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1. Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει αφενός την σύνοψη σειράς πειραμάτων που εκτελέσθηκαν στο
εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής των Υλικών και των Κατασκευών του Α.Π.Θ. με αντικείμενο την
συμπεριφορά των στοιχείων που συνθέτουν το σύστημα ανάρτησης της στέγης του κτιρίου του
«Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος» στην Αθήνα αφετέρου την αριθμητική προσομοίωση της
συμπεριφοράς τόσο των φορτιστικών διατάξεων που χρησιμοποιήθηκαν όσο και των στοιχείων του εν
λόγω συστήματος ανάρτησης. Η υπό εξέταση στέγη καλύπτει μια έκταση περίπου 10 000m2 και
στηρίζεται σε σχετικά μικρό αριθμό μεταλλικών υποστυλωμάτων (εικόνα 1), που στηρίζονται στην
βάση τους στην οροφή του κτιρίου του «Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος» (δες βιβλιογραφία 2
έως 5). Τα εν λόγω υποστυλώματα στην κορυφή τους στηρίζουν την στέγη συνδεόμενα με αυτήν
μέσω μεταλλικών μονάδων ανάρτησης (εικόνα 2) οι οποίες δεν είναι ορατές στην εικόνα 1 αφού η
τελική τους θέση είναι εντός των κενών χώρων της διατομής της αναρτημένης στέγης. Κάθε μία από
τις εν λόγω μονάδες ανάρτησης αποτελείται από τέσσερα ελατήρια, δύο αποσβεστήρες και ένα
τρισδιάστατο μεταλλικό πλαισιακό φορέα μέσω του οποίου γίνεται αφενός η σύνδεση του
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συστήματος ανάρτησης με την στέγη, στις τέσσερεις γωνίες του εν λόγω μεταλλικού πλαισίου,
αφετέρου με την κορυφή του υποκείμενου υποστυλώματος στο κέντρο. Η σύνδεση του
υποστυλώματος με τα τέσσερα ελατήριο γίνεται μέσω ενός πολύ δύσκαμπτου μεταλλικού πυρήνα που
μπορεί να ολισθαίνει κατά την κατακόρυφη διεύθυνση εντός του τρισδιάστατου μεταλλικού πλαισίου
της μονάδας ανάρτησης, όπως θα περιγραφεί κατωτέρω. Με τον τρόπο αυτό η στέγη αναρτάται
έμμεσα μέσω των ελατηρίων και αποσβεστήρων με το σύστημα αυτό ανάρτησης/σύνδεσης που
αποκτά την επιθυμητή ευκαμψία/δυσκαμψία εν αντιθέσει με μια ακλόνητη σύνδεση.
Η σειρά των δοκιμών που εκτελέσθηκαν στο
εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής των Υλικών
και των Κατασκευών του Α.Π.Θ. είχαν σαν αρχικό
στόχο να μελετήσουν την ευκαμψία/δυσκαμψία
καθενός από τα τέσσερα ελατήρια καθώς και τις
ιδιότητες απόσβεσης καθενός από τους δύο
αποσβεστήρες που συνθέτουν το εν λόγω σύστημα
ανάρτησης. Στην συνέχεια μέσω σύνθετων
πειραμάτων μελετήθηκε η συμπεριφορά δύο
τέτοιων πρωτότυπων συστημάτων ανάρτησης με
όλα τα πρωτότυπα τμήματά τους όταν αυτά
Εικόνα 1. Η αναρτημένη στέγη μετά την αποπεράτωσή της υποβληθούν στα μέγιστα φορτία σχεδιασμού.

Εικόνα 2. Μονάδα ανάρτησης στην κορυφή κάθε υποστυλώματος

2. Σύνθεση και συναρμολόγηση μιας μονάδας ανάρτησης στο εργαστήριο.
Όπως προαναφέρθηκε, κάθε μία από τις σύνθετες μονάδες του συστήματος ανάρτησης αποτελείται
μεταξύ των άλλων το ισχυρό τρισδιάστατο μεταλλικό πλαίσιο, από τον δύσκαμπτο ολισθαίνοντα
πυρήνα καθώς και από τέσσερα ελατήρια, που όλα έχουν σχεδιασθεί με την ίδια γεωμετρία και
μηχανικά χαρακτηριστικά καθώς κα από δύο αποσβεστήρες που και αυτοί έχουν σχεδιασθεί με την
ίδια γεωμετρία και μηχανικά χαρακτηριστικά. Συνολικά υπάρχουν 30 μονάδες ανάρτησης εκ των
οποίων οι 26 έχουν σχεδιασθεί να είναι πανομοιότυπες με την κωδική ονομασία Type-4, ενώ οι
υπόλοιπες τέσσερεις και πάλι έχουν σχεδιασθεί να είναι πανομοιότυπες μεταξύ τους με την κωδική
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ονομασία Type-1. Η σύνθετη σειρά των πειραμάτων που εκτελέσθηκε στο εργαστήριο Πειραματικής
Αντοχής των Υλικών και των Κατασκευών του Α.Π.Θ., όπως θα περιγραφεί συνοπτικά κατωτέρω,
αφορούσε και τους δύο τύπους μονάδων ανάρτησης. Στην συνέχεια, λόγω περιορισμένου χώρου θα
παρουσιασθούν συνοπτικά στοιχεία μόνον για την μονάδα ανάρτησης τύπου 4 που ελέγχθηκε
εργαστηριακά. Στις εικόνες 3 έως 6 που ακολουθούν περιγράφεται μέσω της εποπτείας που προσφέρει
το σχετικό φωτογραφικό υλικό η σύνθεση της μονάδας ανάρτησης τύπου 4 που ελέγχθηκε στο
εργαστήριο μέσω της σταδιακής συναρμολόγησής της. Η συναρμολόγηση αυτή έγινε αφού τα
διάφορα τμήματα μεταφέρθηκαν εντός του χώρου του εργαστηρίου και ανυψώθηκαν ώστε να
τοποθετηθούν στην κατάλληλη θέση. Η εν λόγω μονάδα ανάρτησης μετά την επιτυχή κατάληξη όλων
των δομικών αποσυναρμολογήθηκε για να μεταφερθεί στο εργοτάξιο και να αποτελέσει μία από τις
30 μονάδες ανάρτησης του στεγάστρου (δες βιβλιογραφία 2 έως 4).

γωνίες του πλαισίου.

Εικόνα 4. Ο δύσκαμπτος μεταλλικός που ολισθαίνει
εντός του ισχυρού τρισδιάστατου μεταλλικού
πλαισίου της μονάδας ανάρτησης

Εικόνα 5. Η συναρμολόγηση των τεσσάρων ελατηρίων αφενός με
τον ολισθαίνοντα πυρήνα αφετέρου με το ισχυρό τρισδιάστατο
μεταλλικό πλαίσιο της μονάδας ανάρτησης στις τέσσερεις γωνίες.

Εικόνα 6. Η συναρμολόγηση ενός εκ των δύο
αποσβεστήρων αφενός με τον ολισθαίνοντα πυρήνα
αφετέρου με το τρισδιάστατο μεταλλικό πλαίσιο.

Εικόνα 3. Το ισχυρό τρισδιάστατο μεταλλικό πλαίσιο της μονάδας
ανάρτησης. Είναι ορατές οι ενισχυμένες θέσεις στις τέσσερεις

Στην εικόνα 3 φαίνεται το ισχυρό τρισδιάστατο μεταλλικό πλαίσιο της μονάδας ανάρτησης. Στην ίδια
εικόνα διακρίνονται οι ενισχυμένες γωνίες αυτού του πλαισίου ώστε να γίνει η κατάλληλη σύνδεση
αφενός με τις αντίστοιχες υποδοχές του στεγάστρου αφετέρου με τα ελατήρια τη μονάδας ανάρτησης.
Στην εικόνα 4 φαίνεται ο ολισθαίνων πυρήνας που με την βοήθεια του γερανού προσαρμόζεται στην
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κατάλληλη θέση. Στις εικόνες 5 και 6 γίνεται σταδιακά η προσαρμογή των τεσσάρων ελατηρίων και
των 2 αποσβεστήρων στις κατάλληλες θέσεις ώστε μέσω αυτών να επιτευχθεί η επιθυμητή σύνδεσή
τους αφενός με το ισχυρό μεταλλικό πλαίσιο, και συνεπώς με το στέγαστρο, αφετέρου με τον
ολισθαίνοντα πυρήνα, και συνεπώς με το υποκείμενο μεταλλικό υποστύλωμα.
3. Συνοπτική παρουσίαση των στόχων της πειραματικής ακολουθίας.
Στην παρούσα παράγραφο περιγράφονται συνοπτικά οι πλέον σημαντικοί στόχοι της πειραματικής
ακολουθίας που εκτελέσθηκε. Οι στόχοι αυτοί παρουσιάζονται εδώ σε συσχετισμό με την χρονική
εξέλιξη της πειραματικής ακολουθίας. Ο πρώτος στόχος είναι αυτός της πειραματικής καταγραφής
και ποσοτικοποίησης της συμπεριφοράς κάθε ελατηρίου από τα τέσσερα που συνθέτουν την μονάδα
ανάρτησης όταν αυτά υποβληθούν σε αξονικό καταναγκασμό που δημιουργεί συνθήκες αξονικού
εφελκυσμού και επιμήκυνσης του ελατηρίου. Αυτή είναι και η κυρίαρχη συμπεριφορά κάθε
ελατηρίου όλων των μονάδων ανάρτησης αφού για κάθε έναν από τους συνδυασμούς φόρτισης τα εν
λόγω ελατήρια θα λειτουργούν μόνο σε συνθήκες εφελκυσμού (μικρού ή μεγάλου) αλλά ποτέ θλίψης.
Ταυτόχρονα, οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες αρθρωτής σύνδεσής τους τόσο με την στέγη όσο και
με τον ολισθαίνοντα πυρήνα μηδενίζουν την ανάπτυξη σε αυτά καμπτικής/διατμητικής συμπεριφοράς.
Ο δεύτερος στόχος είναι αυτός της πειραματικής καταγραφής και ποσοτικοποίησης της συμπεριφοράς
κάθε αποσβεστήρα από τους δύο που συνθέτουν την μονάδα ανάρτησης όταν αυτοί υποβληθούν σε
αξονικό δυναμικό καταναγκασμό που επιβάλλεται και που δημιουργεί και πάλι συνθήκες αξονικής
έντασης (θλίψης η εφελκυσμού) στο αποσβεστήρα. Στην περίπτωση αυτή κρίσιμη είναι η ταχύτητα
επιβολής του δυναμικού αυτού καταναγκασμού. Στην συνέχεια, τρίτος στόχος είναι η πειραματική
καταγραφή και ποσοτικοποίηση της συμπεριφοράς της συνολικής μονάδας ανάρτησης σε δύο
καταστάσεις σύνθεσης. Στην πρώτη κατάσταση σύνθεση η εξέταση της συμπεριφοράς της μονάδας
ανάρτησης γίνεται με την αφαίρεση των δύο αποσβεστήρων ενώ στην δεύτερη μορφή προστίθενται οι
αποσβεστήρες και επαναλαμβάνεται η εξέταση της συμπεριφοράς με την μονάδα ανάρτησης σε
πλήρη σύνθεση.

Εικόνα 7. Ακραίες συνθήκες σχεδιασμού επιμήκυνσης/βράχυνσης των ελατηρίων κάθε μονάδας ανάρτησης τύπου 4 λόγω
κατακόρυφης σχετικής μετακίνησης του στεγάστρου είτε κατά 166.5mm προς τα κάτω είτε 114.1mm προς τα πάνω από μια
αρχική θέση ισορροπίας με φόρτιση μόνο το ίδιο βάρος του στεγάστρου.
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3.1. Η εργαστηριακή φορτιστική διάταξη για την μονάδα ανάρτησης τύπου 4.
Η κύριες ακραίες συνθήκες φόρτισης κάθε μονάδας ανάρτησης τύπου 4 ως μέρος του στεγάστρου
απεικονίζεται σχηματικά στο σχήμα 7. Η κατάσταση ακραίων φορτίσεων της μονάδας ανάρτησης
που απεικονίζεται στο σχήμα 7 υλοποιήθηκε στο εργαστήριο κατά τον αντίστροφο τρόπο, που
απεικονίζεται στα σχήματα 8 και 9. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή οι τέσσερεις γωνίες του ισχυρού
περιβάλλοντος 3-D πλαισίου αγκυρώθηκαν στο ισχυρό πλαίσιο και πάτωμα αντίδρασης του
εργαστηρίου (αυτό με το κίτρινο χρώμα στην εικόνα 9) και η κατακόρυφη δύναμη (καταναγκασμένη
κατακόρυφη μετατόπιση) στο κέντρο του ολισθαίνοντα πυρήνα της μονάδας ανάρτησης εφαρμόστηκε
μέσω υδραυλικού εμβόλου που στηριζόταν μέσω ειδικής μεταλλικής βάσης στο ισχυρό πάτωμα
ανάδρασης (δες εικόνα 9). Σύμφωνα με τις προδιαγεγραμμένες ιδιότητες δυσκαμψίας των ελατηρίων
της μονάδας ανάρτησης τύπου 4 και των απαιτήσεων σε μέγιστη διαδρομή των ελατηρίων (δες εικόνα
8), η μέγιστη απαίτηση σε κατακόρυφο φορτίο ήταν της τάξεως των 3000ΚΝ

Εικόνα 8. Σχηματική απεικόνιση των ακραίων συνθηκών φόρτισης που πραγματοποιήθηκαν στη εργαστηριακή φορτιστική
διάταξη του Α.Π.Θ.

Εικόνα 9. Η μονάδα ανάρτησης τύπου 4 αγκυρωμένη στο ισχυρό μεταλλικό πλαίσιο/πάτωμα αντίδρασης του εργαστηρίου
Πειραματικής Αντοχής των Υλικών και των Κατασκευών του Α.Π.Θ. Σημειώνονται οι τιμές των ακραίων συνθηκών
φόρτισης.
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Κατακόρυφη Δύναμη (KN)

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος προηγήθηκε η ενδελεχής αριθμητική διερεύνηση της φέρουσας
ικανότητας του ισχυρού πλαισίου και πατώματος αντίδρασης του εργαστηρίου η οποία στην συνέχεια
ακολουθήθηκε από την κατάλληλα αναβάθμιση ενίσχυσή του ώστε να υποδεχθεί την αγκύρωση της
μονάδας ανάρτησης με τον κατάλληλο γεωμετρικά και ασφαλή, ως προς την φέρουσα ικανότητα,
τρόπο.
Η κάθε συσκευή ανάρτησης υποβλήθηκε σε πολυάριθμα επαναλαμβανόμενα πειράματα που
προέκυψαν από την μεταβολή των εξής παραμέτρων. Α) Η ύπαρξη ή η απουσία αποσβεστήρων. Β) Η
επιβολή οριζόντιας φόρτισης 400ΚΝ ταυτόχρονα με την επιβολή της κατακόρυφης φόρτισης (δες
εικόνα 9) . Γ) Η μεταβολή της ταχύτητας και του τρόπου επιβολής του κατακόρυφου φορτίου. Σε όλη
την διάρκεια της πειραματικής αυτής ακολουθίας η απόκριση της εξεταζόμενης μονάδας ανάρτησης
στην ως άνω επιβολή της φόρτισης αποτυπώνονταν μέσω ενός αυτόματου συστήματος καταγραφής
των επιβαλλόμενων φορτίων και των οριζοντίων/κατακόρυφων μετατοπίσεων των διαφόρων
τμημάτων που κυρίαρχα ενδιέφεραν. Το μέγεθος των επιβαλλόμενων φορτίσεων αποτυπώνονταν με
την βοήθεια 2 δυναμόμετρων ενώ το μέγεθος των μετατοπίσεων μέσω μηκυνσιόμετρων κατάλληλου
εύρους και ευαισθησίας. Ο αριθμός του συνόλου των αισθητηρίων ήταν μεγαλύτερος των 30 αφού
περιελάμβανε και πρόσθετα αισθητήρια διπλού ελέγχου της απόκρισης για την επιβεβαίωση της
πιστότητας των μετρήσεων. Όλα τα αισθητήρια μου χρησιμοποιήθηκαν ήταν διακριβωμένα ως προς
την ορθότητα των μετρήσεων. Μέσω της ανάλυσης όλου αυτού του πλήθους των μετρήσεων έγινε
δυνατή η επιβεβαίωση ότι οι μονάδες ανάρτησης που ελέγχθηκαν παρουσιάζουν την επιθυμητή
συμπεριφορά. Μια τέτοια τυπική συμπεριφορά μιας μονάδας ανάρτησης τύπου 4 απεικονίζεται στην
εικόνα 10. Η απόκριση αυτή της μονάδας ανάρτησης παρέμεινε σταθερή με μικρές διακυμάνσεις κατά
την διάρκεια των επάλληλων φορτίσεων.
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Μονάδα Ανάρτησης Τύπου-4 Δοκιμή 6 18η Νοεμβρίου 2014
Χωρίς αποσβεστήρες Οριζόντια Δύναμη Η=0KN
Max.Ver. Load 2712.5KN
Max. Displ. 224.5mm
Velav=0.71mm/sec
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Εικόνα 10. Μεταλλική φορτιστική συσκευή μεγάλων διατάσεων για τον έλεγχο της συμπεριφοράς του κάθε ενός ελατηρίου

3.2. Η φορτιστική διάταξη για την διερεύνηση της συμπεριφοράς των ελατηρίων.
Παρουσιάζονται εν συντομία τα πλέον σημαντικά στοιχεία του σχεδιασμού της φορτιστικής
ακολουθίας που χρησιμοποιήθηκε τόσο για την μελέτη των ελατηρίων (δες βιβλιογραφία 2 και 4). Η
φόρτιση του κάθε ελατηρίου ξεχωριστά έγινε σε μια μεταλλική φορτιστική συσκευή μεγάλων
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διαστάσεων (εικόνες 11 και 12) που σχεδιάσθηκε και κατασκευάστηκε εξ αρχής χρησιμοποιώντας
κατάλληλα αριθμητικά εργαλεία., όπως θα αναπτυχθεί κατωτέρω. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού
έγινε η γραμμική και μη γραμμική αριθμητική προσομοίωση της εν λόγω μεταλλικής συσκευής για να
βρεθεί το μέγιστο αξονικό φορτίο που μπορεί να αναπτυχθεί σε αυτήν για να φορτήσει το υπό έλεγχο
ελατήριο. Μέσα από αυτήν την αριθμητική διερεύνηση βρέθηκε η τιμή του μέγιστου φορτίου ίση
3400ΚΝ (Manos et al,) που υπερβαίνει, με έναν συντελεστή ασφάλειας 1.7, την μέγιστη τιμή ελέγχου
του κάθε ελατηρίου που ήταν της τάξεως του 2000ΚΝ.

Εικόνα 11. Μεταλλική φορτιστική συσκευή μεγάλων διατάσεων για τον
έλεγχο της συμπεριφοράς του κάθε ενός ελατηρίου

Εικόνα 12. Ένα ελατήριο τύπου 4 κατά την
τοποθέτησή του στην φορτιστική συσκευή.

α) Κύριες εφελυστικές τάσεις (MPa)
β) Κύριες θλιπτικές τάσεις (MPa)
Εικόνα 13. Κατανομή των κύριων τάσεων στην φορτιστική συσκευή του ελατηρίου για μέγιστο επιβαλόμενο
αξονικό φορτίο 2000ΚΝ.

Στην εικόνα 13 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ελαστικής αριθμητικής ανάλυσης της
φορτιστικής συσκευής του ελατηρίου για μέγιστο επιβαλόμενο αξονικό φορτίο ίσο με
2000ΚΝ μέσω των διαγραμμάτων των κύριων εφελκυστικών (εικόνα 13α) και θλιπτικών
(εικόνα 13β) τάσεων. Όπως φαίνεται από αυτά τα διαγράμματα τα τμήματα του εν λόγω
φορέα που αναπτύσσουν την μεγαλύτερη ένταση (θλίψη) είναι τα δύο επιμήκη χαλύβδινα
στοιχεία διατομής UPN320 (εικόνα 13β με έντονο ροζ χρώμα). Στο μεσοδιάστημα ανάμεσα
στα δύο αυτά στοιχεία είναι ο χώρος που τοποθετούνται τα ελατήρια. (εικόνες 11 και 12).
Επιπρόσθετα, επειδή η συσκευή αυτή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί αυτεντατικά με τα
διάφορα τμήματα να είναι ολισθαίνοντα χρησιμοποιήθηκε η δυναμική ιδιομορφική ανάλυση
για την διαπίστωση των κυρίων ιδιομορφών του δυναμικού αυτού συστήματος. Τα
αποτελέσματα της ιδιομορφικής ανάλυσης του αρχικού σχήματος εσωτερικής σύνδεσης
απεικονίζονται στην εικόνα 14α έως 14γ Όπως φαίνεται στα εν λόγω σχήματα, πέραν από
την επιθυμητή μεταφορική κίνηση μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η επιδιωκόμενη
επιμήκυνση του ελατηρίου, στην φορτιστική διάταξη συνυπάρχουν και ανεπιθύμητες
στροφικές κινήσεις με αρκετά χαμηλές τιμές των ιδιοσυχνοτήτων. Με βάση αυτά τα
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αποτελέσματα έγινε η προσθήκη πρόσθετων εσωτερικών στηρίξεων με διατάξεις που
διασφαλίζουν ελάχιστη μεταφορά δυνάμεων από τριβή-ολίσθηση. Για τον σκοπό αυτό
χρησιμοποιήθηκε ειδικό εργοστασιακό υλικό πολύ χαμηλού συντελεστή τριβής ολίσθησης.
Με τον τρόπο αυτό προέκυψε η βελτιωμένη συσκευή φόρτισης των ελατηρίων με
αποτελέσματα ιδιομορφικής ανάλυσης που περιλαμβάνονται στις εικόνες 15α έως 15δ

α) Η επιθυμητή μεταφορική κίνηση (μεταφορική
ιδιομορφή 11.29Hz)

β) Μη επιθυμητή στροφική ( y-z ) κίνηση (στροφική
ιδιομορφή 12.54Hz)

γ) Μη επιθυμητή στροφική ( x-z ) κίνηση μέσω των
ράβδων προέντασης (στροφική ιδιομορφή. 39.35Hz )

Εικόνα 14. Αποτελέσματα ιδιομορφικής ανάλυσης
για το αρχικό σχήμα εσωτερικής σύνδεσης

α) Η επιθυμητή μεταφορική κίνηση (μεταφορική
ιδιομορφή 11.29Hz)

β) Μη επιθυμητή στροφική ( y-z ) κίνηση (στροφική
ιδιομορφή 47.524Hz).

γ) Ιδιομορφή (77.71Hz ) που υποδηλώνει τον μη
συμμετρικό λυγισμό των επιμήκων χαλύβδινων
τμημάτων UPN320

δ) Ιδιομορφή (80.0Hz ) που υποδηλώνει τον
συμετρικό λυγισμό των επιμήκων χαλύβδινων
τμημάτων UPN320
Εικόνα 15. Αποτελέσματα ιδιομορφικής ανάλυσης για
το βελτιωμένο σχήμα εσωτερικής σύνδεσης

Μέσω αυτού του βελτιωμένου σχήματος επιτεύχθηκε η αύξηση των τιμών των ιδιοσυχνοτήτων των
ανεπιθύμητων μορφών κίνησης. Ταυτόχρονα, από τα αποτελέσματα της ιδιομορφικής ανάλυσης του
βελτιωμένου σχήματος εμφανίστηκε και πάλι λόγω της σημαντικής θλιπτικής έντασης (δες σχήμα
13β) η δυνατότητα λυγισμού των δύο επιμήκων χαλύβδινων στοιχείων διατομής UPN320 (σχήματα
15γ και 15δ). Εξ αυτού του λόγω υπαγορεύτηκε η ανάγκη να διερευνηθεί περαιτέρω η κρίσιμη
συμπεριφορά λυγισμού των στοιχείων αυτών. Αυτό έγινε μέσω μιας μη ελαστικής αριθμητικής
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ανάλυσης εφαρμόζοντας μια μεθοδολογία που αναπτύσσεται συστηματικά στο εργαστήριο
Πειραματικής Αντοχής των Υλικών και των Κατασκευών του Α.Π.Θ. (δες βιβλιογραφία 1 και 3).

α) Κεντρικά αξονική φόρτιση

γ) Κεντρικά αξονική φόρτιση

ε) Αξονική φόρτιση με εκκεντρότητες (e x = ey =
20mm)

β) Φέρουσα ικανότητα 3550KN (χωρίς ελάσματα)

δ) Φέρουσα ικανότητα 3810KN (με ελάσματα)

στ) Φέρουσα ικανότητα 3400KN (με ελάσματα)

Εικόνα 16. Αποτελέσματα μη ελαστικής αριθμητικής ανάλυσης για το αρχικό σχήμα εσωτερικής σύνδεσης

Με βάση τα αποτελέσματα της ελαστικής στατικής ανάλυσης της φορτιστικής συσκευής η μέγιστη
θλιπτική ένταση των επιμήκων χαλύβδινων τμημάτων UPN320 ανέρχεται σε 140MPa (εικόνα 13β)
ενώ από τα αποτελέσματα της ιδιομορφικής ανάλυσης καταδείχθηκε η δυνατότητα λυγισμού αυτών
των χαλύβδινων τμημάτων. Στην παρούσα μη ελαστική αριθμητική διερεύνηση εξετάσθηκαν αφενός
ο αρχικός φορέας (εικόνα 16α αφετέρου ένας βελτιωμένος φορέας που προέκυψε από την προσθήκη
δύο χαλύβδινων ελασμάτων κατά την εγκάρσια έννοια στο άνω και κάτω πέλμα. Τα ελάσματα αυτά
συγκολλούνται στα πέλματα των διατομών UPN320 στο μέσον του μήκους τους (δες εικόνες 16γ και
16ε). Τα αντίστοιχα αριθμητικά αποτελέσματα που περιλαμβάνονται στις εικόνες 16β και 16δ, 16στ.
Όπως φαίνεται από τις αριθμητικές τιμές της φέρουσας ικανότητας (κρίσιμο φορτίο λυγισμού) η εν
λόγω φορτιστική συσκευή με την προσθήκη των εγκάρσιων μεταλλικών ελασμάτων όταν φορτιστεί
με την μέγιστη επιθυμητή τιμή των 2000ΚΝ παρουσιάζει έναν συντελεστή ασφάλειας έναντι
λυγισμού ίσο με 1.7, που θεωρήθηκε ικανοποιητικός για την εκτέλεση των πειραμάτων της εξέτασης
της συμπεριφοράς όλων των ελατηρίων της μονάδας ανάρτησης τύπου 1 και τύπου 4 (δες εικόνες 17
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και 18). Το κρίσιμο φορτίο λυγισμού στην περίπτωση αυτή βρέθηκε για αξονική φόρτιση που
επιβάλλεται με διπλή εκκεντρότητα ίση με e x = ey = 20mm (εικόνα 16ε).

Εικόνα 17. Μεταλλική φορτιστική συσκευή μεγάλων διατάσεων για τον έλεγχο
της συμπεριφοράς του ενός ελατηρίου τύπου 1.

Εικόνα 18. Μεταλλική φορτιστική
συσκευή μεγάλων διατάσεων για τον
έλεγχο της συμπεριφοράς του ενός
ελατηρίου τύπου 4.

Αξονική Δύναμη (KN)

Μέσω της φορτιστικής συσκευής που προαναφέρθηκε ελέγχθηκε η συμπεριφορά και των τεσσάρων
ελατηρίων τόσο της μονάδας ανάρτησης τύπου 4 όσο και της μονάδας ανάρτησης τύπου 1. Κάθε
ελατήριο, πέραν των δοκιμαστικών ελέγχων για επιβεβαίωση της ορθότητας των μετρήσεων,
ελέγχθηκε με τουλάχιστον 4 δοκιμές φόρτισης αποφόρτισης με σταθερή ταχύτητα φόρτισης περίπου
0.74mm/sec. Αυτή η ταχύτητα της φόρτισης μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει σχετικά μικρή τιμή. Με
αυτήν την ταχύτητα φόρτισης ελέγχθηκε η συμπεριφορά κάθε ελατηρίου για το μέγιστο εύρος των
μετατοπίσεων της λειτουργίας του. Με έναν συμπληρωματικό αριθμό πειραμάτων ελέγχθηκε η
λειτουργία κάθε ελατηρίου για μεγαλύτερη ταχύτητα φόρτισης, που αντιστοιχεί σε δυναμική φόρτιση
ανέμου ή σεισμού. Στην περίπτωση αυτή το εύρος επιμήκυνσης του κάθε ελατηρίου ήταν πολύ
μικρότερο από το εύρος επιμήκυνσής του για τα στατικά φορτία.
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Τύπος-4 Ελατήριο1 Δοκιμή 4 7η Οκτωβρίου 2014
Από την αρχική γεωμετρία με προφόρτιση 90KN
Max. Load 1840KN
Max. Displ. 280.7mm
Velav=0.74mm/sec
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Αξονική επιμήκυνση (mm)
Εικόνα 19. Η συμπεριφορά ενός ελατηρίου τύπου 4 σε όρους αξονικού εφελκυσμού – αξονικής επιμήκυνσης

Η συμπεριφορά κάθε ελατηρίου αποτυπώνονταν με την βοήθεια ενός αυτόματου καταγραφικού
συστήματος και αισθητηρίων μέτρησης της δύναμης και της μετατόπισης. Συνολικά 12 αισθητήρια
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χρησιμοποιήθηκαν στην περίπτωση αυτή που περιλαμβάνουν και πρόσθετα αισθητήρια για την
επιβεβαίωση της ορθότητας των μετρήσεων. Όλα τα αισθητήρια μου χρησιμοποιήθηκαν ήταν
διακριβωμένα ως προς την ορθότητα των μετρήσεων. Μέσω της ανάλυσης όλου αυτού του πλήθους
των μετρήσεων έγινε δυνατή η επιβεβαίωση ότι οι μονάδες ανάρτησης που ελέγχθηκαν παρουσιάζουν
την επιθυμητή συμπεριφορά. Μια τέτοια τυπική συμπεριφορά ενός ελατηρίου τύπου 4 απεικονίζεται
στην εικόνα 19.
3.2. Η φορτιστική διάταξη για την διερεύνηση της συμπεριφοράς των αποσβεστήρων.
Η φόρτιση του κάθε αποσβεστήρα ξεχωριστά έγινε σε ένα μεταλλική πλαίσιο αντίδρασης του
εργαστηρίου Πειραματικής Αντοχής των Υλικών και των Κατασκευών του Α.Π.Θ. χρησιμοποιώντας
ένα σέρβο-υδραυλικό έμβολο ελεγχόμενο ηλεκτρονικά ως προς την επιβαλλόμενη δύναμη,
καταναγκασμένη επιμήκυνση και ταχύτητα επιβολής της επιμήκυνσης αυτής. Οι παράμετροι των
δοκιμών ήταν προκαθορισμένες με βάση τις σχετικές Ευρωπαικές προδιαγραφές (ΕΝ15129) που
αφορούν το εύρος των ταχυτήτων και το εύρος των αξονικών μετατοπίσεων του αποσβεστήρα μέσω
των οποίων θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η επιθυμητή συμπεριφορά. Εκτελέσθηκε και πάλι ένας
μεγάλος αριθμός δοκιμών όπου μέσω του αυτόματου καταγραφικού συστήματος και κατάλληλων
αισθητηρίων μέτρησης του αξονικού φορτίου και της αξονικής μετατόπισης του κινητού μέρους του
αποσβεστήρα εξετάσθηκε κατά πόσον η συμπεριφορά του είναι σύμφωνη με αυτήν του σχεδιασμού.
Στην Από τις μετρήσεις των δοκιμών αυτών επιβεβαιώθηκε ότι οι αποσβεστήρες που ελέγχθηκαν
είχαν την επιθυμητή συμπεριφορά εντός του προβλεπόμενου εύρους απόκλισης.
Συμπεριφορά Νέου Αποσβεστήρα Νο2 Τύπου 4
19-12-2014 Δοκιμή 13 Τριγωνική 0.163Hz ±50.0mm
80
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Εικόνα 20. Αποσβεστήρας τύπου 4 ελεγχόμενος
στο μεταλλικό πλαίσιο αντίδρασης

-80

Fav=64KN
Ματατόπιση (mm)Ταχύτητα vav=32.6mm/sec

Εικόνα 21. Τυπική απόκριση φορτίου – μετατόπισης για
αποσβεστήρα τύπου 4

4. Αριθμητική προσομοίωση της συμπεριφοράς της μονάδας ανάρτησης τύπου 4.
Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιασθούν συνοπτικά αποτελέσματα για την αριθμητική προσομοίωση
της συμπεριφοράς της μονάδας ανάρτησης τύπου 4. Η εν λόγω αριθμητική προσομοίωση ακολουθεί
το εξής σκεπτικό. Αρχικά γίνεται η αριθμητική προσομοίωση της συμπεριφοράς ενός ελατηρίου
τύπου 4. Η προσομοίωση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της χρησιμοποίησης ενός πολύ-γραμμικού
στοιχείου, τύπου τρισδιάστατου ελατηρίου, και δύο μη γραμμικών ανελαστικών στοιχείων τύπου
τρισδιάστατου ελατηρίου, που ακολουθεί έναν μη ελαστικό όμοορισμένο από τον χρήστη. Η μη
ελαστική αριθμητική ανάλυση γίνεται με μικρά βήματα στο πεδίο του χρόνου (step-by-step time
history) με σταδιακά αυξανόμενο το αξονικό φορτίο που επιβάλλεται στο ελατήριο. Στην αριθμητική
προσομοίωση χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά σχήματα αριθμητικής ολοκλήρωσης. Τα
αριθμητικά αποτελέσματα σε καμπύλες απόκρισης αξονικού εφελκυστικού φορτίου με την αντίστοιχη
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επιμήκυνση του ελατηρίου απεικονίζονται στο σχήμα 22 μαζί με την συμπεριφορά που μετρήθηκε
στο εργαστήριο. Η αριθμητική απόκριση που απεικονίζεται είναι αυτή που προέκυψε μέσω των δύο
διαφορετικών σχημάτων αριθμητικής ολοκλήρωσης που προαναφέρθηκαν. ¨όπως φαίνεται στο σχήμα
22 η απόκριση του ελατηρίου τύπου 4 έτσι όπως προβλέφθηκε αριθμητικά βρίσκεται σε καλή
συμφωνία με την συμπεριφορά του ελατηρίου, όπως αυτή μετρήθηκε στο εργαστήριο. Επιπρόσθετα,
τα δύο διαφορετικά σχήματα αριθμητικής ολοκλήρωσης που χρησιμοποιήθηκαν δίδουν σχεδόν
πανομοιότυπα αποτελέσματα.

Αξονική Δύναμη Ελατηρίου (KN)
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Εικόνα 22. Σύγκριση της συμπεριφορά ενός ελατηρίου τύπου 4 όπως μετρήθηκε στο εργαστήριο και όπως
προβλέφθηκε αριθμητικά μέσω μιας μη-γραμμικής μη-ελαστικής αριθμητικής ανάλυσης

Μετά την επιτυχή προσομοίωση του ενός ελατηρίου ακολούθησε η αριθμητική προσομοίωση της
συνολικής μονάδας ανάρτησης τύπου 4, με την ίδια γεωμετρία και τις ίδιες συνθήκες στήριξης που
πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο (εικόνα 24).
Μονάδα Αναρτησης Τύπου 4 Χωρίς Αποσβεστήρες
Επιβολή Κατακόρυφου φορτίου χωρίς την επιβολή
οριζόντιου φορτίου
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Εικόνα 23. Σύγκριση της συμπεριφορά μιας μονάδας ανάρτησης τύπου 4
όπως μετρήθηκε στο εργαστήριο και όπως προβλέφθηκε αριθμητικά
μέσω μιας μη-γραμμικής μη-ελαστικής αριθμητικής ανάλυσης

Εικόνα 24. Το αριθμητικό
προσομοίωμα μονάδας ανάρτησης
τύπου 4
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Και στην περίπτωση αυτή ακολουθήθηκε η ίδια αριθμητική προσομοίωση που περιγράφηκε
προηγουμένως για να προσεγγίσει αριθμητικά κάθε ένα από τα τέσσερα ελατήρια της μονάδας
ανάρτησης τύπου 4. Επιπρόσθετα, προστέθηκαν κατάλληλα μη γραμμικά μη ελαστικά στοιχεία, τύπου
τρισδιάστατου ελατηρίου, για να προσομοιωθεί αριθμητικά ο μηχανισμός τριβής-ολίσθησης του
μεταλλικού πυρήνα της μονάδας ανάρτησης. Η απόκριση της μονάδας ανάρτησης τύπου 4 που
προβλέφθηκε αριθμητικά με αυτόν τον τρόπο απεικονίζεται στο σχήμα 23 σε σύγκριση με την
αντίστοιχη συμπεριφορά όπως αυτή μετρήθηκε πειραματικά. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί, ότι ο πολύγραμμικός νόμος που χρησιμοποιήθηκε στην αριθμητική προσομοίωση των ελατηρίων στο
προσομοίωμα της μονάδας ανάρτησης έχει προκύψει από τροποποίηση του αντίστοιχου νόμου του
ενός ελατηρίου μέσω του συντελεστή 1.4. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αριθμητική ανάλυση δεν
έκανε χρήση στο στάδιο αυτό της επιλογής των μεγάλων μετατοπίσεων. Όπως φαίνεται στο σχήμα 23
η συμφωνία που επιτυγχάνεται ανάμεσα στην συμπεριφορά μιας μονάδας ανάρτησης τύπου 4 όπως
μετρήθηκε στο εργαστήριο και με αυτή που προβλέφθηκε αριθμητικά, μέσω της προαναφερθείσας
μη-γραμμικής μη-ελαστικής αριθμητικής ανάλυσης, είναι αρκετά ικανοποιητική.
Μονάδα Αναρτησης Τύπου 4 Χωρίς Αποσβεστήρες
Επιβολή Κατακόρυφου φορτίου χωρίς την επιβολή
οριζόντιου φορτίου
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Εικόνα 25. Σύγκριση της συμπεριφορά μιας μονάδας ανάρτησης τύπου 4 όπως μετρήθηκε στο εργαστήριο και
όπως προβλέφθηκε αριθμητικά μέσω μιας μη-γραμμικής μη-ελαστικής αριθμητικής ανάλυσης με χρήση της
επιλογής των μεγάλων μετατοπίσεων

Στην συνέχεια, εκτελέσθηκε μια πρόσθετη αριθμητική ανάλυση για την αριθμητική προσομοίωση της
συμπεριφοράς της μονάδας ανάρτησης. Σε αυτήν την πρόσθετη διερεύνηση έγινε χρήση της επιλογής
των μεγάλων μετατοπίσεων (δες βιβλιογραφία 1). Η σύγκριση στην περίπτωση αυτή γίνεται στην
εικόνα 25. Όπως φαίνεται η επιλογή των μεγάλων μετατοπίσεων αντιμετωπίζει με ορθό τρόπο την
πολυγραμμική συμπεριφορά των ελατηρίων.
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5. Συμπεράσματα.
1. Μέσω σύνθετων φορτιστικών διατάξεων και διακριβωμένων ενοργανώσεων μετρήθηκε η

2.

3.

4.

5.

6.

απόκριση των μονάδων ανάρτησης τύπου 1 και τύπου 4 του στεγάστρου του κτιρίου του
Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα. Η απόκριση αυτών των μονάδων
ανάρτησης παρέμεινε σταθερή με μικρές διακυμάνσεις κατά την διάρκεια πολυάριθμων
πειραμάτων με επάλληλες φορτίσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού.
Επιπρόσθετα, μετρήθηκε και η απόκριση κάθε ελατηρίου και αποσβεστήρα που συνθέτουν τις
συγκεκριμένες μονάδες ανάρτησης. Και στην περίπτωση αυτή, οι απόκριση τόσο των
ελατηρίων όσο και των αποσβεστήρων ήταν εντός του εύρους που προβλέπονταν από τις
απαιτήσεις του σχεδιασμού και από τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
Όλα τα στοιχεία που εξετάσθηκαν ήταν προτότυπα και μετά την εργαστηριακή εξέταση
τοποθετήθηκαν στο έργο. Οι διάφορες δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στην σύναρμολόγηση
των μονάδων ανάρτησης που εξετάσθηκαν στο εργαστήριο βοήθησαν να επιλυθούν τα εν
λόγω προβλήματα ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία ανέγερσης στο εργοτάξιο.
Χρησιμοποιήθηκε όλη η συσσωρευμένη εμπειρία της ερευνητικής ομάδας του εργαστηρίου
Πειραματικής Αντοχής των Υλικών και των Κατασκευών του Α.Π.Θ., τόσο στο
εργαστηριακό πεδίο όσο και στο πεδίο της αριθμητικής ανάλυσης και προσομοίωσης, για τον
έλεγχο και την προετοιμασία των σύνθετων πειραματικών διατάξεων, για την ενοργάνωση
και την ασφαλή και με πιστότητα εκτέλεση των πειραμάτων για αυτά τα επίπεδα φόρτισης.
Μέσα από το σύνολο των μετρήσεων που διασφάλιζαν την μέτρηση της συμπεριφοράς με
τονν απαιτούμενο υψηλό βαθμό πιστότητας, καταγράφηκε η συμπεριφορά τόσο των μονάδων
ανάρτησης που ελέγχθηκαν όσο και των επί μέρους ελατηρίων και αποσβεστήρων σε
φευδοδυναμικές και δυναμικές φορτίσεις.
Χρησιμοποιήθηκαν τέλος προηγμένα αριθμητικά εργαλεία για την επιτυχή αριθμητική
προσομοίωση τόσο των επί μέρους ελατηρίων και αποσβεστήρων όσο και των μονάδων
ανάρησης που ελέγχθηκαν.
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τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κο. Χρήστο Αναγνωστόπουλο και τον Κοσμήτορα της
Πολυτεχνικής Σχολής κο. Κωνσταντίνο-Βασίλειο Κατσάμπαλο για την βοήθειά τους στην επίλυση
όλων των προβλημάτων κατά την μεταφορά των τμημάτων των μονάδων ανάρτησης στους χώρους
του εργαστηρίου.
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