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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασ ί α παρουσιάζει μ ια σύγχρονη τεχνική προγραμματισμού
των καταστατικών σχέσεων του σκυροδέματος υπό ανακυκλ ι ζόμενη φόρτιση με την

βοήθεια μεθόδων της Τεχνητής Νοημοσύνης . Με την νέα διαδι κασfα βελτιστοποιεf
ται ο χρόνος εκτέλεσης και αυξάνεται η εποπτικότητα του κώδικα ενός προγράμμα 

τος πεπερασμένων στοιχεfων . Ο καταστατικός νόμος του σκυροδέματος αναλύεται
με την βοήθεια της θεωρ fα ς των γραφημάτων και ακολούθως κωδικοποιεfται σε μια
γλώσσα προγραμματισμού. Η κωδικοποίηση αποτελείται από τρfα μέρη (βάση
γ νώσεων, αλγόριθμος υπολογισμών κα ι αλγ όριθ μος διαχεfρισης). Στον αυστηρό
διαχωρισμό της βάσης γνώσεων από τον αλγόριθμο υπολογ ι σμών βασίζονται τα
έμπειρα συστήματα της Τεχνητής Νοημοσύνης . Η σύγκριση με την καθιερωμένη
μ έθοδο προγραμματισμού τεκμηριώνει τα πλεονεκτήματα της προτεινόμενης μεθο 
δολογίας .

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι γνωστό ότι η καθιέρωσ η της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή βελτίω

σε θεαματ ικά τον όγκο των υπολογισμών ανά μονάδα χρόνου (υπολογιστική ισχύ)
σε όλους τους

τομείς της επιστήμης του πολιτικού μηχανικού . Το λογισμικό συνή 

θως βασίζετα ι στον παραδοσ ι ακό αλγορ ιθμι κό τρόπο προγραμματισμού. Η εισα

γωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Τ . Ν . ) προσθέτει μ ια επιπλέον ποιοτική βελτίωση
του λογισμικού. Εφαρμογές Εμπεfρων Συστημάτων σε προβλήματα υπολογισμού

των κατασκευών έχουν πολλαπλώς παρουσιασθε ί στην Ελληνική

(1-3] και διεθνή
β ιβλι ογραφfα [4-7]. Τα α ντίστο ιχα λογ ισμικά βασίζονται είτε ολοκληρωτικά εfτε τμη
μ ατικά στις μεθόδους της Τεχνητής Νοημοσύνης . Τα πρώτα συνήθως προγραμμα
τ ίζον ται με γλώσσες προγραμματισμού πέμπτης γενιάς (LISP, PROLOG) . Τα δεύ 
τερα προγραμματίζοvται είτε με συνδυασμό από γλώσσες προγραμματισμού τρfτης
(αλγοριθμικές όπως FORTRAN , PASCAL , κ.λ.π . ) κα ι πέμπτης γενιάς (LISP,
PROLOG) ,

είτε αποκλειστικά με αλγοριθμικές γλώσσες.

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί μια εφαρμογή της υπολογιστικής
μηχανικής με φυσική μη γραμμικότητα . Οι μεγάλες απαιτήσεις σε υπολογιστική
ισχύ ενός μη γραμμικού δυναμικού υπολογισμού των κατασκευών από σκυρόδεμα

είναι προφα νής. Η βελτιστοποίηση της κωδικοποίησης του αντίστοιχου λογισμικού
επιφέρε ι

μείωση του χρόνου υπολογισμού , του απαιτούμενου χώρου μνήμης, κα

θώς και του απαιτούμενου κώδικα με ταυτόχρονη αύξηση της εποπτικότητάς του .

1

Λέκτορας ,

2

Διπλ . Πολ . Μηχ ..

3

Καθηγητής .
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Ως

γνωστόν,

[13) , η μη γραμμική δυναμική συμπεριφορά μιας κατασκευής

περιγράφεται από την μικραυξητική επαναληπτική σχέση:

(1)

ό που Μ το μητρώο μάζας,
κα τασκευής,

U

C

το μητρώο απόσβεσης, Κ το μητρώο ακαμψίας της

το διάνυσμα μετατόπισης,

R

το διάνυσμα φόρτισης των κόμβων,

το διάνυσμα των επικομβίων φορτίσεων που αντιστοιχούν στις υπάρχουσες
τάσεις. Ο δείκτης άνω αριστερά δηλώνει την χρονική στιγμή στην οποία αναφέρε
ται το αντίστοιχο φυσικό μέγεθος. Ο δείκτης άνω δεξιά (k) δηλώνει τον αριθμό της

F

επανάληψης σε κάθε βήμα προσαύξησης, για την βελτιστοποίηση της λύσης της
σχέσης

(1 ).

Λαμβάνοντας υπόψη την φυσική μη γραμμική συμπεριφορά του υλικού μιας
κατασκευής στη σχέση

(1 ),

υπάρχουν τρία επίπεδα προσομοίωσης ανάλογα με την

επιδιωκόμενη ακρίβεια του υπολογισμού: α) Σε επίπεδο σημείου ο νόμος του υλι 

κού προσδιορίζεται με τις σχέσεις τάσεωνπαραμορφώσεων. β) Σε επίπεδο διατο
μής προσδιορίζεται με τις σχέσεις γενικευμένων εσωτερικών δυνάμεων-γενικευμέ
νων μετατοπίσεων . γ) Τέλος, σε επίπεδο κατασκευής ο νόμος του υλικού προσδιο
ρίζεται με τις σχέσεις γενικευμένων φορτίσεων - γενικευμένων μετατοπίσεων .

πρώτη περίπτωση

Η

παρουσιάζει τα ακριβέστερα αποτελέσματα, παράλληλα όμως

απαιτεί την περισσότερη υπολογιστική ισχύ. Η τρίτη περίπτωση

παρουσιάζει τα

λιγότερο ακριβή αποτελέσματα, ενώ απαιτεί την λιγότερη υπολογιστική ισχύ . Η

δεύτερη περίπτωση τοποθετείται, τόσο ως προς την ακρίβεια των αποτελεσμάτων,
όσο και ως προς την απαιτούμενη υπολογιστική ισχύ μεταξύ των δύο άλλων περι 
πτώσεων . Για τον λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, ιδίως για τον υπολογισμό
σύνθετων κατασκευών .

2

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Οπως παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο , η αναλυτική περιγραφή

της μηχανικής συμπεριφοράς του οπλισμένου σκυροδέματος πραγματοποιείται σε
τρία επίπεδα, με αντ ίσ τοιχε ς επιπτώσεις στην ακρίβεια του υπολογισμού, καθώς
και

στην απαιτούμενη

υπολογιστική

ισχύ .

Στην περίπτωση

ανακυκλιζόμενης

φόρτισης, όπως αυτή παρουσιάζεται στην περίπτωση σεισμικής διέγερσης, για το

οπλισμένο σκυρόδεμα έχουν αναφερθεί στην βιβλιογραφία διάφορα αναλυτικά

μοντέλα και για τα τρία επίπεδα προσομοίωσης :
α)

Σε επίπεδο σημείου ο νόμος τάσεων-παραμορφώσεων για το σκυρόδεμα

δίνεται είτε από μ ια απλή διγραμμική σχέση, είτε από τις πιο πολύπλοκες και

ακριβείς σχέσεις των Sinha, Karsan & Jirsa, Darwin & Pecknold, Bazant & Kim,
κ.λ.π., (8). Ο νόμος τάσεων-παραμορφώσεων για τον χάλυβα δίνεται επίσης είτε
από μια απλή διγραμμική σχέση, είτε από τις πιο πολύπλοκες και ακριβείς σχέσεις

των

Menegotto & Pinto, Ma & Berero &

Ρορον,
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Kent & Park,

κ.λ.π . ,

[8] .

β)

Σε

επlπεδο

γενικευμένων

διατομής

ο

μετατοπlσεων

για

νόμος
το

γενικευμένων

οπλισμένο

εσωτερικών

σκυρόδεμα

δυνάμεων

δlνεται

από

μια

διγραμμική

(Nielsen & lmbeault) ή μια πολυγραμμική σχέση όπως παρουσιάστηκε
από τους Clough & Johnston , Ridell & Newmark, Takeda, Takeda & Powell ,
Keshaνarzian & Schnobrich, κ.λ.π . , [9). Επιπλέον υπάρχουν και οι καμπυλόγραμ
μες σχέσεις όπως των Jennings, Celerbi & Penzien, κ.λ.π., [9) .
γ)

Σε επlπεδο κατασκευής ο νόμος φορτlσεων-μετατοπlσεων για το οπλισμένο

σκυρόδεμα

δlνεται

από

παρουσιάστηκε από τους

3

μια

διγραμμ ι κή

ή

μια

πολυγραμμ ική

σχέση

όπως

Clough & Johnston , Saildi & Sozen, [1 Ο, 11 ].

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Η αναπαράσταση της γνώσης του νόμου του υλικού με την βοήθεια της θεω

ρlας των γραφημάτων

[1 , 12]

επιτυγχάνεται με ένα σύστημα κόμβων και κλάδων .

Οι κόμβοι πρ οσομοιώνουν τις περιοχές του εκάστοτε μοντέλου του υλικού . Στην
παρούσα εργασία οι φορτιζόμενες περιοχές συμβολlζονται με κύκλους και οι απο

φορτιζόμενες με τετράγωνα . Οι κλάδοι προσομοιώνουν την λογική συνοχή των πε
ριοχών και τις δυνατές πορεlες του εκάστοτε μοντέλου . Η πορεlα φόρτισης συμβο
λlζιται με συνεχή γραμμή, ενώ η πορεlα αποφόρτισης με διακεκομμένη . Το σχήμα

1

παρουσιάζει το διγραμμ ικό ελαστοπλαστικό μοντέλο ροπών-καμπυλοτήτων με

την κλασική παρουσlαση , καθώς και με την προσομοlωση με την βοήθεια των
γραφημάτων. Τα σχήματα

Darwin/Pecknold

και

2 και 3 παρουσιάζουν
Takeda/Powell .

αντlστοιχα τα μοντέλα των

rιιo&CW>Q r egιons

unιοι σ ιng regιons

Σχήμα

1. Δ ιγραμμικό ελαστοπλαστικ ό μοντέλο.
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..•

....

..,

reloadlng reglons

unloadlng reglons
Σχήμα

2.

Μοντέλο κατά

Darwin/Pecknold.

loadlng reglons

Σχήμα

3.

Μοντέλο κατά
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Takeda l Powell.

4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗΣ Τ.Ν.

Ακολουθώντας την δομή ενός προγράμματος Τ . Ν . κατά την διάρκεια της κω
δικοποίησης ενός νόμου υλικού, προκύπτει ένας εποπτικός κώδικας προγράμμα
τος ακόμη και αν χρησιμοποιηθεf μια αλγοριθμική γλώσσα προγραμματισμού τρf
τ ης γενιάς. Η δομή αυτού του προγράμματος αποτελεfτα ι από τρfα μέρη:

- Τη βάση γνώσεων που στηρlζεται στο γράφημα του νόμου του υλικού.
- Τον αλγόριθμο των μαθηματικών υπολογισμών .
- Τον αλγόριθμο διαχεfρισης που συνδέει τα διάφορα τμήματα του προγράμματος .
Σε α ντ lθεση με α υτή τη μεθοδολογία , ο συμβατικός προγραμματισμός οδηγεl · σε
πολύπλοκο κώδικα με πολλές παραπεμπτικές εντο λές και ασαφή δομή .
Στην παρούσα εργασfα προγραμματlστηκε το διγραμμικό ελαστοπλαστικό
μοντέλο ροπών-καμπυλοτήτων για τον υπολογισμό των ροπών , με δεδομένη την
ιστορί α φόρτισης υπό μορφή καμπυλοτήτων. Η εφαρμογή βασίζεται στα πειραματι

κά αποτελέσματα ενός προβόλου οπλισμένου σκυροδέματος υπό ανακυκλιζόμενη
φόρτιση (σχήμ α

4) , [13). Ο προγραμματισμός του λογισμικού πραγματοποιήθηκε
1. Ακολουθώντας την συμβατική μεθοδολ ογία και 2. Ακολου 

κατά δύο τρόπους :

θόντας τις μεθόδους της Τ . Ν . όπως αναπτύχθηκαν στην παρούσα εργασfα . Ως

γλώσσα προγραμματισμού χρησ ιμοποιήθηκε αποκλειστικά η

ΤΟΜΗ

"

""

Φ8

-

- -

,....

/ 15

Fortran 77 .

Α-Α

0,40
ο

31

~10•8/15

-

2Φ1 6/ΠΑΡ(ΙΑ

Σχήμα

4. Γεωμετρικά δεδομένα και φόρτιση του προβόλου.
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5

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από την σύγκριση των κωδlκων του λογισμικού, προγραμματlζοντας δηλαδή
αφ' ενός με την συμβατική μέθοδο και αφ ' ετέρου με βάση την μεθοδολογlα της

Τ . Ν. , προέκυψαν διαφορές τόσο στο μέγεθος , όσο και στη δομή του πηγαlου
κώδικα . Με τη συμβατική μεθοδολογlα προέκυψε πηγαίος κώδικας 167 εν τολών
εκ των οποlων οι 65 αποτελούν τον κύριο αλγόριθμο. Με την μεθοδολογlα της Τ. Ν .
προέκυψε πηγα lος κώδικας 154 εντολών εκ των οποίων μόνο οι 20 αποτελούν τον
κ ύριο αλγόριθμο . Στην πρώτη περlπτωση προέκυψαν 36 εντολές παραπομπής και

22 εντολές ελέγχου και λογικής, ενώ στη δεύτερη μόνο 5 εντολές παραπομπής και
3 εντολές ελέγ χου και λογικής. Αυτό συνεπάγεται , εκτ ός από την εποπτικότητα ,
και σημαντική εξοικονόμηση υπολογιστικού χρόνου σε μεγάλα προβλήματα . Η πα
ρούσα όμως εφαρμογή δεν παρουσίασε διαφορά στον χρόνο υπολογισμού ,

λόγω

του μικρού υπ ολογιστικού μεγέθους της εφαρμογής. Τα αριθμητικά αποτελέσματα
κ αι στις δύο περιπτώσεις ήταν

ταυτόσημα (σχήματα

5

και

6) .

(Κ)

.
Σ χήμα

5.

Υπολογιστικά αποτελέσματα .

(Μ)

(ΚΙ

Σχήμα

6. Υπολογιστικά και πειραματικά αποτελέσματα .
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6

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η παρούσα εργασία παρουσrασε μια μεθοδολογfα κωδικοποfησης των νόμων

του υλικού για οπλισμένο σκυροδέμα με την βοήθεια των μεθόδω ν της Τεχνητής
Νοημοσύνης . Οπω ς έδειξε η εφαρμογή , αυτή η μεθοδολογία οδηγεί σε δομημένο,
ο ι κονο μ ικό, εποπτι κό και ευέλικτο πηγα ίο κώδικα. Με τον τρ όπο αυτό προκύπτε ι

μεγαλύτερη ευχέρεια στην ενσωμάτωση διαφόρων νόμων του υλικού σε νέα ή /κ αι
υπάρχοντα προγράμματα πεπερασμένων στοιχε l ων .
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