

50

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01

strain

st
re

ss
 (M

Pa
)

fc  55 MPa

fc = 48 MPa

fc = 39 MPa

fc = 27 MPa

fc = 15 MPa

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

• Ερμηνεία της επιρροής της fc στην κλίση του φθιτού κλάδου:

stress

Aggregate Aggregate

stress

strain

Concrete

Cement paste

Concrete

Cement paste

strain

 Διαγράμματα σ – ε για τσιμεντοπολτό,
αδρανή, και σκυρόδεμα συνήθουςσυνήθους αντοχής

 Διαγράμματα σ – ε για τσιμεντοπολτό,
αδρανή, και σκυρόδεμα υψηλής υψηλής αντοχής

Σκυρόδεμα υψηλής αντοχήςΣκυρόδεμα υψηλής αντοχής: Μειωμένος αριθμός μικρορωγμών, λόγω 
μικρής διαφοράς στο Ε τσιμεντοπολτού και αδρανών

 Μικρή δυνατότητα ανακατανομήςανακατανομής έντασης (μετά την εξάντληση της fc)
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Ευρωκώδικας 2 (§3.1):
Χαρακτηριστικά αντοχής και Χαρακτηριστικά αντοχής και 

παραμόρφωσης σκυροδέματοςπαραμόρφωσης σκυροδέματος

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

•• Επιρροή ταχύτηταςταχύτητας επιβολής της φόρτισης (ή παραμόρφωσης) : 
 Αντοχή για δυναμική φόρτιση:

s1.026
0, )/(  cmdync ff 

π.χ. για dε/dt = 10-2 (αντιστοιχεί σε σεισμική φόρτιση):

cmdync ff
s











 

 026.1

5

2

, 103
10

Άρα:
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Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

 Δυναμικό μέτρο ελαστικότητας:

 Παραμόρφωση για σc=fc:

 Κλίση φθιτού κλάδου: Ελαφρά μεγαλύτερη (;) για δυναμική φόρτιση 
(πιο απότομη πτώση)

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

•• ΕπαναλαμβανόμενηΕπαναλαμβανόμενη σύνθλιψη: 
 Η καμπύλη της μονότονης συμπίπτει 
περίπου με την περιβάλλουσα της 
επαναλαμβανόμενης φόρτισης

 Γ 85%f ή ί Για σc≳85%fc σημαντική μείωση 
αντοχής και δυσκαμψίας  με τους 
κύκλους φόρτισης

 Αποφόρτιση (CEB MC): ελαστικού 
τύπου  (για αρηγμάτωτο σκυρόδεμα)  

Κλίση κλάδου αποφόρτισης=Εci

ώ ά ά ό

απόσβεση (έκλυση ενέργειας)

 πτώση τάσης κατά την αποφόρτιση 
Δσc = Εci·Δεc

(δηλ. αγνοείται ο βρόχος υστέρησης 
κατά την αποφόρτιση)



27/4/2011

11

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

 Απλό μοντέλο ανακυκλιζόμενηςανακυκλιζόμενης φόρτισης: Blakeley – Park (1973)

• ΠεριβάλλουσαΠεριβάλλουσα: Καμπύλη Park / Kent

• ΑποφόρτισηΑποφόρτιση: : 

 Για εc≤εc1: Ελαστική αποφόρτιση / επαναφόρτιση (όπως στον MC 90)c c1 ή φ ρ η φ ρ η ( ς )

 Για εc> εc1: Μείωση της κλίσης του κλάδου αποφόρτισης με βάση την 
παράμετρο μείωσης ‘δυσκαμψίας’

• ΑνακύκλισηΑνακύκλιση:
ή ή ί

  1.07.08.0
120

1 





cc

ccm
cF




 Μικρής πρακτικής σημασίας για το
σκυρόδεμα. Για σc=fct επέρχεται 
ρηγμάτωσηρηγμάτωση και η απόσβεση ενέργειας γίνεται αμελητέα

 Ακριβέστερο μοντέλο: Mander et al. (1988)

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

Σκυρόδεμα υπό σύνθλιψηΣκυρόδεμα υπό σύνθλιψη

(Ηοοκ)(Ηοοκ)

 είναι ακριβές;;
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Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

Σκυρόδεμα σε πολυαξονική σύνθλιψηΣκυρόδεμα σε πολυαξονική σύνθλιψη

•• Βασικές σχέσεις της πολυαξονικής επιπόνησης:Βασικές σχέσεις της πολυαξονικής επιπόνησης:

(1η προσέγγιση)












(2η προσέγγιση-ακριβής)







 z

yx
z

z v ,

λόγος Poisson≤1/2 

 Η διαμήκης βράχυνση συνεπάγεται πλευρική διόγκωση 
(με όγκο Vtot≈σταθ.)

 Με παρόμοια λογική προκύπτει ότι:

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

→→ Άρα, για γενική τριαξονική επιπόνηση (σx≠0, σy≠0, σz≠0):

ΣΗΜ: Συνήθως η τάση σ λαμβάνεται θετική για εφελκυσμό και αρνητική για θλίψη

 ∆ ή ό ∆ιατμητική παραμόρφωση:

μέτρο ολίσθησης
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Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

Λύνοντας τις προηγούμενες σχέσεις ως προς τις τάσεις, προκύπτουν σχέσεις της 
μορφής:

Κύριες τάσειςΚύριες τάσεις:
Υπάρχει πάντα μια γωνία στροφής (θ) του συστήματος των αξόνων, ώστε να 
ισχύει:

 Οι σ1, σ2, σ3 είναι οι γνωστές (από την Αντοχή Υλικών) κύριες τάσεις

 Για κάθε σημείο του φορέα η γωνία θ είναι ενγένει διαφορετική

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

 Στις σ1, σ2, σ3 αντιστοιχούν οι κύριεςκύριες παραμορφώσειςπαραμορφώσεις ε1, ε2, ε3 όπου :

(παρόμοιες σχέσεις για τις ε2, ε3)

όπου Εcs: (επιβατικό) μέτρο ελαστικότητας 
ν : λόγος Poisson (μεταβλητός)

 )(1
3211   cs

cs

v
E

νcs: λόγος Poisson (μεταβλητός)

• μεταβλητό Εcs (fib MC§2.1.4.4) μοντέλο μημη--γραμμικής ελαστικότηταςγραμμικής ελαστικότητας

εξαρτάται από το λόγο σi /σif (δείκτης f → αστοχία)

 

sacf
ci

sa
ci

cf
ci

sa
ci

csa cf
EE

EE
E

EE
E  2

2

2222















 






 

όπου βsa, Ecf, συναρτήσεις του λόγου σi / σif

(θα τα δούμε αναλυτικότερα στους 2D, 3D καταστατικούς νόμους)↝↝ Τα κριτήρια αστοχίας του σκυροδέματος εκφράζονται συνήθως συναρτήσει 
των κυρίων τάσεων ή παραμορφώσεων.
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Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

Πολυαξονική επιπόνηση Πολυαξονική επιπόνηση -- επιρροή διάταξης φόρτισηςεπιρροή διάταξης φόρτισης

•• Η περίσφιξη που δημιουργούν οι άκαμπτες πλάκες (λόγω τριβών με τις 
επιφάνειες του δοκιμίου) επηρεάζει σημαντικά την εντατική κατάσταση

 Προτιμώνται οι “λείες” πλάκες φόρτισης

χαλύβδινες 
πλάκες

χαλύβδινες πλάκες 
με λίπανση

πλάκες τύπου 
‘βούρτσας’

‘Βούρτσες’
άκαμπτες πλάκες

Τριαξονική δοκιμή

άκαμπτη χαλύβδινη κεφαλή

Εύκαμπτη 
μεμβράνη

ελαστομερές

Μεμβράνες με 
(ιξώδες) υγρό

Εύκαμπτες πλάκες

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

Κεφαλή φόρτισης

Διάταξη τριαξονικής φόρτισης με πολλαπλά έμβολα
(Εργαστήριο Β.Α.Μ., Βερολίνο)
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Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

Συσκευή τριαξονικής Συσκευή τριαξονικής 
δοκιμήςδοκιμής

Laboratoire Sols, Solides, Structures – Risques, 
Université de Grenoble

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

Τριαξονική σύνθλιψηΤριαξονική σύνθλιψη
(συνήθως: σ1=σ2=σταθ. και αύξηση σ3 μέχρις αστοχίας)

Σκυρόδεμα σε 
τριαξονική σύνθλιψη

(Hobbs et al., 1977)

Τριαξονική αντοχή:
ffcccc = f= fcc +λσ+λσ11

λ≈4÷6  πλευρική τάση

 σημαντικότατη αύξηση τόσο της αντοχής όσο και της παραμόρφωσης 
αστοχίας, καθώς αυξάνει η “υδροστατική” τάση σ1=σ2=σℓ

 Ο λόγος ν / E είναι περίπου σταθερός, ανεξάρτητα της σℓ.
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Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

Περισφιγμένο σκυρόδεμα (εγκιβωτισμένο)Περισφιγμένο σκυρόδεμα (εγκιβωτισμένο)
•• Παρεμπόδιση (από τον εγκάρσιο οπλισμό) της διόγκωσηςδιόγκωσης λόγω 
εσωτερικής ρηγμάτωσης του σκυροδέματος

→ τριαξονική κατάσταση (περίσφιξη)→ αύξηση αντοχής /παραμόρφωσης

πλαστιμότητα 

 Ο συνδετήρας ασκεί δυνάμεις (πρακτικά) μόνο στα άκρα του

 Η σπείρα βρίσκεται σε περιφερειακό εφελκυσμό  συνεχής πίεση σℓ

Περισφιγμένες περιοχές

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

•• Παράμετροι της περίσφιξηςΠαράμετροι της περίσφιξης

 Ποσοστό εγκάρσιου οπλισμού

εμβαδό συνδετήρα 




ήό
ήό

w 
 

4

2
w

swA 


→ ογκομετρ. ποσοστό

 Θλιπτική αντοχή fc

 Όριο διαρροής εγκάρσιου οπλισμού 

fyw ↔ δυνάμεις περίσφιξης 

 Απόσταση συνδετήρων ( κρίσιμη και για λυγισμό)

shb
Ahb

cc

swcc
w

)(2 


 Απόσταση συνδετήρων (← κρίσιμη και για λυγισμό)

 Διάταξη συνδετήρων

 Διαμήκης οπλισμός (Φℓ, ρℓ)
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Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

•• Ερμηνεία επιρροής fc στην περίσφιξη

 πλευρική παραμόρφωση εεlat,HSC lat,HSC ≤ ≤ εεlat,NSC lat,NSC 

80

0

20

40

60

0 02 0 015 0 01 0 005 0 0 005 0 01

st
re

ss
 (M

Pa
)

-0.02 -0.015 -0.01 -0.005 0 0.005 0.01
lateral strain axial strain

 ‘σενάριο 1’: ίδιο Ν  ίδιο σ=Ν/Α

 ‘σενάριο 2’: ίδιο σ/fc (πιο εύλογο στην πράξη)

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

•• Άλλες παράμετροι που υπεισέρχονται στο πρόβλημα
 Ταχύτητα επιβολής παραμόρφωσης (φόρτισης): dε/dt (dσ/dt)

 Εκκεντρότητα αξονικής δύναμης 

Φ λ ά έλΦ λ ά έλ ί ξ θ δ ή•• Φαινομενολογικά μοντέλαΦαινομενολογικά μοντέλα για περίσφιξη με ορθογων. συνδετήρες

 Αντοχή: ffcccc= K·f= K·fcc

 Park et.al. (1982):

 Μοντέλο ΑΠΘ:

c

yw

f
f

wρ+1=K

 b

c

yw
w f

f








 α+1=K

όπου τα α, b εξαρτώνται από τη διάταξη των συνδετήρων 
(Kappos 1991, Penelis-Kappos 1997) 

 Παραμόρφωση: μέσω της κλίσης του φθιτού κλάδουμέσω της κλίσης του φθιτού κλάδου
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Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

Μοντέλο ΑΠΘ (1991)Μοντέλο ΑΠΘ (1991)

185 2250 cccw,cc εs/bρ.ε 

• Μοντέλο fibfib MCMC

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ
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Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

∆ιάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης

• Μοντέλο Ευρωκώδικα Ευρωκώδικα 2 2 (EN1992-1-1)

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

απερίσφικτο
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Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

•• Επιρροή εκκεντρότητας φόρτισης:
 αυξάνει η πλαστιμότητα, αλλά και η αντοχή (λιγότερο), επειδή μικρό 
μόνο τμήμα της διατομής καταπονείται έντονα

B
σ

fcc
B

C

D E

0.5fcc

0.3fcc

Μοντέλο  HSC
(Kappos-Konstantinidis,1998)

Πλαστιμότητα:

εcc1
A ε0.50fcc ε

επιρροή εκκεντρότητας 

•• Ανακυκλιζόμενη φόρτισηΑνακυκλιζόμενη φόρτιση:

θλίψη

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

 Περιβάλλουσα  καμπύλη σc-εc της μονότονης

 Αποφόρτιση / επαναφόρτιση ~ όπως στο απερίσφικτο

εφελκυσμός
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•• Περίσφιξη κοίλων ορθογωνικών διατομών:Περίσφιξη κοίλων ορθογωνικών διατομών:

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

 πρακτικά δυσχερείς οι αλληλεπικαλυπτόμενοι συνδετήρες

 στην πράξη πάντα εγκάρσιοι σύνδεσμοι!

 απαίτηση ραπαίτηση ρxx  ρρyy

•• Περίσφιξη με σπείρεςΠερίσφιξη με σπείρες:

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

αύξηση αντοχής: fcc=fc+λσℓ

 Περιβάλλουσα  καμπύλη σc-εc της μονότονης

 άρα, για λ≈4→ ~διπλάσια αύξηση αντοχής απ’ ό,τι για περίσφιξη με συνδετήρες
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•• Περίσφιξη κοίλων διατομών:Περίσφιξη κοίλων διατομών:

 

0.45m
εc=0.0077

εc,int=-0.0015

x=0.347m

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

0.60m

εs=-0.0237

1.50m

0.45m

 Στις δακτυλιοειδείς κοίλες διατομές, εάν χρησιμοποιηθεί και δεύτερη 
σπείρα στο εσωτερικό της  διατομής, δημιουργεί πιέσεις προς την πλευρά 
της εσωτερικής επικάλυψης 

 οδηγεί σε πρόωρη αποφλοίωση («αρνητική περίσφιξη»), εκτός εάν η 
εσωτερική σπείρα συνδεθεί με την εξωτερική μέσω ακτινικών συνδέσμων
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ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟ Ο/Σ

Ανελαστική Ανάλυση Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟ Ο/Σ 
ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ:

Χάλυβας υπό εφελκυσμόΧάλυβας υπό εφελκυσμό

Ανδρέας Ι. ΚάπποςΑνδρέας Ι. Κάππος
Καθηγητής ΤΠΜ, ΕΚΟΣΦΤ

Μη-γραμμική ανάλυση φορέων Ο/Σ

Χάλυβας σε Χάλυβας σε μονοαξονικόμονοαξονικό εφελκυσμόεφελκυσμό
(Η συμπεριφορά των ράβδων σε διάτμηση/ψαλιδισμόδιάτμηση/ψαλιδισμό σπανίως 
λαμβάνεται υπόψη, π.χ. σε κάποια μοντέλα για τη δράση βλήτρου…)

 Μονότονη φόρτιση Μονότονη φόρτιση 

 Όσο αυξάνει η αντοχή (fy), μειώνεται η πλαστιμότητα (εsu) και (συνήθως) 
αυξάνει η κράτυνση (fu/fy)

 Συνήθη μοντέλα:

Ελαστοπλαστικό Ελαστοπλαστικό Ελαστοπλαστικό + κράτυνσηΕλαστοπλαστικό + κράτυνση
(ικανοποιητικό για κατακόρυφα φορτία)    (ενδείκνυται για αντισεισμ. σχεδιασμό) 
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Μη-γραμμική ανάλυση φορέων Ο/Σ

 Επαναλαμβανόμενη φόρτιση Επαναλαμβανόμενη φόρτιση 

 Περίπου ελαστική αποφόρτιση
και επαναφόρτιση

 Ανακυκλιζόμενη φόρτιση Ανακυκλιζόμενη φόρτιση 

 Επαναφόρτιση μετά τη διαρροή:













1

1
r

ss
sis

σσ
εε

(καμπύλη Ramberg-Osgood)

σch, r: από εμπειρικές σχέσεις

(απαραίτητη η χρήση Η/Υ)





 chs

sis σ

Διαφορά ισότροπης και κινηματικής Διαφορά ισότροπης και κινηματικής 
κράτυνσης στο νόμο σ κράτυνσης στο νόμο σ –– ε του χάλυβα  ε του χάλυβα  

 Ισότροπη κράτυνση: αν η φόρτιση 
αντιστραφεί από το σημείο με σ=σ1, το 
αντίστοιχο σημείο διαρροής (στην άλλη 
διεύθυνση) είναι συμμετρικό (σ=-σ1)διεύθυνση) είναι συμμετρικό (σ σ1). 

 Κινηματική κράτυνση: αν η φόρτιση 
αντιστραφεί από το σημείο με σ=σ1, το 
υλικό διατηρεί πάντα την ίδια τάση διαρροής 
(σy0, όπως στη μονότονη φόρτιση), οπότε η 
διαρροή στην άλλη διεύθυνση συμβαίνει για 
σ = σ1-2σy0

ισότροπη κράτυνση

σ1-2σy0

κινηματική κράτυνση
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Μη-γραμμική ανάλυση φορέων Ο/Σ

 Δυναμική φόρτιση Δυναμική φόρτιση 
 Αύξηση αντοχής (λόγω dε/dt): 

 εffff yystatydyny
log)0927.01033.1(46.11054.6 44

,,  

 Απαιτήσεις κανονισμώνΑπαιτήσεις κανονισμών
 Τα τελευταία χρόνια οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές για τους χάλυβες      
έχουν συγκλίνει, μεταξύ των χωρών της ΕΕ
 EN10080EN10080: Steel for the reinforcement  of concrete (2005)
 ΚΤΧΚΤΧ (Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος) 20082008
 καθιερώνουν τις ποιότητες: Β500Α Β500Α κατά ΕΛΟΤ 1421ΕΛΟΤ 1421--22

Β500Β500CC κατά ΕΛΟΤ 1421ΕΛΟΤ 1421--33

Όρια μηχανικών ιδιοτήτων χαλύβων σε εφελκυσμό 
κατά ΕΛΟΤ 1421-2 και ΕΛΟΤ 1421ΕΛΟΤ 1421--3 3 (Χαρακτηριστικές τιμές)

Μη-γραμμική ανάλυση φορέων Ο/Σ

 Στην Ελλάδα, Β500Α υπάρχει μόνο μέχρι Φ8
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ΜηΜη--γραμμική ανάλυση ραβδωτών γραμμική ανάλυση ραβδωτών 

Ανελαστική Ανάλυση Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

ΜηΜη γραμμική ανάλυση ραβδωτών γραμμική ανάλυση ραβδωτών 
φορέων Ο/Σ φορέων Ο/Σ –– ΦάσηΦάση 1:1:

Καταστατικοί νόμοι για τα στοιχείαΚαταστατικοί νόμοι για τα στοιχεία

Ανδρέας Ι ΚάπποςΑνδρέας Ι. Κάππος
Καθηγητής ΤΠΜ, ΕΚΟΣΦΤ

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

ΓενικάΓενικά
•• Ποιά είναι τα απαιτούμενα δεδομένα (καταστατικοί νόμοι) για την Ποιά είναι τα απαιτούμενα δεδομένα (καταστατικοί νόμοι) για την 
περιγραφή της μηπεριγραφή της μη--γραμμικής συμπεριφοράς των δομικών στοιχείων;γραμμικής συμπεριφοράς των δομικών στοιχείων;

 Διαγράμματα ροπών ροπών –– καμπυλοτήτων (Μ καμπυλοτήτων (Μ –– φφ))

 αναφέρονται σε κρίσιμες διατομέςδιατομές

 Διαγράμματα ροπών ροπών –– στροφών (Μ στροφών (Μ –– θθ))

 αναφέρονται σε κρίσιμες περιοχέςπεριοχές (αλλά συνήθως θεωρούνται 
συγκεντρωμένες σε σημειακές αρθρώσειςσημειακές αρθρώσεις)

 Διαγράμματα αλληλεπίδρασηςαλληλεπίδρασης ροπής – αξονικής δύναμης ((MMyy--N)N)

Η ‘Φά 1’Η ‘Φά 1’ ήή άλ βδ ώ έ Ο/Σ (άλ βδ ώ έ Ο/Σ (•• Η ‘Φάση 1’ της Η ‘Φάση 1’ της μημη--γραμμικήςγραμμικής ανάλυσης ραβδωτών φορέων Ο/Σ (που ανάλυσης ραβδωτών φορέων Ο/Σ (που 
ακολουθεί τον ορισμό της ακολουθεί τον ορισμό της γεωμετρίαςγεωμετρίας του μοντέλου) έγκειται στον του μοντέλου) έγκειται στον 
προσδιορισμό προσδιορισμό 

•• των Μ των Μ –– θ (ή των Μ θ (ή των Μ –– φ) όλων των στοιχείωνφ) όλων των στοιχείων

•• των των My-N των διατομών με ουσιώδη μεταβολή του Ν (υποστυλώματα)
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Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

Διαγράμματα Μ Διαγράμματα Μ –– φ διατομών από Ο/Σφ διατομών από Ο/Σ
•• Μια απλή επιλογή είναι η χρήση προσεγγιστικών σχέσεων προσεγγιστικών σχέσεων για τις 
βασικές παραμέτρους του δι(τρι)γραμμικού μοντέλουδι(τρι)γραμμικού μοντέλου, π.χ. ΚΑΝΕΠΕ . ΚΑΝΕΠΕ 

(i) ΡοπήΡοπή διαρροήςδιαρροής::
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, ' και v: ποσοστά εφελκυόμενου, θλιβόμενου 
και ενδιάμεσου κατανεμημένου οπλισμού
'=d'/d (d': απόσταση θλιβόμενου οπλισμού από 
την ακραία θλιβόμενη ίνα σκυροδέματος) 

(ii) Καμπυλότητα διαρροήςΚαμπυλότητα διαρροής:(ii) Καμπυλότητα διαρροήςΚαμπυλότητα διαρροής:

ύψος θλιβόμενης ζώνης στη διαρροή: 

d)1(E
f

ys

y
y 
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Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

Διαγράμματα Μ Διαγράμματα Μ –– φ διατομών από Ο/Σ (συνέχ.)φ διατομών από Ο/Σ (συνέχ.)

•• Στη γενική περίπτωση (τυχούσα διατομή, τυχόντα σ –ε υλικών)

 Για κάθε Ν, εc: =Nεπιβαλ. ?  αλλιώς, νέο x

( ή ί )

 
 


n

i

m

i
sisicici AσAσN

1 1

(και αρχική εκτίμηση x)

 Όταν συγκλίνει το x, υπολογίζεται φ=εc/x και 

ΕναλλακτικάΕναλλακτικά: Επίλυση για διάφορες καμπυλότητεςκαμπυλότητες (Ν, φc)
 Παραγωγή διαγραμμάτων Μ – φ και Μy – N (ή/και Μu – N)

 Διάφορα διαθέσιμα προγράμματα, π.χ. RCCOLA 2009 ΑΠΘ

  sisisicicici yAσyAσM
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Κριτήρια αστοχίαςΚριτήρια αστοχίας

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

Διαγράμματα Μ Διαγράμματα Μ –– θ στοιχείων από Ο/Σθ στοιχείων από Ο/Σ
•• Η στροφήστροφή, λόγω κάμψης, μεταξύ διαδοχικών διατομών ενός 
στοιχείου δίνεται από τη γνωστή σχέση:

 22 xx
d

M
dφθ

••

  
11

21 xx
dx

EI
dxφθ

Συνήθως χρησιμοποιείται η 

στροφή χορδής στροφή χορδής θ (για 

αντισυμμετρικό Μ, x2=ℓ/2)
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Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

Διαγράμματα Μ – θ στοιχείων από Ο/Σ (συνέχ.)

•• Δυο επιλογές για τον υπολογισμό της θ:

 αριθμητική ολοκλήρωσηολοκλήρωση των φ

 εισαγωγή της έννοιας της «πλαστικής άρθρωσηςπλαστικής άρθρωσης» μήκους ℓpγ γή ης ς ης ής ρ ρ ηςής ρ ρ ης μή ς p

 ο απλούστερος (και συνηθέστερος) τρόπος!

Πλαστική στροφή: θθpp = (= (φφuu –– φφyy)·)· ℓℓpp
 δύσκολος/κρίσιμος ο καθορισμός του ℓp !

 πρέπει να συνεκτιμά επιρροές διάτμησης, ολίσθησης …

 παλιές εμπειρικές σχέσεις, π.χ. ℓp  0.05 ℓ0+0.5d [Mattock 1967] παλιές εμπειρικές σχέσεις, π.χ. ℓp 0.05 ℓ0+0.5d   [Mattock 1967]

 σύγχρονες εμπειρικές σχέσεις:

Paulay/Priestley (1992): ℓp  0.08 ℓ0 +0.022fydb

 ΚΑΝΕΠΕ (2005):

(εκτός τελικού κειμένου…)

)(035.0175.0 MPafdLL ybspl 

 H H θ πρέπει να συνεκτιμά τηνθ πρέπει να συνεκτιμά την επιρροή διάτμησης, ολίσθησης!επιρροή διάτμησης, ολίσθησης!
 ΚΑΝΕΠΕΚΑΝΕΠΕ: Γωνία στροφής χορδής θ ( = μετακίνηση σημείου 
καμπής/μήκος διάτμησης, Ls) :
– Για δοκούςδοκούς ή υποστυλώματαυποστυλώματα:

  fdrLzaL /1

   
c

yby

s

Vs
yy f

fdr
L
hzaL

rθ
8
/1

5.110013.0
3

/1 












– Για τοιχώματατοιχώματα:

1/ryφy=καμπυλότητα διαρροής, υπολογισμένη θεωρητικά, ή 
προσεγγιστικά
Για υποστυλώματα ή δοκούς:

(1/r)y=1.77fy/Esh
Για τοιχώματα:

   
c

ybysVs
yy f

fdr
h
LzaL

rθ
8
/1

125.01002.0
3

/1 





 




(1/r)y=1.44fy/Esh
db = διάμετρος ράβδων, 
εy =fy/Es : μήκυνση διαρροής ράβδων,   fy, fc: σε MPa
aV =1 εάν VR1< VMu=My/Ls,  aV =0 αν VR1> VMu (επιρροή μήκους μετάθεσης)
- απαιτείται διόρθωση στις περιοχές ανεπαρκών ματισμάτων / αγκυρώσεων 
Αν VR<VMu=My/Ls (διατμητική αντοχή<τέμνουσα διαρροής) θy

=  θyVRLs/My
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•• Στροφή κατά την αστοχίαΣτροφή κατά την αστοχία, , θθuu ή θή θpupu (πτώση αντοχής 20%)
–– ΚΚαμπυλότητααμπυλότητα διατομής στην αστοχία φu(1/r)u (θεωρητικά, από 
εcu, εsu)  βλ. και ανάλυση με RCCOLA

– Γωνία στροφήςστροφής χορδής κατά την καμπτική αστοχία

 
dξ

ε
r

cu

cu
cu /1

• Εμπειρική σχέση: 

– Σε τοιχώματα ο συντελεστής 0.016 γίνεται 0.010
– Σε στοιχεία χωρίς αντισεισμικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες, 

2ο έλ λλ λ άζ ί 0 83 ώ 0
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το 2ο μέλος πολλαπλασιάζεται επί 0.83, ενώ α = 0 αν οι 
συνδετήρες δεν είναι κλειστοί προς τα μέσα .

• Ημι-εμπειρική σχέση (μόνο έμμεση αναφορά στο τελικό κείμενο)
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Συνολική γωνία στροφής χορδής στην αστοχία στοιχείων ΟΣ, Συνολική γωνία στροφής χορδής στην αστοχία στοιχείων ΟΣ, 
υπό ανακυκλιζόμενη ένταση, θυπό ανακυκλιζόμενη ένταση, θuu (%)(%) [[KANEKANEΠΠEE--ΠαράρτΠαράρτ. . 77Β]Β]

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ

ωv: κατανεμημένος οπλισμός

Αντίστοιχοι πίνακες 

δίνονται για την θum
pl
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•• Ακριβής υπολογισμός πλαστικών στροφών θΑκριβής υπολογισμός πλαστικών στροφών θpupu
[Langer-Eligehausen, 1987]

 αύξηση φορτίου F ως τη 
μέγιστη τιμή (Fmax), χωρίς 
φθίνοντα κλάδο

 υπολογισμός φ στις ρωγμές 
από σχέση Τ – φ (μετάθεση 
Μ λόγω V)

 απόσταση ρωγμών srm από 
εμπειρικές σχέσεις, π.χ. CEB

 υπολογισμός εφελκυστικής 
συμβολής του σκυροδέματος 
από επίλυση διαφορικήςαπό επίλυση διαφορικής 
εξίσωσης συνάφειας 
κατανομή εs μεταξύ ρωγμών

 από κατανομή εs  κατανομή 
φ μεταξύ ρωγμών (φj=εsj/zj’)

Μη-γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων Ο/Σ
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