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'1 .1

Κίνδυνοι σφαλμάτων στην ανάλυση των κατασκευών με ηλειc-τρονικό υηολοΎιστή

Στο ευρύ κοινό επικρατεί η εντύ1τωση ότι "ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν κάνει
ττοτέ

11 σχεδόν ποτέ

λάθη" . Η ίδια εvτίnτωση επικρατεί και σε μεγάλη μερίδα σuναδέλq~ων

Μηχανικών, με αποτέλεσμα να θεωρούνται οι αναλύσεις των κατασκευών με ηλεκτρονικό

υπολογιστή απαλλαγμένες, σχεδόν εξ' ορισμού, από τον κίνδvνο λαθών.
Ομως η πραγματικότητα για

τις αναλύσεις των κατασκευών μs ηλεκτρονικό

υπολογιστή είναι οοοιαστικά διαφορετική από την παραπάνω, σχετικά απλοϊκή. εντύπωση.
Μέρος του προβλήματος μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί, αν συγκριθοvν τα αποτελέσματα
της αναλύσεως της ίδιαsκατασκευής με δύο ή περισσότερα διαφορετικά προγράμματα

ανάλοοης των κατασκευών. Σε ορισμένες, ακραίες ευτυχώς, περιπτώσεις, διαπιστώνονται
αποκλiσεις όχι μόνο στην τάξη μεγέθους του αποτελέσματος, αλλά και στο ίδιο το

πρόσημο (αποτέλεσμα αρνητικό αντί για θετικό).
Προσεκτικώτερη εξέταση του προβλήματος οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν
πολλές και σημαντικές πηγές σφαλμάτων στις αναλύσεις των κατασκευών με ηλεκτρονικό
1.11τολογιστή.

Βέβαια

τα

σφάλματα

εξαρτήματα

του υπολογιστή

δεν οφείλονται

(hardware),

κατά

κανόνα

τα οποία είναι σε

στα

ηλεκτρονικά

θέση να εκτελέσουν

αριθμητικές πράξεις με πολύ μεγάλη ταχύτητα και ιδιαίτερα μεγάλη αξιοπιστία. Τα
σφάλματα

οφείλονται

στον

ανθρώπινο

παράγοντα,

ο

οποίος

όμως

υπεισέeχεται

καθοριστικά στη διαδικασία ανάλυσης της κατασκευής, τόσο στο Π{>όσωπο του σvντάκτη
του προγράμματος, όσο και στο πρόσωπο του χρήστη του προγράμματος .

Διερεύνηση των πηγών των σφαλμάτων στις αναλύσεις κατασκευών με ηλεκτeονικό

υπολογιστή γίνεται στο επόμενο κεφάλαιο 4-. Επιγραμματικά, τα σφάλματα μποροιΝ να
ταξινομηθούν ως προς την πηγή τους στις παρακάτω τρεις κατηγορίες:
α. Σε σφάλματα αλγορίθμου και κωδικοποίησης. Σχετίζονται άμεσα με τον σvντάκτη

(

του προγράμματος. Οφείλονται στο γεγον.ός ότι η σύνταξη ενός προγράμματος είναι, στην

καλλίτερη περίπτωση, μερικ~s μόνο αυτοματοποιημένη διαδικασία και σπpίζεται
καθοριστικά στον ανθρώπινο παράγοντα. Ο ιciνδυνος είναι μεγαλύτερος στα σχετικά
μεγάλα προγράμματα. Π<ψόλο που στα σωστά ελεγμένα προγράμματα τα σφάλματα αvτά

δεν είναι συχνά, μπορεί να είναι ιδιαίτερα επώδυνα, γιατί είναι ουστψατικά. Δηλαδή
ενδέχεται να εμφανίζονται σε κάθε εφcφμογή του συγκεκριμένου προγράμματος kαι να

οδηγήσοvν, όχι σs μία μεμονωμένη. αλλά σs μία ολόκλ~η ομάδα ελαττωματικών
κα τασ1<ευών.

β . Σε σφάλματα χρήσης. Σχετίζονται άμεσα με τον χρήστη του προγράμματος. Στην
κα τηyορία αυτή 1.11tάyοvται:

( 1) Τα σφάλματα ανεπαρκούς προσομοίωσης της κατασκευής. Είναι ιδιαίτερα συχνά
και πολύ σημαντικά για τις κατασκευές.

Α-~

(2)

Τα σφάλματα εισαγωγής δεδομένων

(3)

Τα σφάλματα χειρισμού του προγράμματος

(4) Τα σφάλματα ερμηνείας των αποτελεσμάτων
Γενικά τα σφάλματα χρήσης μποροίΝ να περιοριστούν σημαντικά, εφόσον τα
προγράμματα ανάλυσης των κατασκευών πλwσύν ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις
λειτουργικότητας και εφόσον ενημερωθοίΝ σωστά οι συνάδελφοι χρήστες Διπλωματούχοι .
Μηχανικοί.
γ. Σε σφάλματα αποκοπής και στροyyύλευσης. Σχετίζονται άμεσα με το λειτουργικό

περιβάλλον του προγράμματος. Οφείλονται στην Ηαράσταση όλων των αριθμών στον
ηλεκτρονικό vπολογιστή με ένα πεπερασμένο πλήθος σημαντικών ψηφίων. Στη γραμμική
στατική ανάλυση των κατασκευών, έχουν σημασία μόνο σε ορισμένες περιτττώσεις, οι

οποίες σχετίζονται με τον vπολογισμό και την αντιστροφή του μητρώου ακαμψίας της

(

κατασκευής . Οταν δεν γίνονται ειδικοί έλεγχοι για το ενδεχόμενο εμφάνισης τέτοιων
σφαλμάτων, τα σφάλματα αυτά είναι και πολύ δύσκολα διαπιστώσιμα, γιατί εξαρτώνται
από τα συγκεκριμμένα αριθμητικά δεδομένα, αλλά και ιδιαίτερα επικίνδυνα, γιατί τα
εσφαλμένα αποτελέσματα δείχνουν συνήθως αληθοφανή. έστω και αν είναι εσφαλμένα κατά

ολόκλreες τάξεις μεγέθους .

'1 • 2 Σπουδdιότητα του προβλήματος των σφαλμάτων στην ανάλύση των κατασκευών
μ'> ηλεκτρονικό υπολογιστή

Είναι φανερό ότι τα σφάλματα στην ανάλυση των κατασκευών με ηλεκτρονικό

ιιπολογιστή έχουν πολύ μεγαλύτερη σπουδαιότητα από τα σφάλματα σε άλλες κατηγορίες
εφαρμογών (π. χ. στην επεζεργασία κειμένου με ηλεκτρονικό υπολογιστή). Γιατί τυχόν
σφάλματα στην ανάλυση της κατασκευής ενδέχεται να οδττyήσουν σε μερική ή ολική

(

αστοχία της, με τις γνωστές πολύ σψαντικέ·ς συνέηειες για τους ενοίκους της και το
κοινωνικό σύνολο.

Οι σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των ηλεκτρονικών vπολογιστών επιτείνουν
σημαντιΥ.ά αυτό το πρόβλψα γιατί:

α . Το χαμηλότερο κόστος των ηλεκ-τρονικών ιιπολογιστών γενικεύει τη χρήση τους
στην ανάλυση των κατασκευών, ώστε σψερα η ανάλυση μιας κατασκευής χωρίς τη χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή να αποτελεί εξαιρετικά σπάνια περίπτωση.

β. Οι συνεχώς αυξανόμενες δυνατότητες των ηλε~ρονικών υπολογιστών δίνουν ένα
απατηλό αίσθημα ασφάλειας, ώστε οι συνήθεις έλεγχοι ορθότητας των αποτελεσμάτων,
οι οποίοι παλαιότερα ακολουθούσαν την ανάλυση μιας κατασκευής, να θει.uρούνται σψερα
συχνά περιττοί και να παραλείπονται.
γ. Το μεγάλο σχετικά μέγεΟος των σύγχρονων ηρογραιιμάτων και οι ενσωματωμένοι

στο πρόγραμμα αυτοματισμοί οδηγούν στη χρήση του προγράμματος ως "μαύρου κουτιού"

(black box), χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας και αξιοπιστίας του
rφοyράμματος από τον χρήστη.
δ.

Ο

τρόπος σννοπτικής εκτύπωσης

μόνο

των δεδομένων και

των τελικών

αποτελεσμάτων, χωρίς τα ενδιάμεσα στάδια ιmολοyισμού, καθιστά πρακτικά αδύνατο κάθε
είδους έλεγχο της ορθότητας της ανάλυσης της κατασκευής από τις αρμόδιες για τον
έλεγχο Δημόσιες Αρχές, όπως αυτό ήταν δννατό παλαιότερα.
Ειδικότερα για τη Χώρα μας, το πρόβλημα είναι συνθετώτερο, γιατί η ι<ρισιμώτερη
καταπόνηση των κατασκευών μας είναι η σεισμική. Τυχόν δε ανεπάρκειες των αναλύσεων

των κατασκευών με ηλεκτρονικό ιmολογιστή σε σεισμό, ενώ δεν είναι κατά κανόνα δννατό
να διαπιστωθούν από τη συμπεριφορά της ιcατασκευής στα σννήθη στατικά φορτία,
ενδέχεται να έχονν ιδιαίτερα καταστροφικές σννέπειες, αφήνοντας κυριολεκτικά όλη τη
Χώρα αθωράκιστη σε ένα μελλοντικό σεισμό .

(
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Δυνατότητες

αvτιμ_ετώττισης

του

κινδύνου σφαλμάτων στην ανάλυση των

κατασκευών με ηλεκτρονικό υπολογιστή

Με δεδομένα, τόσο τον κίνδυνο, όσο και την σΠουδαιότητα των σφαλμάτων στην
ανάλυση

των

κατασκευών

με

ηλεκτρονικό

ιmολογιστή.

όπως

αυτά

περιγράφηκαν

επιγραμματικά παραπάνω, τίθεται άμεσα το ερώτημα των δννατοτήτων αντιμετώπισης
αυτού του προβληματος. Οι δυνατότητες αντιμετώπισης μπορούν να καταταγούν uε τρία
επίηεδα, ανάλογα με τον φορέα, ο οποίος μπορεί να είναι είτε ο συντάκτης του

προγράμματος, είτε η Δημόσια Αρχή. είτε ο χρήστης του προγράμματος.

Ο σνντάκτης του προγράμματος έχει υφαντικές δυνατότητες για την αντιμετώπιση
του κινδύνου σφαλμάτων στην ανάλυση των κατασκευών, τις οποίες και οφείλει να

αξιοποιήσει. Μεταξύ των δννατοτήτων περιλαμβάνονται:
α. Τα εγχειρίδια χρήστη. στα οiτοία rφέπει -να περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο όλες

(

οι παραδοχές ανάλυσης; nλ~ης περιγραφή του αλγορίθμου ανάλυσης, ακριβείς οδηγίες
χρήσεως και όλοι οι τεχνικοί περιορισμοί του προγράμματος .
β. Η ενσωμάτωση στο πρόγραμμα των διαθέσιμων τεχνικών συνοπτικού ελέγχου (π.χ.
γραφικά) των δεδομένων και των αποτελεσμάτων.

γ. Η ενσωμάτωση στο πρόγραμμα δvνατότητας ελέγχου καταφανώς εσφαλμένων

δεδομένων, χειρισμών και αποτελεσμάτων

(program robustness).

δ. Η εκτύπωση όχι μόνο των δεδομένων και των τελικών αποτελεσμάτων, αλλά ιcαι
των βασικών παραδοχών και ορισμένων ενδιάμεσων σταδίων ιmολοyισμού, ώστs να

διευκολύνεται

τουλάχιστο ο

έλεγχος

καταλληλόtητας

του προγράμματος

και

ο

δειηιατοληπτικός έλεγχος των αποτελεσμάτων της ανάλυσης από ένα ανεξά{>τητο
ελέγχοντα Μηχανικό.

ε. Η

χρήση μεθοδολογιών προγραμματισμού και επαλήθευσης, οι οποίες να

Λ-

1

3

περιορίζονν κατά το δννατό τον κίνδννο σφαλμάτων αλγορίθμου και κωδικοποίησης στο
πρόγραμμα.

στ. Ο έλεγχος, η .διόρθωση και γενικώτερα η σννεχής σwτΤχ?ηση και ιmοστWιξη του
προγράμματος από τον συντάκτη του.
Η Δημόσια Αρχή μπορεί να συμβάλλει με πολλούς τρόπους στην αντιμετώπιση του

κινδύνου σφαλμάτων στην ανάλυση των κατασκευών, όπως για παράδειγμα με τη
δημιουργία ενός μονίμου οργάνου, με αρμοδιότητα τον σοοτηματικό W.γχο και την
έγκριση των κυκλοφορούντων προγραμμάτων ανάλυσης των κατασκευών με ηλεκτρονικό
uπολογιστή. Παρόλη την προφανή χρησιμότητα ενός τέτοιου οργάνου, η λύση αυτή δεν
μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμη, γιατί :
α. Χρειάζονται λεπτομερείς προδιαγραφές ελέγχου των προγραμμάτων, οι οποίες
πρέπει να εφαρμοσθούν με πλreη αντικειμενικότητα και με αδιάβλητη &αδικασία.
β. Η επίσημη έ-γκριση ενός προγράμματος είναι αναπόφευκτα δύσκαμπτη και επίπονη

διαδικασία, η οποία καθυστερεί σημαντικά τις συνεχείς βελτιώσεις του προγράμματος και
την άμεση ενσωμάτωση στο πρόγραμμα των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων.
γ. Η μονιμότητα τ.ο.υ οργάνου και η σοοτημ~τικότητα των ελέγχων προϋποθέτει και
ένα αξιόλογο προϋπολογισμό λει τοuργίας του.
Τέλος, ο χρήστης του προγράμματος, ο οποίος έχει τη δvνατότητα επιλογής του
καταλληλότερου

προγράμματος,

έχει

άμεση

συμμετοχή

και

κύρια

ευθύνη

στην

αντιμετώπιση των κινδύνων των σφαλμάτων στην ανάλυση των κατασκευών με ηλεκτρονικό

υπολογιστή. Η μόνη πρακτική δuνατότητα, την οποίαν έχει ο χρήστης Διπλωματούχος
Μηχανικός για την αντιμετώπιση του κινδύνου σφαλμάτων, είναι η χρήση κατάλληλων

δοκιμαστικών προβλημάτων, με τα οποία είναι δυνατός ο έλεγχος της καταλληλότητας,
της ορθότητας και του σωστού χεφισμού του προγράμματος. Τα δοκιμαστικά αυτά

προβλήματα πρέπει να είναι αρκετά απλά, ώστε να είναι γρήγορη η εισαγωγή τους και
η επίλοοή τους, αλλά και αρκετά σύνθετα, ώστε να καλύπτουν τις ιδιομορφίες της
ανάλοοης των πραγματικών κατασκευών της πράξεως.
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ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ

Πηγές σφαλμάτων

2.1

2.1.1 Σφάλματα αλγορίθμου και κωδικοποίησης
Τα σφάλματα αλγορίθμου και κωδικοποίησης σχετίζονται άμεσα με το σνντάκτη ή
τους σνντάκτες του προγράμματος. Τα σφάλματα αυτά είναι πρακτικά αναπόφευκτα κατά

το στάδιο της σύνταξης ενός προγράμματος, όπως γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί,
έστω και περιστασιακά, με τον προγραμματισμό του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Γιατί η
σύνταξη

ενός

προγράμματος

είναι,

στην

καλλίτερη

περίτπωση,

μερικά

μόνο

αυτοματοποιημένη εργασία και σττ)?ίζεται καθοριστικά στον ανθρώπινο παράγοντα.

Από τα σφάλματα αυτά, όσα είνdι σνντ.ακτ.ίκής φύσεως, ανιχνεύονται και διορθώνονται
σχετικά εύκολα κατά τη διάρκεια της μετατροπής των εντολών του προγράμματος σε
κώδικα μηχανής (compίlatίon) . Τα περισσότερα όμως από τα υπόλοιπα σφάλματα, δεν

είναι

δυνατόν να

ανιχνευτούν από

τον μετατροπέα

(compίler ή

interpreter)

του

προγράμματος σε γλώσσα μηχανής . Τα σφάλματα αυτά μπορούν να εντοπιστούν μόνο με

τον ενδελεχή έλεγχο του προγράμματος (verίfication ), μετά τη μετατροπή του σε γλώσσα
μηχανής.

Κύρια διαδικασία, με την οποία εντοπίζονται αυτά τα σφάλματα προγραμματισμού,
είναι η σννεχής και συστηματική δοκιμή του προγράμματος, με διαφορετικά κάθε φορά

δεδομένα, ώστε να ελεγχθούν όλες οι δυνατές λογικές διαδρομές

(logical

p~ του

προγράμματος για την ορθότητά τους. Στο σημείο ακριβώς αυτό, υπεισέρχεται μία

κρίσιμη παράμετρος για την αξιοπιστία των προγραμμάτων. Η παράμετρος αυτή είναι το
μέγεθος των προγραμμάτων ή, ακριβέστερα, το πλήθος των εντολών σε γλώσσα
προγραμματισμού.

Αποδεικνύεται μαθηματικά σχετικά εύκολα ότι το πλήθος των λογικών διαδρομών σε
ένα πρόγραμμα εξαeτάται κατά ειd3ετικό τρόπο από το πλήθος των εντολών σε γλώσσα

προγραμματισμού, όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες παραμένουν ίδιοL Αυτό σημαίνει ότι,
όταν αυξάνεται το πλήθος των εντολών ενός προγράμματος, οι λογικές διαδρομές του

προγράμματος αυξάνονται πολύ ταχύτερα

( ειd3ετικά)

και, συνεπώς, ο έλεγχος του

προγράμματος για το ενδεχόμενο σφαλμάτων γίνεται πολύ δυσκολώτερος . Στα μέσου
και μεγάλου μεγέθους σημερινά προγράμματα, το πλήθος των δυνατών λογικών διαδρομών
είναι τόσο μεγάλο, ώστε ο πλήρης έλεγχος το υ προγράμματος και η ~μαθηματική

απόδειξη~ της πλi{>συς ορθότητάς του να είναι πρακτικά αδwατα.
Ατυχώς, τα περισσότερα από τα σημερινά προγράμματα ανάλυσης των κατασκευών

2-1

υπάγονται

ακριβώς

σε

αυτές τις

κατηγοριες

των

μέσου και

μεγάλου

μεγέθους

προγραμμάτων. Ειδικότερα, τα σχετικά μεγάλα προγράμματα ανάλυσης των κατασκειχ.ίJν,
φθάνουν σήμερα

σε

μερικές εκατοντάδες χιλιάδες γραμμές εντολών σε γλώσσα

προγραμματισμού. Και η υπά{>χουσα τάση είναι, αυτά τα προγράμματα να γίνουν ακόμα
μεγαλύτερα στο μέλλον. Είναι φανερό ότι ο πλi{>ης έλεγχος της ορθότητας αυτών των

προγραμμάτων, με τον συστηματικό έλεγχο όλων των δυνατών λογικών διαδρομών, είναι
τεχνικά ανέφικτος.

Βέβαια, το πρόβλημα των σφαλμάτων κατά τη σWταξη ενός προγράμματος, δεν
περιορίζεται μόνο στα προγράμματα ανάλυσης των κατασκευών, αλλά έχει ένα πολύ
γενικότερο και πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Μέχρι σήμερα έχονν αναπτυχθεί διάφορες
τεχνικές προγραμματισμού, για τη μερική έστω αντιμετώπισή του, με τις οποίες

επιδιώκεται άμεσα ή έμμεσα ο περιορισμός των δννατών λογικών διαδρομών στο
πρόγραμμα. Ενδεικτικά αναφέρονται:

α. Ο δομημένος προγραμματισμός (strυctured
β. Ο κατά ανεξάρτητα τμήματα
προγράμματος

programming).

(modules) σχεδιασμός και έλεγχος ενός μεγάλου

(modular program design).

γ. Η ενσωμάτωση στο πρόγραμμα ειδικών τεχνικών διαπίστωσης και αντιμετώπισης
των σφαλμάτων

(program reliability and robustness).

δ. Ο ανεκτικός σε σφάλματα πeογραμματισμός

(fault tolerant programming),

όπου

ορισμένες κρίσιμες λειτουργίες του προγράμματος εκτελούνται εν παeαλλήλω από

περισσότερα του ενός αλληλοελεγχόμενα ανεξάρτητα τμήματα.

Ομως, παρόλες τις τταραπάνω ειδικές τεχνικές προγραμματισμού, τα σφάλματα κατά

τη σύνταξη ενός ττρογράμματος δεν είναι εύκολο να εντοπιστοVν όλα και να διορθωθοVν.
Θα αναφερθεί μόνο ένα σχετικό πρόσφατο παράδειγμα, χαρακτΤ{>tστικό της δυσκολίας
του προβλήματος, γιατί αναφέρεται σε ένα φορέα, ο οποίος ευρίσκεται σήμερα στην αιχμi1

της τεχνολογίας σε θέματα πeογραμματισμού. Πρόκειται για την πλi{>η διακοπή όλων

σχεδόν των ιmεραστικών τηλεφωνικών επικοινωνιών της τηλεφωνικής εταιρείας American

Telephone and Telegraph (ΑΠ) στις Ηνωμένες Πολιτείες την 22-1-90. Η διακοπή
οφείλετο σε ένα μικρό σφάλμα ενός προγράμματος κατανομής των υπεραστικών

τηλεφωνημάτων στα διαθέσιμα τηλεφωνικά δίιcτυα της τηλεφωνικής εταιρείας. Για
συyκειφιμένο σννδοοσμό τηλεφωνημάτων, το πρόγραμμα έδινε το εσφαλμένο αποτέλεσμα,

ότι το τηλεφωνικό δίκτυο ήταν υπεραπασχολημένο. Το σφάλμα μεταδόθηκε μέσω του ίδιου
του τηλεφωνικού δικτύου, σε

114 συνολικά διασννδεδεμένοα; ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

-

Το αποτέλεσμα ήταν όλα τα δίκτυα να δείχνουν uττεραπασχολημένα και να διακοπεί κάθε

δυνατότητα υττεραστιιcής τηλεφωνικής εττικοινωνίας σε ένα υττερσύγχρονο, από κάθε άλλη
άποψη, τηλεφωνικό δίκτυο.
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Βέβαια, σφάλματα όπως το παραπάνω, παρόλο που σννήθως είναι σχετικά ανώδυνα,

έχονν ιδιαίτερα μεγάλη δημοσιότητα (l),(21. Ατυχώς, τα σφάλματα τα οποία διαπιστώνονται
σε προγράμματα ανάλυσης των κατασκευών, παρόλο που ενδέχεται να είναι πολύ
περισσότερο επώδννα, δεν αποτελούν αντικείμενο τέτοιας δημοσιότητας. Για το λόγο

αυτό, δεν υπάρχονν πολλά διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με σφάλματα αλγορίθμου και
κωδικοποίησης σε προγράμματα ανάλυσης των κατασκευών.

Ενδεικτικό

πάντως

είναι

το

παράδειγμα

του

προγράμματος

γραμμικής

3

ελαστοστατικής ανάλυσης ΑSΚΑ1 1. Το πρόγραμμα είν7ι γερμανικής προελεύσεως
(Institut fur Statik und Dynamik,
εντολές

FORTRAN

και

Πανεπιστήμιο ΣτουτffαρΟης), έχει περίπου 160.000

θεωρείται

πρόγραμμα . Οπως φαίνεται στο σχήμα

του,

2,

3

σοβαρά σφάλματα και

ιδιαίτερα

1,

καλά

τεκμwιωμένο

και

ελεγμένο

διαπιστώθηκαν μόνο για ένα έτος κυκλοφορίας

8 λιγότερο σοβαρά

σφάλματα. Και όπως φαίνεται στο σχήμα

οι ανθρωπο-ώρες οι οποίες προβλέπονται για τη συντήρηση του προγράμματος είναι

της ίδιας τάξεως μεγέθους με τις απαι τηθείσες ανθρωπο-ώρες για την ανάπτυξη (σύνταξη
και έλεγχο) του προγράμματος .

Συμπ ερασματικά, είναι φανερό από τα παραπάνω ότι τα σφάλματα αλγορίθμου και

κωδικοποίησης

στα

προγράμματα

ανάλυσης

των

κατασκευών,

δεν

μπορούν

να

αποκλεισθούν. Ατυχώς, τα σφάλματα αυτά μπορεί να είναι ιδιαίτερα επώδυνα, γιατί είναι
συστηματικά . Δηλαδή ενδέχεται να εμφανίζονται σε κάθε εφαeμογή του συγκεκριμένου
προγράμματος και να οδηγήσουν, όχι σε μία μεμονωμένη, αλλά σε μία ολόκλreη ομάδα
ελαττωματικών κατασκευών.

(l) •ean We Trust Our Software? Computers Are Reliable But The Programs That
Run Them Are Fraught With Peril", Newsweek, January 29, 1990.

Ι 2 Ι "Ghost in the Machine. The Nine-Hour Br~akdown of Α TT's Long-distance
Telephone Network Dramatίzes the Vulnerability of Complex Computer Systems
Eνerywhere", Time Magazine, January 29, 1990.

!3J Schrem, Ε., •Deνelopment and Maintenance of Large Finite Element Systems",
Structural Mechanics Computer Programs, pp. 669-685, Uniνersity Press of Yirginia,
Charlottesville, 1974.
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Σφάλματα Χ{>ήσεως

2.1.2
2.1.2.1

Σφάλματα Ανετταρκούς Προσομοίωσης

Είναι ιδιαίτερα σημαντικά και πολύ συχνά στην ανάλυση των κατασκευών. Λόγω της
σημασίας

τους

και

της

συχνότητάς

ανεξάρτητου κεφαλαίου (Κεφάλαιο

2.1.2.2

τους,

αποτελούν αντικείμενο

ενός

πλfeους

3).

Σφάλματα Εισαγωγής Δεδομένων

Η σημασία των σφαλμάτων εισαγωγής δεδομένων είναι προφανής, Εκείνο που δεν
είναι πάντοτε προφανές είναι το σχετικά μεγάλο πλήθος των αριθμητικών δεδομένων, το

οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις αναλύσεων κατασκειχ.Ϊ)ν μπορεί να φθάσει τις μερικές

(

χιλιάδες

ανεξάρτητους

αριθμούς

(π. χ.

αν51λύσεις

με

τη

Μέθοδο

Πεπερασμένων

Στοιχείων) . Για τις περιπτώσεις αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η ίmαρξη δυνατότητας

ελέγχου των δεδομένων, είτε από το ίδιο το προγραμμα, είτε με άλλο συμβατό

πρόγραμμα, είτε και με τα δύο μαζί . Στις δυνατότητες αυτές αναφέρονται τα επόμενα
ιmοκεφάλαια

2.1.2.3

2.2

και

2.3

Σφάλματα Χειρισμού Προγράμματος

Οπως και για τα σφάλματα εισαγωγής δεδομένων, η σφασία των σφαλμάτων
χειρισμού ενός προγράμματος είναι προφανής. Για την αποφuγή αυτών των σφαλμάτων,

τα προγράμματα ανάλυσης των κατασκειχ.Ϊ)ν πρέπει να πλτμ>w ορισμένες ελάχιστες
απαιτήσεις, οι οποίες αναφέρονται στα επόμενα ιmοκεφάλαια

(

2.1.2.4

2.2

και

2.3.

Σφάλματα Ερμηνείας Αποτελεσμάτων

Επειδή ο ηλεκτρονικός ιmολογιστής μπορεί να εκτελέσει φθμητικές πράξεις με
σχετικά μεγάλη ακρίβεια και πολλά σημαντικά ψηφία, υπάρχει η τάση να αποδίδεται
ιmερβολικά μεγάλή αξιοπιστία στα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ομως
είναι φανερό ότι, ακόμη και αν αποκλειστεί η αρκετά πιθανή περίπτωση των σφαλμάτων,
όπως

αυτά

αναλύονται στο

παρόν κεφάλαιο,

τα αποτελέσματα

του ηλεκτρονικού

ιmολογιστή δεν μποροw σε καμμία περίπτωση να είναι καλλίτερα από την ακρίβεια των

δεδομένων και την επάρκεια του ιmολογιστικού ττροσομοιώματος. Και είναι γνωστό, όπως
άλλωστε αναλύεται και στο κεφάλαιο

3,

·

ότι στο υπολογιστικό προσομοίωμα μιας

κατασκευής υπεισέρχονται πολλές και σημαντικές παραδοχές, μερικές από τις οποίες
απέχουν πολύ από την πραγματική μηχανική συμπεριφορά της κατασκευής.

Είναι συνεπώς απαραίτητο ο Διπλωματούχος Μηχανικός να ερμηνεύει τα αριθμητικά
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αποτελέσματα της ανάλυσης με βάση τις παραδοχές, οι οποίες υπεισέρχονται στο
υπολογιστικό προσομοίωμα, και την επιστημονική του εκτίμηση για την πραγματική

συμπεριφορά της κατασκευής. Ενδεικτικά, παρατίθεται το παράδειγμα της πλfμ>υς

κατάρρευσης μιας στέγης 9700 μ2 (Hartford Coliseum), η οποία αποδίδεται σε ανεπαρκή
ερμηνεία των αριθμητικών αποτελεσμάτων της ανάλυσης της κατασκευής από τους

αρμόδιους Διπλωματούχους Μηχανικούς14 1. Για τη διευκόλυνση του Διπλωματούχου
Μηχανικού

στην

ερμηνεία

των

αποτελεσμάτων,

τα

προγράμματα

ανάλυσης

των

κατασκευών πρέπει να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις, οι οποίες επίσης αναφέρονται στα
επόμενα υποκεφάλαια

2.2

και

2.3.

Συμπερασματικά, είναι φανερό από τα παραπάνω, ότι το ενδεχόμενο σφαλμάτων
χρήσεως μπορεί να περιοριστεί σημαντικά, εφόσον τα προγράμματα ανάλυσης των
κατασκευών πληρούν ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργικότητας, όπως αυτές

(

αναλύονται στα επόμενα ιπτοκεφάλαια

2.2

και

2.3,

και εφόσον ενημερωθούν σωστά οι

συνάδελοι χρήστες Διπλωματούχοι Μηχανικοί.

2.1.3

Σφάλμα τα λόγω αποκοπής και στρογγύλευσης

Η ακρίβεια με την οποία μπορεί ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής να εκτελέσει
αριθμητικές πράξεις εξαρτάται από την αρχιτεκτονική του, το λειτουργικό του σοοτημα

και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τις δυνατότητες της γλώσσας προγραμματισμού.
Ομως, σε όλες τις περιπτώσεις η ακρίβεια αυτή είναι πεπερασμένη και κυμαίνεται

συνήθως μεταξύ

10

και

40

σημαντικών ψηφίων.

Για τους περισσότερους υπολογισμούς στην ανάλυση των κατασκευών, η ακρίβεια
αυτή είναι

σίγουρα επαρκής ή και uπερεπαρκής.

Υπάρχουν όμως και ορισμένες

περιπτώσεις, στις οποίες η ακρίβεια εκτέλεσης των πράξεων από τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή ενδέχεται να αποδειχτεί ανεπαρκής. Στις περιπτώσεις αυτές υπεισέρχονται
στα αποτελέσματα σημαντικά σφάλματα λόγω αποκοπής

και στρογγύλευσης

της

σφαλμάτων λόγω αποκοπής

και

παράστασης των αριθμών από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Από

θεωρητική

σκοπιά,

το

πρόβλημα

των

στρογγύλευσης σχετίζεται άμεσα με τον αλγόριθμο ανάλυσης της καταmcευής και
αποτελεί αντικείμενο της •Αριθμητικής Ανάλυσης•, η οποία είναι ένας ιδιαίτερα
σημαντικός κλάδος των •εφreμοσμένων Μαθηματικών". Στο παρόν ιmοιcεφάλαιο θα
μνημονευτούν ενδεικτικά ορισμένα ενδεχόμενα σημαντικών σφαλμάτων αποκοπής και

στρογγύλεοοης στην ανάλυση των κατασκευών, χωρίς απαιτήσεις πλrρ)τηταί; και

l4J Epstein, Η .Ι. , Smith, ΕΑ., •Hartford Roof Failure. Can We Blame the Computer?•,
7th Conference on Electronic Computation, American Society of Civil Engineers,
Washington University, August 1979.
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διεξοδικότητας.
Η σννηθέστερη περίπτωση τέτοιων σφαλμάτων σχετίζεται με τον υπολογισμό και την
αντιστροφή του μητρώου ακαμψίας

(stiffness matri.x) της κατασκευής,

όταν υπεισέρχονται

δομικά στοιχεία με ακαμψίες, οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους κατά μερικές τάξεις
μεγέθους. Τέτοιο ενδεχόμενο unάρχει, όταν εισάγεται το μητρώο ακαμψίας αριθμητικά
η (πολύ μεγάλη σννήθως) ακαμψία των πλακών των ορόφων στο επίπεδό τους (λειτουργία

δίσκου) ή όταν ιδιαίτερα ισχυρά τοιχώματα συνδέονται με σχετικά εύκαμπτες δοκούς.
Αλλη περίπτωση τέτοιων σφαλμάτων σχετίζεται με την αντιστροφή σχετικά μεγάλων

μητρώων

ακαμψίας,

όπως για παράδειγμα

κατά τις αναλύσεις με

τη

"Μέθοδο

Πεπερασμένων Στοιχείων". Η αντιστροφή ενός μητρώου απαιτεί αριθμητικές πράξεις, οι

οποίες εξαρτώνται μεν άμεσα από τη μέθοδο αντιστροφής, αλλά είναι περίπου ανάλογες
προς το τετράγωνο του πλάτους του μητρώου. Ο πολύ μεγάλος αριθμός αριθμητικών
πράξεων κατά την αντιστροφή των σχετικά μεγάλων μητρώων ακαμψίας, καθιστά τα

(

σφάλματα αποκοπής και στρογγύλεuσης σημαντικά.
Η σννήθως αναφερόμενη περίπτωση σφαλμάτων λόγω αποκοπής και στρογγύλεuσης

κατά την αντιστροφή "σχεδόν μη αντιστρέψιμων μητρώων"

(almost singular matrices),

παρόλο που είναι ιδιαίτερα εττικίνδννη, δεν φαίνεται να είναι σννήθης στην ανάλοοη των
κατασκευών. Γιατί, όταν η σύλληψη, η μόρφωση και η σ~ιξη της κατασκευής είναι

σωστή, δεν uπάρχει κίvδυνος μη αντιστρεψιμότητας του μητρώου ακαμψίας.
Συμπερασματικά, είναι φανερό από τα παραπάνω, ότι τα σφάλματα λόγω αποκοπής

και στρογγύλεuσης, χωρίς να είναι ιδιαίτερα σννηθισμένα, δεν μπορούν να αποκλειστούν.
Ο μεγάλος κίνδυνος με τα σφάλματα αυτά στην ανάλυση των κατασκευών έγκειται στο
γεγονός ότι :

α. Είναι δύσκολα διαπιστώσιμα γιατί εξαρτώνται από τα αντίστοιχα αριθμητικά
δεδομένα.

(

β. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα γιατί τα αριθμητικά αποτελέσματα δείχνουν αληθοφανή,
έστω και αν είναι εσφαλμένα κατά ολόκλτχ?ες τάξεις μεγέθους.
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2.2

ι::Ξ1τιΟυμητές απαιτήσεις εκτύπωσης

2.2.1 Γενικές
Η

αρχές

εκτύπωση

(output)

κατά το τρέξιμο

ενός

προγράμματος Η.Υ. ανάλυσης

κατασκευών πρέπει να εξασφαλίζει:
α. την παροχή πλreοφοριών σχετικών με την ταυτότητα του προγράμματος.
β. την ευχερή και άμεση προσπέλαση στην εκτύπωση για άντληση οιωνδήποτε

στοιχείων σχετικών με τις δννατότητες και τις διαδικασίες του υπό χρ1)ση προγράιιματος
και την ανάλυση της συγκεκριμένης οικοδομi}ς.

2.2.2

Απαιτήσεις εκτύπωσης

Σε εκττλφvση των υποπαραγράφων
μιας

εφαρμογής με

t

και

χρήση προγράμματος

2

της ως άνω παραγράφου, στην εκτύπωση

Η . Υ.

ανάλυσης κατασκευών πρέπει να

περιλαμβάνονται:

1) Η ταυτότητα του προγράμματος με εκτύπωση του ονόματος του προγράμματος,
του ονόματος του συντάκτη του προγράμματος, της πλiχ?ους διεύθννσής του και της

ημερομηνίας και αριθμού έκδοσης (νersion).

2) Ο πίνακας περιεχομένων. Στον πίνακα πρέηει να

εκτυπώνονται από το πρόγραμμα

οι σελίδες στίς οποίες μπορεί να αναζητήσει κανείς γενικές πλreοφορίες ή πλrpοφορίες
για οποιοδήποτε μέλος του στατικού φορέα.

3)

Οι λειτουργίες του προγράμματος. Στις λειτουργίες αυτές περιλαμβάνονται

επιγραμματικά:

α_. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα για την ανάλυση της κατασκευής.

(

Ανάλογα με τον σκοπό και τους στόχους του προγράμματος πρέπει να -yiνεται αναφορά
στον τρόπο επίλυσης των πλακών, στον τρόπο μεταβίβασης των φορτίων στις δοκούς και

στη σννέχεια στα κατακόρυφα στοιχεία ακαμψίας, στην μέθοδο επίλοοης δοκών σαν

σννεχών δοκών ή στην επίλυση δotcώv tcαι υττοστυλωμάτων σαν ράβδων επιπέδων ή
χωρικών πλαισίων, στον uττολογισμό της σεισμικής επιβάρννσης σαν ισοδwαμης στατικής

φόρτισης, στην διαφραγματική λειτουργία των πλακών, στην επίλυση των δοκών και
υποστυλωμάτων της κατασκευής με την βοήθεια προσεγγιστικών μεθόδων (ουσιαστικά
αλλά ι<αι σννοπτιι<ά αναπτυσσομένων) ή σαν μελών επιπέδων ή χωρικών πλαισίων, ατην

δνναμική ανάλυση της κατασκευής και στις παραμέτρους που υπεισέρχονται σ'αυτf\ στην
επίλυση του φορέα υπό την επενέργεια άλλων πλήν των στατικών και σεισμικών

φορτίσεων, (όπως θερμοκρασιακής μεταβολής, ελαστικής ή όχι \lΠοχώρησης ή στ.ροφής

ΟtΤ{'ίξεων), στον τρόπο σννδuασμού των φορτίσεων αυτών, στην αξιολόγηση των
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αηοτελεσιιάτων της ανάλυσης, στις μεΟόδο υς διαστασιολόγησης των στοιχείων της
κατασκευής ανάλογα με το υλι.κό τους, στον τρόπο μεταφοράς των φορτίων της ανωδομής
στην θεμελίωση και στις μεθόδους uπολογισιιοίι αυτής σαν μεμονωμένων κεvτρικών ή

εl(l(έvτρων nεδίλων, σαν nεδιλοδοκών, nεδιλοεσχάρας ή nασσάλων.

β. Οι παραδοχές nου χρησιμοποιούνται, όπως :
β 1. οι παραδοχές φόρτισης,

β2. οι παραδοχές στα υλι.κά της κατασκευής,

β3. οι nαραδοχές στην επίλυση του στατικού φορέα, όπως στη θεώρηση έργων από
ροπές, τέμνουσες ή και αζονικές δννάμεις, στις συνθήκες ση}?ιξης του φορέα στο έδαφος
(άρθρωση. πάκτωση ή ελαστική στfι>ι.ξη), στον τρόπο υπολογισμού των ακαμψιών των
μελών του φορέα σε συνδυασμό και με το υλι.κό κατασκευής του, στον τρόπο υπολογισμού
των ακαμψιών κλειστών διατομών (λ.χ. τοιχώματα ανελκuστi{χι), των κλιμακοστασίων,
ελεύθερων ισογείων (pίlotίs), παταριών και άλλων ειδικών σημείων της κατασκευής,
γ. οι περιορισμοί στη χρήση του υπολογιστικού ttροτίmου, οι οποίοι έχονν σχέση

είτε με το μέγεθος του Η . Υ . είτε με την χρησιμοποιούμενη απ ό το πρόγραμμα μέθοδο
επίλυσης με εκτύττωση του μέγιστου αριθμού ορόφων που μπορούν να εηιλυΟούν σε

συνδυασμό με τον μεγιστο αριθμό μελών και κόμβων του φορέα, των μορφών φορέων οι
οποίοι

πιθανόν

δεν

αντιμετωπίζονται

από

τον

αλγόριθμο

του

συγκεκρψένου

προγράμματος και των φορτίσεων οι οποίες μπορούν να αντιμετωπισθούν από αυτό και
δ. οι περιορισμοί στην αριθμητική επεξεργασία, . οι οποίοι προκύπτουν είτε από

κατασκευές με ασταθή μητρώα και ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο αλγόριθμο είτε
από εισαγωγή ή εξαγωγή στοιχείων σε μέγεθος που δεν προβλέπεται από το πρόγραμμα

(λ.χ. μέγιστος αριθμός ψηφίων εισαγομένων δεδομένων και εξαγομένων αποτελεσμάτων).

4) Τα δεδομένα, ο προέλεγχος των δεδομένων και τα αποτελέσματα της
επεξεργασίας. Ο προέλεγχος των δεδομένων μπορεί να γίνεται από ανεξάρτητο
πρόγραμμα και έχει σαν στόχο τον εντοπισμό λαθών στην εισαγωγή δεδομένων. Με τον

ι

προέλεγχο αντιμετωπίζονται γενικά λά9η και η χρησιμότητά του εξαρτάται από την

μεθοδολογία κάθε τιρογράμματος . Ο τρόπος εκτύττωσης των δεδομένων και των
αποτελεσμάτων παίζει πρωταρχική σψασία στην διευκόλυνση του έργου του μηχανικού

(μελετητού και ελέγχοντα) και στον εντοπισμό λαθών οφειλομένων τοσο σε εσφαλμένη
χρήση του τιρογράμματος όσο και σε εσφαλμένες διαδικασίες του ιδίου προγράμματος .
Για τους λόγους αυτούς πρέπει να διευκολύνεται από την εκτύπωση η στατική διαίσθηση
του μηχανικού ώστε να κατεuΟwεται με ευκολία στον εντοπισμό σφαλμάτων. Στην

διευκόλυνση της στατικής διαισθησης του μηχανικού εντάσσεται ιcαι η δυνατότητα του
χρήστη να εΚtυπώνει ενδιάμεσα αποτελέσματα χρήσιμα για τέτοιους ελέ'yχους.· Ετσι
ανάλογα με τους στόχους κάθε προγράμματος μια ιcα τα σκευή μπορεί να αποτελείται
από :

α. Πλάιςες. Πρέπει να αναγράφεται η ονομασί α της πλά1<ας, το πάχος της, οι

διαστάσεις της, το εξωτερικό και το σννολι.1<ό φορτίο (σε περίπτωση δυσμενών φορτίσεων
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το μόνφο και το κινητό). οι σvνΟ1iκες στi·w;_>1ξης της, οι δείκτες ελαστιl<ής uποχώρηοης
και πάκτωσης, οι εξαναγκασμένες ΙJΠοχωρήσεις των στΤ'{'ίξεων, το μέτρο ελαστικότητας,
οι προκύπτουσες κατανομές φορτίων, σκαρίφημα ιmό κλίμακα του φορέα της πλάκας και
των εξωτερικά επιβεβλημένων φορτίων, οι αναπτυσσόμενες ροπές, οι αντιδράσεις οι

φορτίζουσες τις δοκούς και σε περίπτωση υλικού kατασκευής από ωπλισμένο σκυρόδεμα
το στατικό ύψος, οι αναπτυσσόμενες τάσεις σκυροδέματος tcαι οπλισμών, ο απαιτούμενος
2

οπλισμός σε cm και πιθανόν οι απαιτούμενες ράβδοι οπλισμού.

β. Σννεχείς δοκούς. Πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 4 .α -ytα τις πλάκες,
είναι χρήσιμο να εκτυπώνονται και οι πλάκες με τις πλευρές τους οι φορτίζουσες την
εκτvπούμενη δοκό ή να περιγράφονται πλfι>ως τα φορτία, το είδος και τα στοιχεία της
διατομής (λ.χ. πλακοδοκός, ανεστραιιένη ή ορθογωνική. πλάτος, ύψος, σννεργαζόιιενο
ηλάτος και πάχος πλάκας), οι ροπές αδρανείας, τα διαγράμματα ροπών και τεμνουσών

δννάμεων, οι τέμνουσες δυνάμεις, ο έλεγχος σε διάτμηση με τους σuνδεtWες, τις
αναπτυσσόμενες τάσεις t<:αι τους ατταιτούμενους λοξούς οπλισμούς στις παρειές ή και σε

(

ενδιάμεσες θέσεις κατά την κρίση του μελετητοίι tcaι τα κατακόρυφα στοιχεία ακαμψίας
εις τα οποία μεταβιβάζονται οι αντιδράσεις της δοκού.
γ. Εττίπεδα και χωρικά πλαίσια. Πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 4.β για

τις δοκούς (όπως ιδιότητες των ράβδων) πρέπει να εκτuπώνονται και οι σνντεταγμένες

των ιcόμβων, η αλληλουχία των ράβδων, το διάγραμμα αξονικών δvνάμεων και · οι
μετακινήσεις και στροφές των κόμβων καθώς και το διάγραμμα παραμορφώσεων.

δ. Επίπεδα και χωρικά δικτυώματα. Ομοια όπως για τα επίπεδα πλαίσια.
ε. θεμελίωση. Σ'αυτή πρέπει να αναφέρωνται τα φορτία της ανωδομής ή τα
φορτίζοντα κατακόρυφα στοιχεία ακαμψίας, τα απαιτούμενα εδαφομηχανικά στοιχεία και
σαν αποτελέσματα να λαμβάνωνται οι αναπτυσσόμενες εδαφικές τάσεις, οι μετακινήσεις

και οι οπλισμοί και στην περίπτωση πασοάλων επί πλέον η φέρουσα ικανότητα του
πασσάλου και τα στοιχεία (διατομή και οπλισμοί) των κεφαλοδέσμων.

ι

2.2.3 Βοηθητικά στοιχεία
Ενα

πακέτο

προγράμματος

ανάλυσης

kατασκευών

συμπλτpωματικά βοηθήματα ένα πeόΎρσμμα επίδειξης

(user's manual),

ηeέπει

(demo),

να

(tutorial)

για

ένα &γχεψί&ο χρήστη

ένα sγχεψίδιο δοκιμαστικών προβλημάτων (νerίfication

εγχεψίδιο εκμάθησης προγράμματος

περιέχει

manuaJ).

ένα

και ένα sγχεψίδιο για χρήση από τις

Δημόσιες ΥπΤ'{'εσίες

1)

Το πρόγραμμα επίδειξης rψέπει να δίνει στηVοθόνη εύληπτες παραστάσεις για

την χρήση του προγράμματος και πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής.

2) Το εγχεψίδιο χρήστη πρέπει να περιέχει όλες τις πλrpοφορίες που καθιστούν
σαφή τη χρήση του προγράμματος . Ετσι πρέηει :
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α. να περιέχει οδηγίες για την εγκατάσταση του προγράμματος,

β. να εξηγεί σαφώς τον τρόπο εισαγωγής των δεδομένων σε όλες τις δννατόν να
παρουσιασθούν περιπτώσεις.

γ. να δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα για κάθε περίπτωση εισαγωγής δεδομένων.
δ. να δίνει ολοκλτpωμένα παραδείγματα ανάλυσης κατασκευών.

3) Το εγχειρiδιο δοκιμαστικών προβλημάτων (νerification manual) πρέπει να
περιέχει συγκεκριμένα προβλiψατα με την επίλυσή τους από το πρόγραμμα και παράθεση
των αποτελεσμάτων.

4) Το εγχειρίδιο εκμάθησης του προγράμματος (tutorial) πρέπει να διευκολύνει την
εκμά(}ηση του προγράμματος καθοδηγώντας τον χρήστη βiψα προς βήμα στην ορθή σειρά
εργασιών.

5)

Το εγχειρίδιο σε χρήση των Δημοσίων Υττwεσιών με πλτpοφορίες σχετικές με

την κατανόηση των εκτυπωμένων στοιχείων.

(
2.2.4

Συμη έρασμα

Καθίσταται σαφές ότι οι εκτvπώσεις

(output)

έχονν μεγάλη σημασία και απαιτούν

μεγάλη προσοχή για την προσαρμογή στις παραπάνω απαιτήσεις κατά τον πλέον εμφανή
τρόπο. Δεδομένου ότι οι εκτυπώσεις πρέπει κατά το δννατόν να λάβονν υπόψη και τους
ισχύοντες κανονισμούς σε άλλες χώρες, κρίνεται απαραίτητη η σύσταση ειδικής Ομάδας
Εργασίας για την ενασχόληση με το θέμα αυτό.

(
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2.3

~ηιΟυιιητές δυνατότητες ττρογραιιμάτων

2.3.1

Γενικά

Ενα

πρόγραμμα ανάλυσης κατασκευων ειναι, στα χερια ενός διπλωματούχου

μηχανικού, ένα εργαλείο με το οποίο του δίνεται η δννατότητα αναλίισης περισσοτέρων
και πολuπλοκοτέρων κατασκευών σε σuvτομότερο χρόνο και ενδεχομένως με μεγαλύτερη
ττροσέnιση στην πραγματική συμπεριφορά τους. Ταυτόχρονα όμως ο διπλωματούχος
μηχανικός είναι σε μία αγορά εργασίας, μέσα στην οποία θα πρέπει να βελτιστοποιεί το
κόστος και τον χρόνο εκττονήσεως μιάς μελέτης του, καθώς ιcαι να εκσυγχροvίζεtαί, με

την έννοια των δννατοτήτων του γραφείου που εκττονεί καλλi τερες ποιοτικά αλλά και 0€/ ί.
μεγαλύτερο φάσμα υπολογιστικών δννατοτήτων μελέτες. Με σκοπό την καλλίτερη
εκμετάλλευση του ττρογράμματος, αλλά και την ττροσέγγιση στο ττροσομοίωμα το οποίο
επιθυμεί ο μηχανικός θα πρέπει το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τα ακόλουΟα :

2.3.2

Λειτουργικότητα και ευελιξία

Οι διαρκώς αυξανόμενες δυνατότητες αλλά και απαιτήσεις ανάλυσης απαιτούν την
μόρφW<Jη

προσομοιωμάτων αeκετά πολιmλόκων, τα οποία απαιτούν μεγάλο ό)'}<ο

στοιχείων προς εισαγωγή. Είναι βασική απαίτηση σε rτρογράμματα αυτού του είδους η
δννατότητα γένεσης δεδομένων, τα οποία έχουν κάποια λογική σχέση μεταξύ τους. Η

δημιουργία γεννητριών δεδομένων καθώς και η προσαρμοστικότητα τους για την
παραγωγή δεδομένων πέρα από τα απλά, είναι κάποια από τα σψαντικά ση1εία γιά την

επιλογή ενός προγράμματος. Οι δννατότητες αυτές μειώνουν την δαπάνη χρήσεως του
προγράμματος και καθιστούν την χρήση του γενικότερη από ττροβλψατα απλά έως
πολύπλοκα.

(

Κατά

την μόρφωση ενός προσομοιώματος θα τφέπει να

αυτοματοποιημένη

επέμβαση,

πέρα από

τους

όποιους

είναι δυνατή ή μη

αυτοματισμούς

-

γενέσεις

δεδομένων, στην μόρφW<Jη του φορέα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται αφ' ενός καλλίτερη
προσέγγιση του επιθυμιτού μοντέλου, φυσικά μέσα στους περιορισμούς της μεθόδου
υπολογισμού την οποία χρησιμοποιεί το πρόγραμμα, και αφ' ετέρου ευκολώτερη εισαγωγή

δεδομένων, όταν σε κάποιο πεδίο γενέσεως δεδομένων uπeψχοvν τοπικές ανωμαλίες στη
λογική του. Μέσα στην ευελιξία χρήσης του προγράμματος είναι ακόμη και αλλοι
παράγοντες οι οποίοι γίνονται αeκετά σψαντικοί, όταν ο ττρος ανάλυση ~έας
μεγαλώνει και χρειάζονται αλλαγές συστψατος συντεταγμένων για την περιγραφή του
φορέα η των φορτίων του. Η αδυναμία αλλαγής συστψατος συντεταγμένων πολλές φορές

μπορεί να δημιουργήσει σψαvτικά προβλήματα στήν μόρφωση του φορέα πχ. εισαγωγή
στipιξης σε σύστημα συντεταΎμένων διαφορετικό από αυτό που περιγράφεται ο φορέας.
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Λλλες δυνατότητες, όπως επιλογή διαφορετικi'ις γλώσσας στην εκτύπωση. μπορεί
αναλόγως της εφαρμογής να είναι πάρα πολύ χρήσιμες αλλά αυτό εξαρτάται κυρί/ως από
τις ανάγκες πού προβλέπεται να καλύψει το πρόγραμμα.

2.3.3

Εισαγωγή δεδομένων

Η εισαγωγή δεδομένων μπορεί να γίνεται βασικά με

2 κυρίως διαφορετικούς τρόπους

και είναι θέμα προτίμησης του χρήστη σε σχέση τις γνώσεις και την ευχέρεια χρήσης που

έχει με την μηχανή, έχονν δs ώς ακολούθως:

• διαλογικότητα προγράμματος- χρήστη: (interactiνe use) Η μέθοδος έχει μεγάλη
εφαρμογή στου προσωπικούς Η/Υ. Τα τελευταία προγράμματα χρησιμοποιούν όλο και

περισσότερο νέες τεχνικές για να αυξήσοvν την ταχύτητα και την ευκολία εισαγωγής
δεδομένων

(pu\J down menus, on line help

κτλ). Πρέπει να uπάρχει η δuνατότητα

εισαγωγής δεδομένων ή και διακοπής της κατ' επιθυμίαν του χρήστη καθώς ακόμη και
σύντομο κείμενο, στην οθόνη. με επεξηyησείς του προγράμματος κατά την είσοδο

δεδομένων. Τα δεδομένα θα πρέπει να φυλάσσονται σε αρχείο για μελλοντικές
τροποποιήσεις ή συμπλΤ{>ώσεις. Η μέθοδος αυτή πλεονεκτεί διότι απαιτεί λιγότερο
χρόνο εκμάθησης του προγράμματος και συναρπάζει με την άμεση επικοινωνία μετα..ξύ
χρήστη και μηχανής.

Μειονεκτήματα είναι η αργή εισαγωγή δεδομένων, ιδίως σε

διορθώσεις, οι περιορισμοί σε αλλαγές που πιθανώς να ιmάρχονν από το πρόγραμμα
επικοινωνίας

1<αι

ο

όΎΧος

ττού

καταλαμβάνει

το

πρόγραμμα

σε

μαγνητικά

μέσσ.

αποθήκευσης (δισκούς) ο οποίος κατά τεκμfι>ιο είναι σημαντικός .

•

από κειμενογράφο σε αρχείο δεδομενων:

ταχύτερη. απαιτεί όμως ένα καλό κειμενογράφο

(file

inρut). Η μέθοδος εισαγωγής είναι

(editor), καλή

γνώση του προγράμματος

και του κειμενογράφου. Η ευκολία αυξάνεται στην εισαγωγή δεδομένων με προγράμματα

που δέχονται όχι μόνο διαδοχή αριθμών αλλά και λογικές λέξεις για την δημιουργία του
αρχείου δεδομένων οι οποίες, αναλόγα με το πρόγραμμα, δημιουργούν ένα λογικό κείμενο

(

ττολύ τταραστατικό ιcαι απλό σε σχέση με αυτά που περιγράφει. Το κείμενο δεδομένων
είναι έτσι αττό μόνο του αναγνώσιμο, άρα και ελέγξιμο.

2.3.4

Δομή λειτουργίας

Ενας από τους καλλί τερους τρόπους λειτουργίας ενός προγράμματος είναι όταν
αυτή, στο επίπεδο του χρήστη, είναι δομφένη. Ο χωρισμός της ροής σs στάδια δίνει την

δυνατότητα στον χρήστη να επεμβαίνει κατά τμήματα, να ελέnει την πρόοδο του
υπολογισμού, να μειώνει τους χρόνους μηχανής (αeκετά· κρίσιμοι σε τέτοια προγράμματα)
αποφέuγοvτας τους άσκοπους περαί τερω υπολογισμούς ή την επανάληψη τους, όταν

απαιτείται κάποια αλλαγή. Τέτοιο σχήμα ροής μπορεί να είναι το ακόλουθο.

• Προεπεξεργασία δεδομένων, ήτοι εισαγωγή στοιχείων, υπολογισμός βασικών
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'1

σταθερών ατιό συνθετότερες περιγραφές (διατομές Ι(τλ.), αυτοματισμοί όπως Ύενέσεις

1

δεδομένων ή αλλαγές συστημάτων σνντεταγμένων, εl(τυπώσεις και δημιουργία αρχείου
επικοινωνίας με το επόμενο ή επόμενα ηρογράμματα το οποίο καλό θα ήταν να έχει

γνωστή δομή για τον χρήστη.

• Ελεγχος δεδομένων - γραφικές παραστάσεις. Θα πρέπει να γίνονται λογικοί
συσχετισμοί δεδομένων, έλεγχοι πλrpότητας, χωρητικότητας του προβλήματος Ι(τλ καΟώς

και εl(τύττωση των συμπερασμάτων αυτών έτσι ώστε να είναι ταχύτατος ο εντοπισμός του
λάθους στα δεδομένα. Τα γραφήματα είναι μία αποτελεσματικότατη μέθοδος γρήγορης
διαπίστωσης λαθών και ακόμη περισσότερο εάν υπάρχει δννατότητα επιλογής οπτικής
γωνίας, εμφάνισης ορισμένων μελών, αριθμών κόμβων

•

-

μελών Ι(τλ.

Σύνθεση τού φορέα και επίλυση. Αυτό είναι το πλέον χρονοβόρο τμήμα των

υπολογισμών και θα ήταν ιδιαιτέρως επιθυμητό η σύνθεση του φορέα και η επίλυση του

να Ύίνοvται χωριστά ώστε να μπορούν να τροποττοιούνται οι φορτίσεις, οι σuνδιασμοί
τους και η επιλογή εl(τυπώσεως μελών. Το τελικό αηοτέλεσμα είναι εl(τυπώσεις κατ'

επιθυμίαν και αρχείο αποτελεσμάτων η δομή του οποίου είναι καλό να είναι γνωστή στον

χρι-.ιστη ώστε να είναι δννατή η προσαρμογή οποιουδήποτε προγράμματος επεξεργασί ας
αποτελεσμάτων, ασχέτου προελεύσεως με το αρχικό πρόγραμμα.

•

Επεξεργασία αποτελεσμάτων. Διαστασιολόγηση ή οποιδήποτε υπολογισμοί με

βάσει τα αποτελέσματα αναλόγως της εφαρμογής, ή τους κανονισμούς.

2.3.5

Εκ1.ύπωοη λαθών μέ σαφήνεια.

Πολύς χρόνος χάνεται σε ψάξιμο λαθών κατά την εισαγωγή δεδομένων από αόριστες

ή και καθόλου εl(τυπώσεις λαθών. Τα λάθη αυτά πρέπει να εrτιστιιαίνοvται αιcριβώς την

στιγμή που εμφανίζονται στον υπολογισμό και όχι μετά από σψαvτική επεξεργασία
όπου βεβαίως τα ιχvη του αιτίου έχοuν χαθεί. Η λει τοuργία αυτή δέν είναι έυκολο να

διαπιστωθεί πρίν από την αγορά του ττρογράμματος και πολλές φορές επειδή για την
ολοιcλi-(>ωση

της απαιτείται σφαvτικός

κόπος και

εργασία από τους

σuντάκτες

προγραμμάτων, γίνεται ττλψμελώς. Ενας τρόπος να διαπιστωθεί η εργασία που έχει

γίνει στο επίπεδο αυτό είναι η παρουσίαση από τον σuντάκτη καταλόγου λάθων τα οποία
χειρίζεται το ττρόγραμμα με επεεηγήσεις γιά τον λόγο εμφανίσεως τους ιcαθώς και για
τις ενέρ-γειες ττου κάνει αυτό μετά την εμφάνιση ενός εκάστου.

2.3.6

Εγχειρίδιο χρήσης (user's manual)
Πλi{>ως περιγραφικό και το οποίο κατά το δννα-τό να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

•

Γενtκή ττεριγραφή των μεθόδων υπολογισμού, προσαρμογής των στο πeόγραμμα,

κάποιων

βασικών

τύπων

και διαδικασιών

οι

οποίοι

χρησιμοποιούνται,

ροή

του

προγράμματος με τις βασικές λογικές επιλογές που επφεάζοuν τον ιmολοyισμό και
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•ι

κυρίως

την

διαστασιολόγηση,

βιβλιογραφικές

αναφορές

επάνω

στφιγμένη η ανάλυση. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι σuvτάκτες

στις

οποίες

είναι

nρογραμμpτων δέν

αναλαιιβάνονν ευθύνες γι' αυτό που ~ουλάνε nρέπει τις nαραδοχές και τις λογικές

επιλογές που κάνουν στο πρόγραμμα τους, κυρίως μάλιστα στην διαστασιολόyηση, να τις
κάνουν γνωστές . Αuτό θα πρέπει να είναι απαίτηση κατά την αγορά ενός προγράμματος
που απευθύνεται σε μηχανικό ο οποίος με βάση αυτό θα σχεδιάσει κατασκευές πολλών

εκατομμυρίων και από τις οποίες εξαρτώνται ανθρώπινες ζωές η εύρυθμη λειτουργία μιας

.

..

πόλης, οι μεταφορές κτλ.

•
που

Αναλυτική περιγραφή επιμέρους εντολών του προγράμματος και των δεδομένων

απαιτούνται

επισημαίνονται

για

τα

την

όρια

εισαγωγή.
μεταβολής

Μέσα

στην

δεδομένων,

περιγραφή αυτή
μέσα

στα

οποία

θα
η

πρέπει
χρήση

να
του

προγράμματος θα γίνει χωρίς λάθη. Το τμήμα αυτό είναι κυρίως εκπαιδευτικό και για

αυτό τον λόγο θα πρέπει να συνοδέυεται με αντίστοιχα της περιγραφής nαραδείγματα .

•

Τεχνικές χρήσης με βαση τις οποίες είναι δvνατός, και με πιο τρόπο, ο

uπολογισμός ποιών κατασκευών. Το ψήμα αυτό δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να
εκμεταλεuτεί σωστά όλες τις προβλεπόμενες δυνατότητες του προγράμματος.

•

Σύντομη περιγραφή των εντολών εισόδου για γρήγορη αναφορά σε αυτές κατά την

διάρκεια χρήσης του προγράμιιατος. Μέσα σε αυτές καλό είναι να γίνεται αναφορά στη

σελίδα που αυτή η εντολή αναλύεται.

•

Κατάλογος λαθών και διαγνωστικών που το πρόγραμμα κατά την διάρκεια της

ροής του είναι δvνιηόν να εμφανίσει, καθώς και οι αντίστοιχες ενέρ'yειες που ο χρήστης
πρέπει να ιcάνει.

•

Χαρακτφιστικά παραδείγματα μαζύ με τα αντίστοιχα αποτελέσματα τους.

2.3.7 Υποστi"(>ιξη του προγράμματος
Βασικό πλεονέκτημα του προγράμματος είναι η ιmοστi{>ιξη του από τον ή τους

(

σνντάκτες του σε τεχνικό και επιστημονικό επιπεδο. Τα προγράμματα έχουν ανά-γκη

διαρκούς ενημέρωσης σε ότι αφορά την πρόοδο και την βελτίωση που διαρκώς επιτελείται
σε αuτά από τους σνντάκτες καθώς και ενrιιέρωση τους από τύχον λάθη που ιcατά καιρούς

βρίσιcονται και διορθώνονται. Αυτές οι διορθώσεις πρέπει να επισημαίνονται από τους
σνντάκτες σε κάποια αναφορά που θα γίνεται από αυτήν και στην οποία θα περιγράφονται
οι επιπτώσεις που είχαν στην ροή του nρογράμματος. Το εττιοτημονικό επιπεδο τις

uποστφίξεως συνίσταται στην παροχή επεξηγήσεων και διευκρινήσεUΝ που απαιτοVvται

και πιθανώς δεν καλύπτονται σαφώς από το εγχειρίδιο χρήσεως. Η uποστiμ.ξη του

ηρογ(>άμματος θα nρέπει να είναι δuνα-ι:ή σε κάποιο σημαντικό ποσοστό εντός του χρόνου
εργασίας του χρήστη.
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