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Ειζαγωγή.
Έλαο ζεκαληηθόο ζηόρνο ζηελ έξεπλα ηνπ κεραληθνύ, είλαη ε βειηίσζε ησλ καζεκαηηθώλ
κνληέισλ πνπ πξνβιέπνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά θαηλνκέλσλ.
Ωζηόζν, ηα κνληέια απηά, αληηπξνζσπεύνπλ απζηεξά έλα ππνζύλνιν ζπκπεξηθνξώλ κέζα ζε έλα
πεηξακαηηθό θαη καζεκαηηθό πιαίζην πνπ ζπρλά αγλνεί ζπκπεξηθνξέο ή ηηο ιακβάλεη ιαλζαζκέλα.
Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο αγλννύληαη ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ζηελ αλάιπζε κέζσ απινπζηεύζεσλ,
δηόηη ππάξρνπλ όξηα ζηηο εθαξκνγέο.
Σθνπόο ηεο εξγαζίαο απηήο, είλαη λα θαζνξηζηνύλ νη απινπζηεπηηθέο ππνζέζεηο πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα κνληέια ηεο εζσηεξηθήο απόζβεζεο κνλνβάζκησλ ζπζηεκάησλ, ηα
δηαδηθαζηηθά νθέιε πνπ πξνθύπηνπλ ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ζηελ αλάιπζε θαη λα παξνπζηαζηνύλ νη
πξνβιεπόκελεο ζπκπεξηθνξέο κε απιά αιιά αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα.
Δπηπιένλ, αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε δηάρπζε ηεο ελέξγεηαο, ζηηο ξενινγηθέο
αλαπαξαζηάζεηο σο γξακκηθά πιηθά θαη κέζσ ησλ κνλνβάζκησλ ηαιαλησηώλ παξνπζηάδνληαη νη
κεζνδνινγίεο πνπ ελζσκαηώλνπλ ηα γξακκηθά απηά ζηεξεά ζηα δπλακηθά κεραληθά ζπζηήκαηα.

Αναζκόπηζη ηης βιβλιογραθίας και ιζοδύναμα γραμμικά μονηέλα απόζβεζης.
Η αληίδξαζε ελόο ζπζηήκαηνο ζε δπλακηθά θνξηία όπσο ν άλεκνο, νη θξαδαζκνί, ν ζεηζκόο, νη
εθξήμεηο θ.ι.π, εμαξηάηαη από ηα ζπζηαηηθά ησλ πιηθώλ, ηα ειαζηηθά θαη αδξαλεηαθά ηνπο
ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηάρπζεο ηεο ελέξγεηαο.
Η θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε κηα θαηαζθεπή ζπλαξηάηαη κε ην γεληθόηεξν θαηλόκελν ηεο
απόζβεζεο. Οη απνζβέζεηο δηαθξίλνληαη, γεληθά, ζε εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο. Οη εζσηεξηθέο είλαη
πην αμηόπηζηεο θαη δηαθξίλνληαη ζηελ ημώδε απόζβεζε θαη ζηελ πζηεξεηηθή. Η ημώδεο απόζβεζε
απνδίδεηαη ζηελ ημσειαζηηθόηεηα θαη κε γξακκηθόηεηα ηεο ειαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη
πεξηγξάθεηαη βαζηδόκελε ζε εκπεηξηθά θαη δηαζέζηκα δεδνκέλα, ελώ ε πζηεξεηηθή, πνπ ιέγεηαη θαη
ζύλζεηνο ζπληειεζηήο απόζβεζεο, είλαη ην απνηέιεζκα ησλ κεγάισλ πιαζηηθώλ παξακνξθώζεσλ
ζηελ κεηειαζηηθή πεξηνρή, (Caughey 1960, Inaudi θαη Kelly 1995).
Η γξακκηθή πζηεξεηηθή απόζβεζε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πνιιά ρξόληα εληόο ηνπ πεδίνπ ηεο
ζπρλόηεηαο ησλ δπλακηθώλ ζπλζέζεσλ, εηδηθά γηα πξνβιήκαηα αιιειεπίδξαζεο ηεο δνκήο ηνπ
εδάθνπο,(Roesset et al 1973).
Η ζεσξεηηθή δηεξεύλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο απόζβεζεο είλαη δπζρεξέζηαηε θαη αηειήο κέρξη
ζήκεξα. Καηά θαλόλα ην πξόβιεκα ζε όιεο ηηο κνξθέο ηνπ, αληηκεησπίδεηαη πεηξακαηηθά κε βάζε ηελ
θαηαζθεπή ηνπ ιεγόκελνπ βξόγρνπ πζηεξήζεσο θαηά ηελ ελαιιαζζόκελε θπθιηθή θόξηηζε. Δίλαη
πξνθαλέο όηη ε επηθάλεηα ηνπ βξόγρνπ απηνύ ηζνύηαη κε ηελ ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεηαη θαη
δηαρέεηαη κε ηε κνξθή ζεξκόηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ελόο πιήξνπο θύθινπ θνξηίζεσο-απνθνξηίζεσο.
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Λόγσ όκσο ηεο πνιπκνξθίαο ησλ βξόγρσλ πζηεξήζεσο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο απνζβέζεσο θαη
ην πιηθό, ζε επίπεδν ππνινγηζκώλ ε απόζβεζε εμνκνηώλεηαη, θαηά θαλόλα κε γξακκηθή ημώδε πνπ
εκθαλίδεη ειιεηπηηθό βξόγρν πζηεξήζεσο.
Καηά ηελ κειέηε ζπζηεκάησλ θαη γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ κεηξώσλ κάδαο θαη δπζθακςίαο,
ρξεζηκνπνηνύληαη δηαδηθαζίεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη έρνπλ
θαζηεξσζεί σο κηα θνηλά απνδεθηή κεζνδνινγία, (Bathe 1996).
Ωζηόζν, αλάινγεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ κειέηε ηεο εζσηεξηθήο απόζβεζεο θαη ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ
πιηθνύ λα δηαρέεη ηελ ελέξγεηα, βξίζθνληαη ζε εμέιημε.(Zimoviev and Ermakov 1994, Inaudi and
Kelly 1995, Feriani and Perotti 1996, Michaels 2008, Phillips and Hashash 2008, Wang et al 2008).
Η εζσηεξηθή απόζβεζε ελόο πιηθνύ δελ αλαθέξεηαη σο έλα κνλαδηθό θαηλόκελν, αιιά σο έλα
ζύλνιν αηνκηθώλ δξάζεσλ πνπ παξάγνπλ έλα παξαηεξήζηκν απνηέιεζκα ζηελ ζπλνιηθή δπλακηθή
απόθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο (Bergman and Hannibal 1976, Bishop 1955, Lazan 1968, Ungar 1992).
Δπί ηνπ παξόληνο θαη γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο πξαθηηθήο κεραληθήο, δελ ζπλδένληαη νη αηνκηθέο
δξάζεηο ησλ πιηθώλ κε ηελ ζπλνιηθή απόθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ωο εθ ηνύηνπ ε εζσηεξηθή απόζβεζε
κνληεινπνηείηαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο θαηαζηαηηθέο θαη ξενινγηθέο ηδηόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο
ζύκθσλα κε ηελ γεσκεηξία, ηα ζρήκαηα θαη ηηο ζπρλόηεηεο.
Οη επηδξάζεηο ηεο εζσηεξηθήο απόζβεζεο παξαηεξνύληαη κέζσ ηεο ελέξγεηαο πνπ δηαρέεηαη από
ηελ αλειαζηηθή ζπκπεξηθνξά ελόο ζηνηρείνπ, ππό κνλνδηάζηαηε θπθιηθή θόξηηζε.
Απηό νθείιεηαη ζην όηη ε απνζήθεπζε ηεο ελέξγεηαο ζηελ ειαζηηθή πεξηνρή ζπκπεξηθνξάο,
απαηηεί ηελ θαηαζθεπή δύζθακπησλ θαη νγθσδώλ ζηνηρείσλ. Τν γεγνλόο απηό επηβάιιεη ηελ
ππνρξεσηηθή έμνδν ζηελ αλειαζηηθή πεξηνρή, όπνπ ε ελέξγεηα πνπ απνξξνθάηαη ηζνύηαη κε
κεγαιύηεξν εκβαδό ηξηγώλνπ θαη ην ζπνπδαηόηεξν είλαη πσο θαηαλαιώλεηαη ελέξγεηα κε ηελ κνξθή
ζεξκόηεηαο.
Αλ ππνηεζεί έλα κνληέιν ηέιεηα ειαζηηθό, ε θπθιηθή δηαδξνκή ηεο ηάζεο(θόξηηζε- απνθόξηηζε)
θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 1(α). Παξαηεξείηαη πσο νη δηαδξνκέο είλαη αληίζηξνθα ίδηεο.
Βεβαίσο, πάληα ππάξρνπλ απνθιείζεηο από ηελ ηέιεηα ειαζηηθόηεηα θαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο
ζπλερνύο θόξηηζεο- απνθόξηηζεο, ζρεκαηίδνληαη νη βξόγρνη πζηέξεζεο, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα
1(β).
Αλ θαη ηα καζεκαηηθά κε γξακκηθά κνληέια είλαη πεξηζζόηεξν αθξηβή ζηελ πεξηγξαθή ηεο
ηάζεο- παξακόξθσζεο ηνπ πιηθνύ, ρξεζηκνπνηνύληαη αληί απηώλ ηζνδύλακα γξακκηθά.
Απηά ηα κνληέια καζεκαηηθά αληηζηνηρνύλ ζε γξακκηθέο δηαθνξηθέο εμηζώζεηο, ησλ νπνίσλ νη
ζπληειεζηέο έρνπλ επηιεγεί ώζηε λα παξάγνπλ ειιεηπηηθνύο βξόγρνπο ηάζεσλ – παξακνξθώζεσλ
ζηελ ίδηα πεξηνρή D. Όπνπ D, είλαη ην πνζό ηεο ελέξγεηαο πνπ δηαρέεηαη ζε έλα θύθιν. Η θιίζε νξίδεη
ηελ πεξηνξηζκέλε πεξίπησζε ηεο ηέιεηαο ειαζηηθόηεηαο ζηελ πξνζέγγηζε ησλ κε γξακκηθώλ
βξόγρσλ, εηθόλα 1(γ).

1(α)

1(β)

Εικόνα 1α: Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης , τέλεια ελαστικού υλικού,
υπό κυκλική φόρτιση.
Εικόνα 2α: Διάγραμμα τάσης –παραμόρφωσης υλικού, στην ανελαστική
περιοχή, υπό κυκλική φόρτιση.
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1(γ)
Εικόνα 1γ: Ελλειπτικοί βρόγχοι που λαμβάνονται ,κατά προσέγγιση,
πειραματικά από ισοδύναμα γραμμικά μοντέλα.

Τα ηζνδύλακα γξακκηθά κνληέια είλαη γεληθά απνδεθηά, σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπο, γηα ηνπο
παξαθάησ ιόγνπο:
1. Η ρξήζε ελόο ηζνδύλακνπ γξακκηθνύ κνληέινπ επηηξέπεη ηνλ εύθνιν δηαρσξηζκό ησλ ηδηνηήησλ
ησλ πιηθώλ από ηηο ηδηόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο (Lazan 1968).
2. H ρξήζε ελόο ηζνδύλακνπ γξακκηθνύ κνληέινπ, επηηξέπεη ηελ έθθξαζε ησλ ξενινγηθώλ ηδηνηήησλ
ελόο πιηθνύ σο έλα ζύλνιν γξακκηθώλ δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ θαη όρη σο έλα ζύλνιν κε γξακκηθώλ
εμηζώζεσλ. Απηό πξνζδίδεη ππνινγηζηηθά νηθνλνκηθόηεξεο ιύζεηο. (Lazan 1968, Whitman 1970, Bert
1973, Kramer 1985, Jones 2001).

Μονηέλα Kelvin-Voigt (KV) και Linear Hysteretic (LH).
Γύν ξενινγηθά κνληέια πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηνύληαη σο ηζνδύλακα γξακκηθά κνληέια, είλαη απηά
ησλ Kelvin-Voigt (KV) θαη ην γξακκηθό πζηεξεηηθό (LH).
Η βαζηθή ξενινγηθή κνλάδα γηα ηα δύν παξαπάλσ κνληέια, απνηειείηαη από έλα ειαηήξην κε
δπζθακςία k θαη έλαλ απνζβεζηήξα πνπ αλαπαξαζηά ηελ ημώδε παξάκεηξν c, εηθόλα (2).

Εικόνα 2:Βασική ρεολογική μονάδα για τα στερεα KV και LH
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Τν ειαηήξην αλαπαξηζηά ηελ ηθαλόηεηα απνζήθεπζεο ηεο ειαζηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζηεξενύ, ελώ ν
απνζβεζηήξαο αλαπαξηζηά ηηο ζπλνιηθέο επηπηώζεηο ηεο δηάρπζεο ηεο ελέξγεηαο απηήο.
Καη ηα δύν απηά κνληέια είλαη πεξηνξηζκέλα θαη θαλέλα δελ κπνξεί επαξθώο λα αληηπξνζσπεύζεη
ηελ ζπλερή ειαζηηθή απόθξηζε.
Παξόια απηά πηνζεηνύληαη πνιιέο θνξέο γηα ηελ απιόηεηα κε ηελ νπνία πξνζεγγίδνπλ ηηο επηπηώζεηο
ηεο δηάρπζεο.
Σην κνληέιν KV, όπνπ c είλαη ε ζηαζεξά παξάκεηξνο ηνπ πιηθνύ, f ε δύλακε επαλαθνξάο θαη
ζρεηίδνληαη κε ηελ κεηαηόπηζε x κε ηελ βνήζεηα ηνπ ηύπνπ:
f = kx + cx
(1)
Δάλ ην κνληέιν ππνβιεζεί ζε θπθιηθή ρξνληθά κεηαβαιιόκελε κεηαηόπηζε κε ζπρλόηεηα w θα
κέγηζην πιάηνο
R:
.
x = Rsin(wt)
(2)
ε δύλακε επαλαθνξάο κπνξεί λα γξαθηεί:
f = kx ± cw(R2 –x2 ) 0.5
(3)
ην πξόζεκν ηνπ δεπηέξνπ όξνπ θαζνξίδεηαη απ’ην πξόζεκν ηνπ ζπληκεηόλνπ ηνπ αληίζηνηρνπ
θύκαηνο (Bishop 1955).
Σηελ KV, ην εκβαδό ηεο ειιείςεσο, είλαη:
D = πcwR2
(4)
Απηή ε ζρέζε κεηαμύ ηεο δηαρεόκελεο ελέξγεηαο, ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πιηθνύ θαη ησλ ζπλζεθώλ
θόξηηζεο, ππνδειώλεη όηη ε ελέξγεηα πνπ δηαρέεηαη αλά θύθιν πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ
εμαλαγθαζκέλε ζπρλόηεηα, εηθόλα (3).
Η δηάρπζε ηεο ελέξγεηαο αλά θύθιν ηνπ πιηθνύ πνπ κνληεινπνηείηαη από ην κνληέιν KV, είλαη
ηεηξαγσληθή σο πξνο ηελ κεηαηόπηζε θαη γξακκηθή σο πξνο ηελ ζπρλόηεηα δηέγεξζεο,(Lubliner θαη
Panoskaltsis, 1992).

Εικόνα 3. Ισοδύναμοι γραμμικοί βρόγχοι υστέρησης, σύμφωνα με το μοντέλο
KV, (k=5,c=0,5).
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Η πξνβιεπόκελε απηή ζπκπεξηθνξά είλαη ζε αληίζεζε κε απηό πνπ παξαηεξείηαη ζηα
πεξηζζόηεξα πιηθά, ζηα νπνία ε απόζβεζε είλαη αλεμάξηεηε ηεο ζπρλόηεηαο, (Panoskaltsis et al.
1992).
Όηαλ ε εμαλαγθαζκέλε ζπρλόηεηα είλαη κεδέλ, ε δηαρεόκελε ελέξγεηα είλαη κεδέλ θαη ε έιιεηςε,
ζε κηα νξηαθή θαηάζηαζε, γίλεηαη γξακκηθή ηέιεηα ειαζηηθή ζην δηάγξακκα ηάζεσλπαξακνξθώζεσλ.
Ωζηόζν, όζν απμάλεη ε εμαλαγθαζκέλε ηδηνζπρλόηεηα ην εκβαδόλ ηεο έιιεηςεο γίλεηαη
κεγαιύηεξν ππνδειώλνληαο κεγαιύηεξε δηαζπνξά ελέξγεηαο κε ηελ αύμεζε ηεο θόξηηζεο.
Απηή ε αλαινγηθή ζρέζε κεηαμύ δηαζπνξάο θαη εμαλαγθαζκέλεο ζπρλόηεηαο δελ είλαη ζπλεπήο κε
ηελ γεληθά παξαηεξνύκελε ζπκπεξηθνξά.
Έρεη παξαηεξεζεί όηη γηα πνιιά πιηθά νη βξόγρνη είλαη πεξίπνπ ζηαζεξνί, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο
ζπρλόηεηαο πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο κεραληθνύο, γηα θνξηίζεηο όπσο ν ζεηζκόο.
Ωο εθ ηνύηνπ, πξνηάζεθε ην γξακκηθό πζηεξεηηθό (LH) κνληέιν σο κηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ΚV.
Σην κνληέιν απηό ε κεηαβιεηή c, είλαη αληηζηξόθσο αλάινγε πξνο ηελ εμαλαγθαζκέλε ζπρλόηεηα.
c = h/w
(5)
όπνπ h, ε ζηαζεξά ηνπ πιηθνύ. Ο ζπληειεζηήο απηόο νξίδεηαη κόλν γηα κία ζπγθεθξηκέλε θόξηηζε κε
εμαλαγθαζκέλε ζπρλόηεηα w θαη ζηεξείηαη ηεο γεληθόηεηαο ηνπ κνληέινπ KV, όζν ε δηαζπνξά είλαη
αλεμάξηεηε ηεο εμσηεξηθήο θόξηηζεο.
Δπηπξνζζέησο ην κνληέιν LH δελ νξίδεηαη γηα θαηαζηάζεηο πνπ ε εμαλαγθαζκέλε ζπρλόηεηα
ηζνύηαη κε κεδέλ. Γεληθά ε καζεκαηηθά ζαθήλεηα ράλεηαη όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην κνληέιν LH αληί
ηνπ ΚV.
Αληηθαζηζηώληαο ηελ ζρέζε (5) ζηελ (4), ην πνζό ηεο ελέξγεηαο πνπ δηαρέεηαη αλά θύθιν δίλεηαη από:
D = πhR2 (6)
Φαίλεηαη ινηπόλ πσο ε ελέξγεηα πνπ δηαρέεηαη δελ είλαη πιένλ κία ζπλάξηεζε ηεο
εμαλαγθαζκέλεο ζπρλόηεηαο θαη εμαξηάηαη κόλν από ην κέγεζνο ηεο θπθιηθήο κεηαηόπηζεο R, πνπ
κπνξεί λα απμάλεηαη ή λα κεηώλεηαη, (εηθόλα 4).

Εικόνα 4. Ισοδύναμοι γραμμικοί υστερητικοί βρόγχοι σύμφωνα με το μοντέλο
LH,(k=5,h=1).
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Οη παξαπάλσ βξόγρνη πζηέξεζεο πξνέθπςαλ από ηελ ζρέζε 3:
f = kx ± cw(R2-x2)0.5
όπνπ c = h/w
ζπλεπώο πξνθύπηεη:
f = kx ± h( R2-x2)0.5
Άξα ε ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεηαη είλαη αλεμάξηεηε ηεο εμαλαγθαζκέλεο ζπρλόηεηαο.
Δάλ ην κέγεζνο ηεο θπθιηθήο κεηαηόπηζεο (R) δηαηεξείηαη ζηαζεξό θαη ε εμαλαγθαζκέλε
ζπρλόηεηα είλαη ίζε κε ηελ αλαινγία ηνπ h πξνο c, ηα δύν κνληέια παξάγνπλ ίδηνπ κεγέζνπο
πζηεξεηηθνύο βξόγρνπο.
Aλ ηα δύν κνληέια είλαη γξακκέλα κε πνιύπινθνπο ζπκβνιηζκνύο, ε ζρέζε ηνπ κεγέζνπο ηεο
δύλακεο απνθαηάζηαζεο γίλεηαη:
f *= kx +icwx
(7)
όπνπ c = h/w
f * = kx + ihx
(8)
γηα ηα κνληέια KV θαη LH αληίζηνηρα.
Αλ θαηά ηελ κνληεινπνίεζε ρξεζηκνπνηεζνύλ νη παξαπάλσ ζρέζεηο, παξνπζηάδεηαη κία
καζεκαηηθή αζάθεηα πνπ αθνξά ζην θαληαζηηθό κέξνο ην νπνίν παξάγεη κία επζεία θαη όρη βξόγρν.
Τν κεηνλέθηεκα απηό εμνπδεηεξώλεηαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζρέζεο 3.
Η αλαινγία ηνπ θαληαζηηθνύ θαη ηνπ πξαγκαηηθνύ ηκήκαηνο ηεο ζύλζεηεο έθθξαζεο είλαη
γλσζηή σο ζπληειεζηήο απώιεηαο ε(w).
Η εθαπηνκέλε απηήο ηεο πνζόηεηαο, ιέγεηαη θάζε πζηέξεζεο δ(w). Η θάζε πζηέξεζεο
πεξηγξάθεη ηελ γεσκεηξηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ δπλάκεσλ απνζήθεπζεο θαη δηάρπζεο, (εηθόλα 5).

Η δύλακε επαλαθνξάο κπνξεί λα εθθξαζηεί:
f* = k*x
(9)
όπνπ k* = k(1+iε(w))
(10)
κε k* λα είλαη ε ζύλζεηε δπζθακςία. Γειαδή ε δπζθακςία πνπ ελζσκαηώλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
απνζήθεπζεο θαη ηεο δηάρπζεο ηνπ πιηθνύ.
Καη ηα δύν ζηεξεά είλαη γξακκηθά κνληέια ηεο ελέξγεηαο δηάρπζεο θαη κπνξνύλ λα επεθηαζνύλ
άκεζα ζε ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ, απνδίδνληαο έλα ζύλζεην κέηξν ειαζηηθόηεηαο:
Δ* = Δ(1+iε(w)). (11)
Όπνπ Δ , είλαη ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο ηνπ πιηθνύ.
Ο ζπληειεζηήο απώιεηαο θαζνξίδεηαη ηζνδύλακα από ζεσξήζεηο ελέξγεηαο, σο ν ιόγνο ηεο
ελέξγεηαο πνπ δηαρέεηαη αλά θύθιν πξνο ηελ κέγηζηε ελέξγεηα παξακόξθσζεο πνπ απνζεθεύεηαη:
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ε (w) = D/2πU
(12)
Η κέγηζηε ελέξγεηα ηεο έληαζεο πνπ απνζεθεύεηαη θαηά ηελ θπθιηθή θόξηηζε, είλαη:
U = KR2/2
(13)
Σην κνληέιν KV, ν ζπληειεζηήο απώιεηαο κεηαβάιιεηαη γξακκηθά κε ηελ εμαλαγθαζκέλε
ζπρλόηεηα, γηαηί ην D είλαη επζέσο αλάινγν πξνο ηελ ζπρλόηεηα w.
Σην κνληέιν LH, ν ζπληειεζηήο απώιεηαο είλαη ζηαζεξόο ζε ζρέζε κε ηελ εμαλαγθαζκέλε
ζπρλόηεηα.
Ωο εθ ηνύηνπ, αλ θαη ην LH κνληέιν ράλεη ηελ γεληθόηεηα ηνπ ζηεξενύ KV θαηά ηελ πξνζέγγηζε
ηεο δηαρεόκελεο ζπκπεξηθνξάο, ην ζηεξεό LH παξνπζηάδεη κεγαιύηεξε ζύγθιηζε κε ηελ
παξαηεξνύκελε ζπκπεξηθνξά πνιιώλ πιηθώλ ηεο κεραληθήο.

Μονοβαθμιοι ηαλανηωηες
Ο κνλνβάζκηνο ηαιαλησηήο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθόο ζηε κειέηε ησλ ζπζηεκάησλ γηα ηνπο
εμήο ιόγνπο:
1. Δίλαη ην πην απιό κνληέιν πνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ηελ αδξάλεηα, ηελ ειαζηηθόηεηα θαη ηελ
΄΄θαηαλάισζε΄΄ ηεο ελέξγεηαο.
2. Πνιιά νκνηόκνξθα ζπλερή ζπζηήκαηα κπνξνύλ λα αληηθαζίζηαληαη σο ηζνδύλακνη κνλνβάζκηνη
ηαιαλησηέο.
3. Τα πνιύβάζκηα κνληέια κπνξνύλ λα αλαιπζνύλ ζε κνλνβάζκηα.
Ο κνλνβάζκηνο ηαιαλησηήο απνηειείηαη από έλα ειαηήξην κε δπζθακςία k, έλαλ απνζβεζηήξα
πνπ αλαπαξαζηά ηελ ημώδε παξάκεηξν c θαη κία κάδα. Η κάδα απηή ιεηηνπξγεί σο πξνζζήθε ζην δύν
ζηεξεά KV θαη LH.

Εικόνα 6: Ο μονοβάθμιος ταλαντωτής

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην κνληέιν ΚV, ε εμίζσζε θίλεζεο γηα ηελ θπθιηθή θόξηηζε δίλεηαη από
ηελ ζρέζε:
mx +cx +kx = Rsin(wt)
(14)
..Δλώ,. όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην κνληέιν LH ε εμίζσζε θίλεζεο γίλεηαη:
mx..+(h/w)x +kx
. = Rsin(wt) (15)
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Tν πξώην ζηεξεό (LV), είλαη γλσζηό σο ν γξακκηθόο ημώδεο ηαιαλησηήο.
Γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα κνληέια απηά, πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ε εζσηεξηθή απόζβεζε.
Οη ηππηθέο πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ κέηξνπ ηεο εζσηεξηθήο απόζβεζεο ελόο
πιηθνύ, είλαη νη θπθιηθέο ηξηαμνληθέο δνθηκέο από ηηο νπνίεο δεκηνπξγνύληαη νη βξόγρνη πζηέξεζεο,
εηθόλα 7(α). Οη δνθηκέο ηνπ ζπληνληζκνύ πνπ θαλεξώλνπλ ηελ απόζβεζε ηεο εμσηεξηθήο δόλεζεο,
εηθόλα 7(β) θαη νη δνθηκέο ξννκέηξνπ νη νπνίεο δείρλνπλ ηελ πζηέξεζε θάζεο κεηαμύ ηεο θπθιηθήο
θόξηηζεο θαη ηεο απόθξηζεο ηνπ πιηθνύ, εηθόλα 7(γ).

(α)

(β)

(γ)
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(α) Βρόγχος υστέρησης. Η περιοχή που ορίζεται στο σχήμα αποτελεί την ενέργεια
υλικών.
που
χάνεται υστέρησης.
ανά περίοδο,Ηόταν
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(α)
Βρόγχος
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αποτελεί
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(β) Ταλάντωση με απόσβεση. Η μείωση της ταλάντωσης δείχνει την έμφυτη
ενέργεια που χάνεται ανά περίοδο, όταν το δοκίμιο υποβάλλεται σε κυκλική
ικανότητα των υλικών να μειώνουν την δυναμική κίνηση.
φόρτιση.
(γ) Διάγραμμα τάσης- παραμόρφωσης υπό κυκλική φόρτιση. Η καθυστέρηση της
(β)
Ταλάντωση
με δύο,
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ταλάντωσης
δείχνει την έμφυτη
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ικανότητα των υλικών να μειώνουν την δυναμική κίνηση.
(γ) Διάγραμμα τάσης- παραμόρφωσης υπό κυκλική φόρτιση. Η καθυστέρηση
της φάσης μεταξύ των δύο, είναι ενδεικτική της διάχυσης της ενέργειας.

Απηέο νη ζρέζεηο έρνπλ ηεθκεξησζεί εθηελώο θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κε ειαζηηθά
δεδνκέλα γηα ηελ δεκηνπξγία γξακκηθώλ βξόγρσλ πζηέξεζεο,(Soroka 1949,Lazan 1968).
Παξάδεηγκα ηεο δηαδηθαζίαο, απνηειεί ε ρξήζε ησλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκό ησλ ζηαζεξώλ ζπληειεζηώλ c θαη h κε όξνπο ινγαξηζκηθήο κείσζεο L.
Η ζηαζεξά c, ηζνύηαη (Chopra 2001):
c = mσL/π
(16)
όπνπ σ ε ηδηνζπρλόηεηα ηνπ ηαιαλησηή.
σ = (k/m)0.5
(17)
Ο ζπληειεζηήο απώιεηαο γηα ηνλ ηαιαλησηή LV, νξίδεηαη από ηηο εμηζώζεηο (5) , (13) , (14) ,
(17):
ε (w)=Lw/πσ
(18)
Απηή είλαη ε γεληθή ημσδνειαζηηθή πεξίπησζε, κε ηνλ ζπληειεζηή απώιεηαο θαη ην πνζό ηεο
ελέξγεηαο πνπ δηαρέεηαη ζε θάζε βξόγρν, αλάινγα κε ηελ ζπρλόηεηα.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν ηαιαλησηήο LH, ν ζπληειεζηήο h βξίζθεηαη από ηηο
εμηζώζεηο (5) , (16) , (17):
h = Lkw/πσ
(19)
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Αλ γίλεη ε ππόζεζε πσο ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο απόθξηζεο δηέπεηαη θπξίσο απ’ην θάζκα ηνπ
ζπληνληζκνύ, ν ζπληειεζηήο h, δίδεηαη:
h = Lk/π
(20)
Γηα ην ιόγν απηό, ην πνζό ηεο ελέξγεηαο πνπ δηαρέεηαη ζε θάζε θύθιν θαη ν ζπληειεζηήο
απώιεηαο, είλαη αλάινγα ηεο ζπρλόηεηαο. Απηή είλαη ε ζεκαληηθόηεξε απινπνηεκέλε ππόζεζε ηνπ
ηαιαλησηή LH, ζε ζρέζε κε ηνλ ηαιαλησηή LV.
Χξεζηκνπνηώληαο ηηο εμηζώζεηο (6) , (12) , (13) , (20 ) , ν ζπληειεζηήο απώιεηαο δίδεηαη απ’ηε
ζρέζε:
ε = L/π
(21)
Ο ζπληειεζηήο απώιεηαο ζπλδέεηαη ηώξα απεπζείαο κε ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα θαη εξκελεύεηαη
σο ηδηόηεηα ηνπ πιηθνύ.
Όπσο ζεκεηώζεθε λσξίηεξα ην ζηεξεό KV παξάγεη ηνλ ίδην βξόγρν πζηέξεζεο κε ην ζηεξεό LH,
όηαλ ε εμαλαγθαζκέλε ζπρλόηεηα είλαη ίζε κε ηνλ ιόγν h πξνο c.
Χξεζηκνπνηώληαο ηηο εμηζώζεηο (16) , (17) θαη (20) θαηαιήγνπκε ζε ζπλζήθεο ζπληνληζκνύ γηα
ηνπο δύν ηαιαλησηέο.
Έηζη ινηπόλ, ν ηαιαλησηήο LH κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ππνζύλνιν ελόο LV ηαιαλησηή θαη ε
απόθξηζε αληηπξνζσπεύεηαη θπξίσο απ’ηελ ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ κε απνηέιεζκα ε ζπρλόηεηα λα
είλαη αλεμάξηεηε ηεο δηαρεόκελεο ελέξγεηαο.
Ωζηόζν, ελώ ν ηαιαλησηήο LH βαζίδεηαη ζην LH ζηεξεό, ην νπνίν νξίδεηαη κόλν γηα κηα
ζπγθεθξηκέλε θπθιηθή θόξηηζε, εκθαλίδεηαη κηα αλσκαιία ζηελ πξόγλσζε ηεο απόθξηζεο πξηλ ηελ
εθαξκνγή ηνπ θνξηίνπ.
Απηή ε αλσκαιία όκσο, έρεη ειάρηζηε ζεκαζία ζηελ κνληεινπνίεζε. Έηζη, ν ηαιαλησηήο LH, έρεη
γίλεη έλα απνδεθηά ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ αλάιπζε ηεο κεραληθήο.

Σύγκριζη ζσμπεριθοράς ηων μονηέλων LH και LV.
Οη πξνβιεπόκελεο απνθξίζεηο ηεο κεηαηόπηζεο θαζώο θαη νη θπζηθέο ζπρλόηεηεο (σ) ησλ LH θαη
LV κνλνβάζκησλ ηαιαλησηώλ, ζπγθξίλνληαη κε ηελ βνήζεηα ελόο αληηπξνζσπεπηηθνύ παξαδείγκαηνο.
Ο θάζε έλαο ηαιαλησηήο έρεη κήθνο 1,0 m θαη εκβαδό δηαηνκήο 0.5m2. Τν πιηθό πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη έρεη κέηξν ειαζηηθόηεηαο Δ=200*109 Pa, ππθλόηεηα κάδαο = 7850
Kg/m3,ζπληειεζηή ινγαξηζκηθήο κείσζεο L=0.06 θαη νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηώλ c θαη h
ππνινγίδνληαη ρξεζηκνπνηώληαο ηηο εμηζώζεηο (16) θαη (20). Από ηελ επίιπζε ησλ εμηζώζεσλ απηώλ
πξνθύπηνπλ c = 237,7*104 Pas/m θαη h= 600*107 Pa/m , αληίζηνηρα.

ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιςτημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδζματοσ (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικήσ Μακεδονίασ

Πανελλήνιο Συνζδριο Σκυροδζματοσ «Καταςκευζσ από Σκυρόδεμα»
Θεςςαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

Η ζύγθξηζε ηνπ ρξόλνπ απόθξηζεο ησλ δύν ηαιαλησηώλ, σο πξνο ηελ κεηαηόπηζε, ιόγσ ελόο
κνλαδηαίνπ θνξηίνπ ώζεζεο, απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθόλα 8.
Δίλαη θαλεξό όηη νη απνθξίζεηο κεηαηόπηζεο θαη γηα ηα δύν κνληέια είλαη ίδηεο,

Εικόνα 8: Η απόκριση των μετατοπίσεων των ταλαντωτών LV και
LH

επαιεζεύνληαο ηελ ππόζεζε πσο ε πιεηνςεθία ησλ δπλακηθώλ απνθξίζεσλ ειέγρεηαη γύξσ από ηηο
ζπρλόηεηεο ζπληνληζκνύ.
Η θπζηθή ζπρλόηεηα ησλ LV θαη LH είλαη πεξίπνπ ε ίδηα. Γηα ηνλ ηαιαλησηή LV πξνθύπηεη
2523,8 rad/sec θαη γηα ηνλ LH πξνθύπηεη 2526,0 rad/sec.
Οη παξαπάλσ κεηαηνπίζεηο πξνέθπςαλ εηζάγνληαο ηελ παξαθάησ εμίζσζε θίλεζεο ζην
πξόγξακκα αξηζκεηηθήο ππνινγηζηηθήο Matlab.
Η εμίζσζε ηεο θίλεζεο, είλαη:
u(t) = ξe-μσtcos(σd t-θ)
όπνπ ξ = {uo2+[( μσuo + uo )/σd]2}0,5
.
-γηα ην κνληέιν LV:
σd = σ(1-μ) = 2523,8(1-0,03)0,5= 2485,65 rad/sec.
σ = 2523,8 rad/sec.
μ = δ/2π = 0,06π/2π = 0,03
δ = L= 0,06π.
t = 1*10-4 sec.
θ = arctan[ 0,03/(1-0,032)0,5 ] = 1,72o
uo = 0,1*10-8 m.
.
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uo = Asinθσ = 2,5*10-8sin1,72o2523,8 = 1,8559*10-6 m/sec.
- γηα ην κνληέιν LH:
σd = 2487,82 rad/sec.
σ = 2526,0 rad/sec.
μ = 0,03.
δ = 0,06π.
t = 1*10-4 sec.
θ = arctan[ 0,03/(1-0,032)0,5 ] = 1,72o
uo = 0,1*10-8 m.
uo
. = 1,85755*10-6 m/sec
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο δύν παξαζηάζεηο ηεο εζσηεξηθήο απόζβεζεο ζε έλα δπλακηθό ζύζηεκα,
κπνξνύλ λα γίλνπλ θάπνηεο γεληθέο παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηα νθέιε θαη ζηνπο πεξηνξηζκνύο
ησλ κνληέισλ.
-Ο ηαιαλησηήο LV είλαη ην πην γεληθό κνληέιν , όπσο καζεκαηηθά νξίδεηαη, γηα θάζε θνξηίν ζε θάζε
ζπρλόηεηα.
-Οη εμηζώζεηο θίλεζεο ιακβάλνληαη εύθνια, γηα θάζε θνξηίν θαη γηα θάζε ειεύζεξε ηαιάλησζε.
Ωζηόζν, ν ηαιαλησηήο LV βαζίδεηαη ζην ζηεξεό LV, θάηη πνπ νδεγεί ζε έλαλ βξόγρν πζηέξεζεο,
κεηαβιεηνύ εκβαδνύ, ν νπνίνο εμαξηάηαη από ηελ εμσηεξηθή ζπρλόηεηα ηεο δπλακηθήο θόξηηζεο.
-Ο ηαιαλησηήο LH, απνηππώλεη κε κεγαιύηεξε αθξίβεηα ηνλ παξαηεξνύκελν βξόγρν. Όκσο,
δεδνκέλνπ όηη νξίδεηαη κόλν γηα κηα ζπγθεθξηκέλε θπθιηθή ζπρλόηεηα θόξηηζεο, νη θιεηζηήο κνξθήο
αλαιπηηθέο ιύζεηο δελ είλαη δηαζέζηκεο εληόο ηνπ πεδίνπ ηνπ ρξόλνπ, νύηε εθθξάδνληαη επαξθώο νη
πεξηπηώζεηο ηεο ζηαηηθήο θόξηηζεο θαη ηεο ειεύζεξεο ηαιάλησζεο.

Παραηηρήζεις- Σσμπεράζμαηα.
Οη παξαγόκελεο παξαηεξήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα από ηελ παξαπάλσ αλάιπζε,είλαη:
-Σε ζπζηήκαηα κνλνβάζκησλ ηαιαλησηώλ, ηα κνληέια KV θαη LH, παξάγνπλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα.
Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο πσο ππάξρεη κόλν κηα θπζηθή ηδηνζπρλόηεηα.
-Γελ ππάξρεη θακία αζάθεηα ζην λα επεθηαζνύλ νη πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο ζηα ζπζηήκαηα απηά.
-Έλα πνιύπινθν ζύζηεκα κε εληαία ραξαθηεξηζηηθά δηάρπζεο, κπνξεί λα απινπνηεζεί ζε έλα
κνλνβάζκην ζύζηεκα όζν νη επηπηώζεηο ηνπ ηαιαλησηή LH, είλαη απνδεθηέο.
-Έλα ζηεξεό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αληηπξνζσπεύζεη εμίζνπ ηελ δπλακηθή ζπκπεξηθνξά
ηνπ ζπζηήκαηνο.
-Τα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δελ δίλνπλ ξεαιηζηηθή απεηθόληζε ησλ ρξνληθά εμαξηώκελσλ
κεραληθώλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθώλ.
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