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1 Εισαγωγή
Ο σχεδιασμός σύγχρονων υψηλών και εύκαμπτων κτιρίων απαιτεί δομικά υλικά υψηλής αντοχής και
μειωμένου βάρους. Τέτοια δομικά συστήματα έχουν μειωμένη απόσβεση έναντι των συμβατικών και
είναι πιο ευάλωτα σε διεγέρσεις που προκαλούνται από τον άνεμο. Για τη διαστασιολόγηση αλλά και
τη βέλτιστη μορφή τους απαιτείται ακριβής υπολογισμός της απόκρισής τους στα χρονικά
μεταβαλλόμενα φορτία ανέμου.
H υπολογιστική ρευστομηχανική (CFD – Computational Fluid Dynamics) είναι ένας ταχέως
εξελισσόμενος τομέας της μηχανικής που προσφέρει ελκυστικές ευκαιρίες στο σχεδιασμό των κτιρίων.
Εκτός από τις προσομοιώσεις αλληλεπίδρασης ανέμου-κατασκευής, η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί
για τον ακριβή υπολογισμό των φορτίων ανέμου σε περιπτώσεις μη-συμβατικών διαμορφώσεων κτιρίου
(που δεν καλύπτονται από τους ισχύοντες κανονισμούς), σενάρια δοκιμών για διάφορες τοπογραφικές
διαμορφώσεις του αστικού περιβάλλοντος και χαρακτηριστικά του ανέμου, κ.α. υποκαθιστώντας (ή
περιορίζοντας τη χρήση) τις δοκιμές σε αεροδυναμική σήραγγα.
Η ροή γύρω από ένα κτίριο, το οποίο είναι ένα μη αεροδυναμικό σώμα, είναι εξαιρετικά περίπλοκη,
δεδομένου ότι αποκαλύπτει πολλά φαινόμενα και είναι δύσκολο να προσομοιωθεί: αποκολλήσεις,
επανακολλήσεις, έκλυση δινών, τυρβώδεις ροές κλπ, που χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά ανισότροπη
κατανομή του ρυθμού μεταβολής των παραμορφώσεων. Αυτά τα φαινόμενα κανονιστικά καλύπτονται
από τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 1 (ΕΝ 1991-1-4), οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρύτατα στη μελέτη
και διαστασιολόγηση κατασκευών. Ωστόσο σε περιπτώσεις περίπλοκων αρχιτεκτονικών σχημάτων ο
κανονισμός αντιμετωπίζει το φαινόμενο της ροής του ανέμου πολύ προσεγγιστικά οδηγώντας σε υπόή υπέρ- εκτίμηση της επιρροής του ανέμου στην κατασκευή.
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Στην παρούσα εργασία, περιγράφονται ένα λογισμικό CFD και τα αποτελέσματά του, το οποίο έχει
αναπτυχθεί για την αριθμητική αξιολόγηση χρονικά μεταβλητών φορτίων ανέμου σε κτίρια και μπορεί
να χρησιμοποιηθεί πρακτικά ακόμα και από γραφεία μελετών με συνήθεις δυνατότητες hardware. Το
λογισμικό αυτό χρησιμοποιείται ως βασικό συστατικό μίας διαδικασίας αλληλεπίδρασης (FSI - Fluid
Structure Interaction) για αεροελαστικές αναλύσεις για την αξιολόγηση της απόκρισης υψηλών κτιρίων
από διέγερση ανέμου κατά τη φάση του σχεδιασμού τους.
2 Αριθμητική μεθοδολογία συζευγμένης ανάλυσης ροής-κατασκευής
2.1 Ανάλυση της ροής του ανέμου (CFD)
2.1.1 Προσομοίωση μόνιμων και μη-μόνιμων ροών γύρω από κτίρια
Για την επίλυση του πεδίου ροής του ανέμου γύρω από κατασκευές πολιτικού μηχανικού
χρησιμοποιήθηκε λογισμικό ανάλυσης τριδιάστατης, μη μόνιμης, ασυμπίεστης ροής που χρησιμοποιεί
υβριδικά πλέγματα. Ο κώδικας βασίζεται στην εισαγωγή της έννοιας της ψευδοσυμπιεστότητας
(pseudocompressibility) για την κατασκευή υπερβολικού συστήματος εξισώσεων στο χρόνο με
χαρακτηριστικές διευθύνσεις στο πεδίο ροής και δυνατότητα χρήσης ανάντι σχημάτων χωρικής
διακριτοποίησης με κατεύθυνση προεκβολής που καθορίζεται από την κλίση των χαρακτηριστικών. Η
χρήση της ψευδοσυμπιεστότητας καθιστά επίσης δυνατή τη σύζευξη των εξισώσεων διατήρησης της
ορμής με την εξίσωση διατήρησης της μάζας.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του λογισμικού ανάλυσης ροής για την προσομοίωση τριδιάστατων πεδίων
ροής ανέμου είναι (Vrahliotis et.al. 2012 & Vrahliotis et.al. 2013):
o Χρησιμοποιείται μεθοδολογία πεπερασμένων όγκων για την επίλυση 3Δ μη μόνιμων πεδίων
ασυμπίεστης ροής.
o Βασίζεται στην εισαγωγή της έννοιας της ψευδοσυμπιεστότητας.
o Χρησιμοποιούνται ανάντι σχήματα χωρικής διακριτοποίησης μέχρι και τρίτης τάξης ακρίβειας.
o Χρησιμοποιούνται υβριδικά πλέγματα για τη διακριτοποίηση του πεδίου ροής.
o Γίνεται ισολογισμός των ολοκληρωμένων μεγεθών με ένα πλήρως συντηρητικό σχήμα που
βασίζεται σε ισολογισμούς σε ακμές.
o Χρησιμοποιείται πεπλεγμένο σύστημα προέλασης στο χρόνο τύπου Euler δεύτερης τάξης.
o Έχουν υλοποιηθεί διάφορα μοντέλα τύρβης για την πρόλεξη ροών γύρω από κτίρια όπως τα:
Spallart-Almaras (SA), k-ε standard, k-ω standard, k-ω TNT, SA_DES, k-ω SST και η επέκταση
του k-ω SST-SAS. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε κυρίως το μοντέλο k-ω SST.
o Επιλύονται προβλήματα ασυμπίεστης ροής σε ευρεία κλίμακα των αριθμών Reynolds (Re)
o Η εκτέλεση του κώδικα βασίζεται σε παράλληλη επεξεργασία σύμφωνα με το πρωτόκολλο MPΙ
και διαμέριση του πλέγματος σε υποχωρία. Ακολουθείται η τεχνική των αλληλεπικαλυπτόμενων
συνοριακών κελιών μεταξύ των υποχωρίων και ένα βέλτιστο σχήμα για τη μείωση των βημάτων
επικοινωνίας (ανταλλαγής δεδομένων) μεταξύ των διεργασιών.
2.1.2 Εξισώσεις ροής Navier-Stokes και μοντελοποίηση τύρβης
Οι μεσοσταθμισμένες κατά Reynolds εξισώσεις Navier Stokes (Reynolds Averaged Navier-Stokes
equations, RANS) οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση της τύρβης μέσω των τάσεων
Reynolds, και αφού εισαχθεί ο όρος τεχνητής συμπιεστότητας για τη σύζευξη των εξισώσεων ορμής
και συνέχειας, σε καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων και σε αδιάστατη μορφή, καταλήγουν στο
σύστημα εξισώσεων:
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παράμετρος «ψευδοσυμπιεστότητας», “τ” ο «ψευδοχρόνος», “t” ο φυσικός χρόνος, “αt ≡ νt /ν” η
αδιάστατη τυρβώδης κινηματική συνεκτικότητα (έχει εισαχθεί η υπόθεση κατά Boussinesq για την
τυρβώδη συνεκτικότητα και τον τανυστή τυρβωδών διατμητικών τάσεων) και ως “¯” συμβολίζονται οι
μεσοσταθμισμένες ποσότητες.
Για τη μοντελοποίηση της τύρβης, υλοποιήθηκε το μοντέλο ιξώδους τύρβης (Eddy Viscosity Model,
EVM), k-ω/SST που προτάθηκε από τον Menter (Menter 1993). Το μοντέλο k-ω SST συνδυάζει τα
πλεονεκτήματα των μοντέλων τύρβης k-ε και k-ω, με τη βοήθεια μιας συνάρτησης αναμείξεως F1. Η
συνάρτηση F1 παίρνει την τιμή 1 μέσα στο οριακό στρώμα και 0 έξω από αυτό. Με αυτόν τον τρόπο
αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα του μοντέλου k-ω στις περιοχές των στερεών τοιχωμάτων (λιγότερο
δύσκαμπτο σε σχέση με το k-ε και πιο ακριβές), ενώ παράλληλα τα αποτελέσματα δεν είναι πλέον
ευαίσθητα από τις επ’άπειρον τιμές του ω. Πρόκειται για μοντέλο δύο εξισώσεων, για την τυρβώδη
κινητική ενέργεια “k” και τον ρυθμό διάχυσης της τυρβώδους κινητικής ενέργειας “ω”, σε αδιάστατη
μορφή για ασυμπίεστες ροές, που εκφράζεται ως:
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Οι παράμετροι “ϕ” του μοντέλου (β, γ, σk, σω) υπολογίζονται με παρεμβολή των αντίστοιχων τιμών
“ϕ1”, “ϕ2” των δύο μοντέλων τύρβης με τη βοήθεια της συνάρτησης αναμείξεως “F1”
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Οι σταθερές των μοντέλων είναι κ=0.41, β*=0.09, α1=0.31, σκ1=0.85, σω1=0.5, β1=0.075, σκ2=1.0,
σω2=0.856, β2=0.0828, Ω είναι η στροβιλότητα της ροής και d είναι η απόσταση από το πλησιέστερο
«στερεό» όριο. Οι εξισώσεις ροής επιλύονται έως και το στερεό όριο με την προσέγγιση Low
Reynolds Number Model για την προσομοίωση του οριακού στρώματος. Στο στερεό όριο οι
τυρβώδεις μεταβλητές παίρνουν την τιμή kwall=0, ωwall=60/(Re β1 d12), όπου d1 είναι η απόσταση το
πρώτου κόμβου του πλέγματος από το στερεό όριο. Η ενεργός πίεση των εξισώσεων ροής, ορίζεται ως
peff= p + 2k / 3 .
2.1.3 Εξισώσεις ροής για κινούμενα/παραμορφώσιμα πεδία ροής
Η επίλυση του συνδυασμένου προβλήματος ροής-κατασκευής με επιβολή μη-μόνιμων φορτίσεων του
ρευστού στο στερεό και την επαγόμενη παραμόρφωσή του, οδηγεί σε παραμόρφωση του πεδίου ροής
και συνεπώς του αριθμητικού πλέγματος. Η γραφή των εξισώσεων Navier-Stokes για χωρία με
κινούμενα όρια εισάγει όρους ταχύτητας του ορίου και σε επίπεδο υπολογιστικού όγκου όρους
ταχύτητας πλέγματος. Το διάνυσμα της ταχύτητα του πλέγματος υπολογίζεται από τη μετατόπιση των
κόμβων του (εξαιτίας της επαναδημιουργίας πλέγματος) σε κάθε χρονικό βήμα και θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη στις εξισώσεις ροής, κατά τρόπο ώστε να ικανοποιείται ένας επιπλέον νόμος, ο γεωμετρικός
νόμος διατήρησης χώρου (Kallinderis et.al. 2005 & Ahn et.al. 2006) .
2.1.4 Επαναδημιουργία πλέγματος για τον επιλύτη ροής λόγω μετατοπίσεων του συνόρου
Ως αποτέλεσμα των φορτίων ανέμου, τα δομικά στοιχεία υφίστανται μετατοπίσεις, οπότε το σχήμα του
συνόρου του χωρίου ροής αναμένεται να τροποποιείται κατά την επίλυση του προβλήματος ροήςκατασκευής. Με σκοπό να επιλυθεί το πρόβλημα ροής για το επόμενο φυσικό χρονικό επίπεδο,
απαιτείται ένα αντίστοιχα τροποποιημένο πλέγμα. Με βάση το πλέγμα της προηγούμενης χρονικής
στιγμής, ένα πλήθος τεχνικών επαναδημιουργίας πλέγματος έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία.
Ανάμεσά τους, αρκετά διαδεδομένη είναι αυτή που χρησιμοποιεί την αναλογία ελατηρίων.
Αναπτύχθηκαν τέσσερεις μέθοδοι ανακατασκευής υπάρχοντος πλέγματος λόγω μετακίνησης όλου ή
μέρους του συνόρου του. Οι μέθοδοι που επιλέχθηκαν από τη διεθνή βιβλιογραφία, αναπτύχθηκαν και
πιστοποιήθηκε η ακρίβειά τους στο πλαίσιο της παρούσας μεθοδολογίας είναι:
(α) Μέθοδος γραμμικών ελατηρίων (linear springs)
(β) Μέθοδος στροφικών ελατηρίων (torsional springs)
(γ) Λαπλασιανή εξομάλυνση πλέγματος (Laplacian smoothing)
(δ) Παραμόρφωση πλέγματος με χρήση αλγεβρικής συνάρτησης.
2.2 Δομητική δυναμική ανάλυση CSD (Computational Structural Dynamics)
Το λογισμικό στατικής και δυναμικής ανάλυσης κατασκευών (CSD) που χρησιμοποιήθηκε (SOFiSTiK)
βασίζεται στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (π.σ.). Στη δυναμική ανάλυση, η γενικευμένη
διαφορική εξίσωση ισορροπίας του μαθηματικού προσομοιώματος ενός φορέα υπό την επίδραση
χρονικά μεταβαλλόμενων εξωτερικών δράσεων είναι (σε μητρωική μορφή):

MU + CU + KU = R(t )
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όπου M, C, K είναι τα μητρώα μάζας, απόσβεσης και δυσκαμψίας, R(t) είναι το διάνυσμα των
ισοδύναμων εξωτερικών δράσεων και U, U και U είναι τα διανύσματα μετατοπίσεων, ταχυτήτων και
επιταχύνσεων των βαθμών ελευθερίας του προσομοιώματος αντίστοιχα.
Η αριθμητική ολοκλήρωση της παραπάνω διαφορικής εξίσωσης πραγματοποιείται με την έμμεση
(implicit) μέθοδο χρονικής ολοκλήρωσης κατά Newmark. Η διαφορική εξίσωση ικανοποιείται σε
διακριτά χρονικά διαστήματα Δt και σε κάθε χρονικό βήμα υπολογίζονται οι μεταβολές των
μετακινήσεων και των παραγώγων τους με βάση τις τιμές του προηγούμενου βήματος και τις τρέχουσες
τιμές των εξωτερικών δράσεων σύμφωνα με τις παραδοχές:

[

]

U (t + Δt ) ≈ U (t ) + Δt ⋅ (1 − γ ) ⋅U (t ) + γ ⋅U (t + Δt )
U (t + Δt ) ≈ U (t ) + Δt ⋅U (t ) + Δt 2 ⋅ (1 2 − β ) ⋅U (t ) + β ⋅U (t + Δt )

[

με γ ≥ 0.5 και β ≥ 0.25 ⋅ (0.5 + γ )

]

2

Για τις βασικές τιμές γ=0.5 και β=0.25 (τραπεζοειδής κανόνας) η επιτάχυνση μέσα σε κάθε χρονικό
βήμα Δt θεωρείται σταθερή ενώ δεν εισάγεται καμία “αριθμητική απόσβεση”. Η μέθοδος Newmark
αποδεικνύεται ότι (εφόσον ισχύει 2β ≥ γ) είναι χωρίς όρους ευσταθής ανεξάρτητα από το μέγεθος του
χρονικού βήματος. Βέβαια, όσο μικρότερο είναι το χρονικό βήμα τόσο αυξάνει η ακρίβεια των
αποτελεσμάτων.
Στις συνήθεις δυναμικές αναλύσεις η χρονική μεταβολή του διανύσματος των εξωτερικών φορτίων
είναι γνωστή εκ των προτέρων για ολόκληρο το χρονικό πεδίο ολοκλήρωσης. Όμως στα προβλήματα
αλληλεπίδρασης τα φορτία λόγω ανέμου δεν είναι γνωστά, αλλά υπολογίζονται από την επίλυση του
προβλήματος ροής στο τρέχον χρονικό βήμα. Έτσι, στα πλαίσια της εργασίας ο προγραμματιστικός
κώδικας υλοποίησης της μεθόδου Newmark τροποποιήθηκε κατάλληλα ώστε αφενός να μην απαιτείται
η εκ των προτέρων γνώση της χρονικής μεταβολής των φορτίων και αφετέρου να είναι εφικτή η
πολλαπλή επίλυση μέσα στο ίδιο χρονικό βήμα στα πλαίσια της “εσωτερικής” επαναληπτικής
διαδικασίας που απαιτείται για τη σύγκλιση των λύσεων του συνδυασμένου προβλήματος.
2.3 Συζευγμένη ανάλυση ροής-κατασκευής (FSI)
Ο υπολογισμός της δυναμικής απόκρισης και η εν συνεχεία διαστασιολόγηση ενός κτιρίου απαιτούν τη
σύζευξη των αναλύσεων ρευστού-κατασκευής σε μια ενοποιημένη υπολογιστική διαδικασία. Ο
αλγόριθμος σύζευξης των λογισμικών ανάλυσης ροής και κατασκευής απαιτεί την εισαγωγή
κατάλληλων κριτηρίων σύγκλισης για την αποτελεσματική λειτουργία των δύο διαφορετικών
λογισμικών σε μία ενοποιημένη εφαρμογή. Η σύζευξη αυτή συνίσταται στα παρακάτω βήματα:
1. Αποτύπωση της κατασκευής σε πλήρη κατασκευαστικά σχέδια, τόσο για την περιγραφή της
κατασκευής, όσο και για την περιγραφή του περιβάλλοντος πεδίου ροής.
2. Καθορισμός του τύπου ανάλυσης για το ρευστοδυναμικό και το δομητικό τμήμα της, ως προς: τις
διαστάσεις του προβλήματος (διδιάστατο ή τριδιάστατο), τη φύση της ροής (μόνιμη ή μη μόνιμη)
και τον τρόπο ανάλυσης της κατασκευής (στατική ή δυναμική). Η τελευταία θα καθορίσει και τη
θεώρηση του προβλήματος αλληλεπίδρασης ροής-κατασκευής (στατική ή σχεδόν στατική,
δυναμική αντιμετώπιση).
3. Ορισμός του ρευστοδυναμικού προβλήματος για την ανάλυση της ροής γύρω από την κατασκευή.
Συνίσταται από:
o Τον ορισμό της έκτασης του πεδίου ροής γύρω από την κατασκευή.
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o Την επιβολή συνοριακών συνθηκών στα όρια του πεδίου ροής (το προφίλ ατμοσφαιρικού
οριακού στρώματος ανάλογα με την τοπολογία και την τραχύτητα του εδάφους, το επίπεδο
έντασης τύρβης, κτλ.)
4. Διακριτοποίηση της κατασκευής με αριθμητικό πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων.
5. Διακριτοποίηση του πεδίου ροής γύρω από την κατασκευή με μη δομημένο αριθμητικό πλέγμα
πεπερασμένων όγκων.
6. Επίλυση του πεδίου ροής στο παραπάνω διακριτοποιημένο χωρίο με τις συνοριακές συνθήκες που
περιγράφηκαν. Αποτέλεσμα της επίλυσης είναι μεταξύ των άλλων και η κατανομή πιέσεων και
διατμητικών τάσεων στη διεπιφάνεια στερεού-ρευστού.
7. Μεταφορά των πιέσεων και διατμητικών τάσεων από τους κόμβους του πλέγματος για ανάλυση
της ροής (CFD grid) στους κόμβους του πλέγματος για ανάλυση αντοχής της κατασκευής (CSD
grid) στη μεταξύ τους διεπιφάνεια με τη μορφή σημειακών φορτίων.
8. Επίλυση του προβλήματος στατικής ή δυναμικής ανάλυσης της κατασκευής για τις παραπάνω
επιβαλλόμενες πιέσεις και διατμητικές τάσεις στα όρια της. Υπολογισμός παραμορφώσεων/
μετατοπίσεων.
9. Αντιμετώπιση του προβλήματος ροής-κατασκευής με σύζευξη των δύο μεθοδολογιών επίλυσης.
Στην περίπτωση στατικής προσέγγισης, οι υπολογισμοί σταματούν στο βήμα 8 και οδηγούν στη
διαστασιολόγηση της κατασκευής έχοντας λάβει υπόψη και τις φορτίσεις ανέμου.
Στην σχεδόν-στατική προσέγγιση, από τις μετατοπίσεις των ορίων της κατασκευής προκύπτει η
νέα μορφή του χωρίου επίλυσης της ροής, το οποίο είτε διακριτοποιείται εκ νέου είτε το ήδη
υπάρχον πλέγμα “παραμορφώνεται” και αναπροσαρμόζεται σε αυτήν. Στη συνέχεια
επαναλαμβάνονται τα βήματα 6-8 υπολογισμού ροής-φορτίσεων ανέμου-ανάλυσης κατασκευής
(στατικής), έως την τελική σύγκλιση του αλγορίθμου σε αμετάβλητες παραμορφώσεις της
κατασκευής.
Στην περίπτωση δυναμικής προσέγγισης του προβλήματος, στο συνολικό πρόβλημα
αλληλεπίδρασης υπεισέρχεται η έννοια του φυσικού χρόνου. Η επίλυση του πεδίου ροής και η
δυναμική ανάλυση της κατασκευής αφορούν συγκεκριμένο χρονικό επίπεδο και κατασκευάζεται
εσωτερική-επαναληπτική διαδικασία σύζευξης του πεδίου ροής και της παραμορφωσιακής
κατάστασης της κατασκευής, μετά τη σύγκλιση της οποίας γίνεται η μετάβαση σε επόμενο χρονικό
επίπεδο στο οποίο επιλύεται και πάλι το συνολικό πρόβλημα. Η σύζευξη συνίσταται στην
μεταφορά των τάσεων στα όρια της κατασκευής για επίλυση της δυναμικής ανάλυσής της, και
συνακόλουθη παραμόρφωση των ορίων της κατασκευής και συνεπώς του χωρίου επίλυσης της
ροής. Στους υπολογισμούς του πεδίου ροής, για χωρία με κινούμενα όρια υπεισέρχονται και οι
ταχύτητες του πλέγματος, οι οποίες υπολογίζονται μέσα από τη διαδικασία σύζευξης υπολογισμών
ροής-αντοχής.
10. Ικανοποίηση κριτηρίων σύγκλισης ανάλογα με τον τύπο της προσέγγισης, απεικόνιση και
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για την κατασκευή και το επαγόμενο πεδίο ροής.
2.4 Προετοιμασία της υποδομής για συνεργασία των συζευγμένων μοντέλων CFD-CSD
2.4.1 Περιγραφή της γεωμετρίας – χωρίου
Το γεωμετρικό μοντέλο το οποίο απαιτείται για τη γένεση των πλεγμάτων για τις εφαρμογές CFD και
CSD δημιουργείται κάνοντας χρήση του ψηφιακού μοντέλου κτιρίου BIM (Building Information
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Model), απομονώνοντας το κατάλληλο υπομοντέλο MVD (Model View Definition) και μετατρέποντάς
το σε αρχείο επικοινωνίας, βάσει του βιομηχανικού προτύπου δεδομένων IFC (Industry Foundation
Classes).
Η τεχνολογία ΒΙΜ κρίθηκε η καταλληλότερη για την περιγραφή της γεωμετρίας του συζευγμένου
προβλήματος ροής – κατασκευής. Μέσω αυτής είναι δυνατή η σχεδίαση του αρχιτεκτονικού
(architectural), του δομητικού (structural) προσομοιώματος, αλλά και της τοπογραφίας του εδάφους
γύρω από την κατασκευή. Τα μοντέλα ΒΙΜ είναι κλιμακωτά από την κλίμακα ενός ή δύο κτιρίων έως
την κλίμακα πόλης με αντίστοιχες λεπτομέρειες στην προσομοίωση.
Ξεκινώντας από το πλήρες αρχιτεκτονικό μοντέλο που περιγράφεται στο BIM αναπτύχθηκε μια
διαδικασία για την εξαγωγή μοντέλου κατάλληλου για ρευστοδυναμικές αναλύσεις. Η παραγωγή του
γεωμετρικού μοντέλου γύρω από το οποίο θα πραγματοποιηθεί η αεροδυναμική ανάλυση βασίζεται
στην ταυτοποίηση ενός «εξωτερικού φακέλου» (envelope), με τοπολογική και γεωμετρική έννοια, που
περιέχει το κτίριο συνολικά. Επίσης αναπτύχθηκε εφαρμογή για «φιλτράρισμα» (filtering), διαμόρφωση
και σύνθεση τμημάτων με συγκεκριμένη συνδεσμολογία (configuration) και μετασχηματισμό
(mapping), ώστε να εξάγεται τόσο το μοντέλο για την αεροδυναμική ανάλυση όσο και τα
κατασκευαστικά μέλη για την δυναμική ανάλυση της κατασκευής με φορτία που προκύπτουν από την
αεροδυναμική ανάλυση (Σχήμα 1). Η διαδικασία κάνει χρήση της GMSD (Generalised Model Subset
Definition) προσέγγισης (Weise et. al. 2003) συνδυασμένη με αλγορίθμους «φιλτραρίσματος» για το
φιλτράρισμα σε επίπεδο εξωτερικών αντικειμένων (Katranuschkov et. al. 2010).

Σχ. 1 Εξαγωγή μοντέλου αεροδυναμικής ανάλυσης και δομητικής ανάλυσης κατασκευής από το
αρχιτεκτονικό μοντέλο μέσω αρχείου τύπου BIM
Παρόλα αυτά, τα δεδομένα για τον τύπο ρευστομηχανικής ανάλυσης που χρειάζεται ο χρήστης για τον
καθορισμό όλων των απαιτούμενων από την ρευστομηχανική ανάλυση παραμέτρων δεν
περιλαμβάνονται στους στόχους της τεχνολογίας ΒΙΜ. Για το λόγο αυτό προτάθηκε η επέκταση του
μοντέλου, ώστε να περιλαμβάνει τα δεδομένα για την αεροδυναμική ανάλυση του ανέμου γύρω από
κατασκευές πολιτικού μηχανικού. Η επέκταση του μοντέλου όπως υλοποιήθηκε στην παρούσα εργασία
αναφέρεται ως “aeroBIM”. Το εμπλουτισμένο BIM αρχείο με ενεργές υποστάσεις (instances) για
ρευστομηχανική ανάλυση περιλαμβάνει πληροφορίες για τη γύρω από το κτίριο τοπολογία, για τις
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κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, για την κλίμακα του μοντέλου, για τις συνοριακές συνθήκες
της ροής κ.ά.
2.4.2 Γένεση πλέγματος για τον επιλύτη CFD
Το αριθμητικό πλέγμα για την ανάλυση της τυρβώδους ροής του ανέμου γύρω από τις κατασκευές
πρέπει να έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά/ιδιότητες. Αναπτύχθηκε λογισμικό για τη γένεση υβριδικών
πλεγμάτων γύρω από σώματα, κατάλληλο για την ανάλυση τριδιάστατης, τυρβώδους ατμοσφαιρικής
ροής. Μία υψηλής ποιότητας ρευστομηχανική προσομοίωση απαιτεί ένα υψηλής ποιότητας αριθμητικό
πλέγμα. Η δημιουργία τέτοιου πλέγματος για το πεδίο ροής που πρόκειται να προσομοιωθεί για την
περίπτωση πολύπλοκης γεωμετρίας και τριδιάστατης, μη μόνιμης, τυρβώδους ροής, αποτελεί το
περισσότερο «επίπονο» τμήμα της μοντελοποίησης όταν υπάρχει διαθέσιμος ένας ευσταθής και
ακριβής κώδικας CFD.
Για τη σύγκλιση του τυρβώδους πεδίου ροής, τις περισσότερες φορές απαιτείται πολύ μικρή και
ομοιόμορφη απόσταση της πρώτης πλεγματικής γραμμής από το στερεό όριο, καθώς και μικρή
απόσταση μεταξύ τους, για αρκετές από τις πρώτες πλεγματικές γραμμές σε επαφή με το στερεό όριο.
Η χρήση υβριδικών πλεγμάτων με εξαεδρικά, πενταεδρικά και τετραεδρικά στοιχεία στις τρεις
διαστάσεις είναι επιβεβλημένη για το χειρισμό των παραπάνω περιοχών (Σχήματα 7 έως 10).
2.4.3 Κατάλληλη προετοιμασία πλεγμάτων για τη σύζευξη
Η επίτευξη της συζευγμένης ανάλυσης ροής-κατασκευής, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.3 απαιτεί
τη συσχέτιση των πλεγμάτων π.σ της ρευστομηχανικής και της δομητικής ανάλυσης. Σε κάθε βήμα της
ανάλυσης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα μεταφοράς πιέσεων και μετακινήσεων από τους
κόμβους του πλέγματος για ανάλυση της ροής (CFD grid) στους κόμβους του πλέγματος της
κατασκευής (CSD grid) στη μεταξύ τους διεπιφάνεια.
Προγραμματίστηκε ειδική συνοριακή συνθήκη για τα στερεά όρια για τα οποία θα ακολουθήσει
δομητική ανάλυση της κατασκευής. Σε αυτά τα όρια και για υβριδικό πλέγμα ενσωματώθηκε
αλγόριθμος που ολοκληρώνει στην επιφάνεια επιρροής κάθε κόμβου, τον τανυστή των τάσεων που
ασκούνται στον κόμβο και με τον τρόπο αυτό υπολογίζεται το διάνυσμα της ασκούμενης δύναμης σε
κάθε κόμβο του πλέγματος της ροής. Εφόσον και στα δύο μοντέλα χρησιμοποιείται το ίδιο πλέγμα στη
διεπιφάνεια, οι δυνάμεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτούσιες (σαν επικόμβια φορτία) για τη
δομητική ανάλυση της κατασκευής. Στη συνήθη περίπτωση που το πλέγμα για τη δομητική ανάλυση
είναι σημαντικά αραιότερο του πλέγματος της ροής, οι ολοκληρωμένες δυνάμεις των κόμβων της ροής
θα πρέπει να αναχθούν σε ισοδύναμες επικόμβιες δυνάμεις στους κόμβους του αραιότερου πλέγματος
της κατασκευής (Σχήμα 4). Προς τούτο, αναπτύχθηκε ειδικός αλγόριθμος παρεμβολής και προεκβολής
για την παρεμβολή των επιβαλλόμενων δυνάμεων από το πλέγμα της ροής στο πλέγμα της κατασκευής
και αντιστρόφως, όταν επιλύεται το συνδυασμένο πρόβλημα ανάλυσης ροής – κατασκευής, την
προεκβολή του διανύσματος θέσης των κόμβων του πυκνού πλέγματος της ροής από το διάνυσμα θέσης
των κόμβων του αραιού πλέγματος της κατασκευής.
Ειδικά για κτιριακές κατασκευές, οι πραγματικές επιφάνειες που φορτίζονται από τον άνεμο
(εξωτερικές τοιχοποιίες, υαλοπίνακες, προσόψεις κλπ) συνήθως θεωρούνται μη φέρουσες και δεν
περιλαμβάνονται στο μοντέλο δομητικής ανάλυσης. Στην περίπτωση αυτή αξιοποιούνται οι
δυνατότητες του χρησιμοποιούμενου λογισμικού ανάλυσης (SOFiSTiK) που επιτρέπει τον ορισμό
κατάλληλων επιφανειών διανομής φορτίου (Lar – Load distribution area). Οι Lars κατανέμουν στα
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αντίστοιχα δομικά στοιχεία τα “ελεύθερα” σημειακά και γραμμικά ή επιφανειακά κατανεμημένα φορτία
που ασκούνται πάνω τους και προσδιορίζονται μόνο γεωμετρικά (χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένους
κόμβους ή στοιχεία). Έτσι οι ολοκληρωμένες δυνάμεις των κόμβων του πυκνού πλέγματος της ροής
στη διεπιφάνεια θεωρούνται ως σημειακά φορτία που ασκούνται επί των αντίστοιχων Lars οι οποίες
στη συνέχεια τις κατανέμουν ως γραμμικά φορτία στα δοιμκά μέλη της αντίστοιχης όψης του μοντέλου
(Σχήμα 5).

Σχ. 4 Ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στα
πλέγματα ροής και κατασκευής

Σχ. 5 Αναγωγή ρευστομηχανικών φορτίσεων σε
φορτίσεις στα κατασκευαστικά μέλη του φορέα

3 Εφαρμογή στην περίπτωση του πρότυπου κτιρίου CAARC
3.1 Περιγραφή της γεωμετρίας
Για την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιείται το ευρέως διαδεδομένο μοντέλο υψηλού
κτιρίου CAARC (Commonwealth Advisory Aeronautical Council) που αναφέρεται εκτενώς στη
βιβλιογραφία σαν περίπτωση αναφοράς για τη μελέτη ανεμοπιέσεων και φαινομένων αεροελαστικότητας σε υψηλά κτίρια (σε αεροδυναμική σήραγγα ή με αριθμητικούς υπολογισμούς). Για το
CAARC υπάρχουν διαθέσιμα στη βιβλιογραφία αποτελέσματα ανάλυσης αλλά και πειραματικές
μετρήσεις από διάφορες αεροδυναμικές σήραγγες παγκοσμίως από το 1970 έως και σήμερα (Huang
et.al. 2007) και (Braun et.al. 2009). Στο Σχήμα 6 απεικονίζονται οι βασικές διαστάσεις του χωρίου
επίλυσης.

Σχ. 6 Σχηματική αναπαράσταση του χωρίου επίλυσης του πεδίου ροής και των χαρακτηριστικών
διαστάσεων του προβλήματος
Το κτίριο CAARC έχει ορθογωνική πρισματική μορφή με διαστάσεις Dy=45m, Dx=(2/3)Dy=30m και
H=4Dy=180m. Η ανάλυση ροής έγινε σε αδιάστατο μοντέλο με μήκος αδιαστατοποίησης (Lref) το Dy,
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ταχύτητα αδιαστατοποίησης (Vref) ίση με την ταχύτητα του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος στο
ύψος του κτιρίου και χρόνο αναφοράς τον λόγο τους (tref=Lref/Vref). Ο αριθμός Reynolds της ροής που
προκύπτει είναι Re=1.52x105. Για το ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα χρησιμοποιήθηκε εκθετικός νόμος
με εκθέτη 0.3.
3.2 Δίκτυο ΠΣ ρευστομηχανικής ανάλυσης
Το «διογκωμένο» αριθμητικό πλέγμα στη ζώνη του οριακού στρώματος έχει προκύψει με αυτόματη
«διόγκωση» (inflation) του επιφανειακού πλέγματος που διακριτοποιεί τα στερεά όρια. Το επιφανειακό
αυτό πλέγμα για την περίπτωση του κτιρίου, αποτελείται από 18.124 τριγωνικά στοιχεία και 9.163
κόμβους. Το διογκωμένο πλέγμα του οριακού στρώματος έχει απόσταση πρώτης πλεγματικής γραμμής
από το στερεό όριο ίση με 1x10-5, 17 στρώματα διογκούμενου πλέγματος και συνολικό πάχος ζώνης
0,2 (Σχήμα 7 κ 8).

Σχ. 7 Επιφανειακό πλέγμα στα στερεά όρια του
πεδίου

Σχ. 8 Πενταεδρικό πλέγμα στη ζώνη του οριακού
στρώματος στην περιοχή του κτιρίου

Το συνολικό υβριδικό πλέγμα αποτελείται από 287.434 κόμβους και 1.034.367 στοιχεία τα οποία είναι
πεντάεδρα στη ζώνη του οριακού στρώματος και τετράεδρα στο υπόλοιπο χωρίο επίλυσης. Τομές του
υβριδικού πλέγματος παρουσιάζονται στο Σχήμα 9 στο κατακόρυφο επίπεδο που ορίζει το επίπεδο
συμμετρίας του κτιρίου («παράλληλα» στη ροή) και στο Σχήμα 10 στο οριζόντιο επίπεδο στα 2/3 του
ύψους. Στα δύο αυτά επίπεδα απεικονίζονται τα μεγέθη του πεδίου ροής και γίνονται οι περισσότερες
συγκρίσεις με τη βιβλιογραφία.

Σχ. 9 Τομή πλέγματος σε κατακόρυφο επίπεδο
«παράλληλα» στη ροή

Σχ. 10 Τομή πλέγματος σε οριζόντιο επίπεδο σε
ύψος 2/3 H
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3.3 Μοντέλα ΠΣ δομητικής ανάλυσης
Oι ιδιότητες του στερεού αναφοράς είναι Ε=2.3*108 Ν/m2 (μέτρο ελαστικότητας), ν=0.25 (λόγος
Poisson) και ρ=160Kg/m3 (πυκνότητα). Το κτίριο προσομοιώνεται είτε ως ένα συμπαγές σώμα (όπως
στις περισσότερες αναφορές στη βιβλιογραφία) το οποίο υπόκειται σε αεροδυναμικά φορτία που
επιβάλλονται άμεσα στη διεπιφάνεια ρευστού-στερεού ή ως ένα τρισδιάστατο ραβδωτό προσομοίωμα.
3.3.1 Μοντέλο χωρικών ΠΣ
Στο 3Δ μοντέλο χωρικών πεπερασμένων στοιχείων που δημιουργήθηκε, λήφθηκε μέριμνα ώστε οι
κόμβοι στην επιφάνεια του κτηρίου να είναι κοινοί για τα προβλήματα στερεού και ρευστού. Με αυτόν
τον τρόπο δε χρειάστηκε κάποιου είδους παρεμβολή των φορτίων ή των μετατοπίσεων. Το μοντέλο
αποτελείται από 21785 τετραεδρικά στοιχεία και 5115 κόμβους.
Στο σχήμα 11 φαίνεται το πλέγμα που χρησιμοποιήθηκε για το στερεό στην εξωτερική του παρειά, αλλά
και σε μία τομή στο μέσο του.

Σχ. 11 Μοντέλο χωρικών ΠΣ συμπαγούς
προσομοιώματος (προοπτική όψη και τομή)

Σχ. 12 Μοντέλο ραβδωτών & επιφανειακών ΠΣ

3.3.2 Μοντέλο από ραβδωτά και επιφανειακά ΠΣ
Κατασκευάστηκε ένα δεύτερο 3Δ μοντέλο του φορέα που προσομοιάζει σε μοντέλα ρεαλιστικών
κτιριακών κατασκευών και είναι, κατά προσέγγιση, δυναμικά ισοδύναμο με το μοντέλο των χωρικών
πεπερασμένων στοιχείων και τα μοντέλα της βιβλιογραφίας. Το νέο μοντέλο αποτελείται από ραβδωτά
και επιφανειακά ΠΣ για την μοντελοποίηση των υποστυλωμάτων – δοκών και των πλακών του φορέα
αντίστοιχα. Δεν υπάρχουν καθόλου τοιχώματα ή πυρήνες δυσκαμψίας. Κριτήριο στην επιλογή των
ιδιοτήτων του μοντέλου αποτέλεσε η επίτευξη κατά το δυνατόν όμοιων δυναμικών χαρακτηριστικών
με το μοντέλο των χωρικών ΠΣ
Το νέο μοντέλο (Σχήμα 12) αποτελείται από 55 ορόφους ύψους 3.27m ανά όροφο. Τα υποστυλώματά
του έχουν σύμμικτες ορθογωνικές διατομές και είναι τοποθετημένα σε κάνναβο 6x5.62m (6
υποστυλώματα στην μικρή διάσταση του κτηρίου και 9 στην μεγάλη). Οι διαστάσεις των διατομών των
στύλων μεταβάλλονται με το ύψος του κτηρίου, ανάλογα με το θλιπτικό φορτίο που καλούνται να
αναλάβουν. Ειδικότερα, οι διατομές στην βάση του κτηρίου είναι μεταλλικές (S 355) κοιλοδοκοί
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700x600x30 με πλήρωση από ωπλισμένο σκυρόδεμα (C 35/45), ενώ μέχρι την οροφή του κτηρίου οι
διατομές μειώνονται διαδοχικά μέχρι τη 400x300x30 (πάντα με πλήρωση από σκυρόδεμα). Οι πλάκες
κάθε ορόφου προσομοιώνονται με ωπλισμένο σκυρόδεμα (C 20/25) πάχους 17εκ και μεταλλικές δοκούς
(S 355) διατομής ΗΕΑ 600 παράλληλα στην μεγάλη διάσταση και διατομής ΙΡΕ 550 παράλληλα στη
μικρή διάσταση του κτηρίου.
Τα δύο 3Δ προσομοιώματα έχουν περίπου την ίδια μάζα, αλλά και παρόμοια ιδιομορφική συμπεριφορά.
Αναλυτικότερα, η μάζα του μοντέλου των χωρικών ΠΣ είναι 38880tn και του ραβδωτού μοντέλου είναι
38837tn. Η πρώτη ιδιομορφή και στα δύο μοντέλα είναι η μεταφορική παράλληλα στη μικρή διάσταση
του κτηρίου με συχνότητα 0.182 Hertz (Τ = 5.496 sec), ενώ η μεταφορική ιδιομορφή παράλληλα στη
μεγάλη διάσταση έχει συχνότητα 0.262 Hertz (Τ = 3.812 sec) για το μοντέλο των χωρικών ΠΣ και με
συχνότητα 0.251 Hertz (Τ = 3.987 sec) για το μοντέλο των ραβδωτών και επιφανειακών ΠΣ.
Εντούτοις, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι μεταξύ των δύο προσομοιώσεων υπάρχει μεγάλη διαφορά στις
καθ’ ύψος παραμορφώσεις του κτηρίου υπό καμπτική φόρτιση. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο ότι τα
μοντέλα των χωρικών ΠΣ συμπεριφέρονται ως καμπτικοί πρόβολοι, ενώ τα μοντέλα των ραβδωτώνεπιφανειακών ΠΣ ως διατμητικοί πρόβολοι.
4 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
4.1 Ανάλυση του ρευστού
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης της ροής συγκρίνονται με αντίστοιχα της βιβλιογραφίας που
χρησιμοποιούν για τη μοντελοποίηση της τύρβης μοντέλα RANS (Reynolds Averaged Navier–Stokes
Equations) και κατάλληλες για το πρόβλημα τροποποιήσεις τους, μοντέλο μεγάλων δινών με χρήση
υποπλεγματικού μοντέλου τάσεων LES-SGS (Large Eddy Simulation with Subgrid Scale Model) καθώς
και με εκτεταμένη βάση πειραματικών μετρήσεων.

(α) Κατανομή της μέσης πίεσης περιφερειακά
του κτιρίου σε ύψος 2H/3

(β) Κατανομή της μέσης τυπικής απόκλισης της
πίεσης περιφερειακά του κτιρίου σε ύψος 2H/3

Σχήμα 13 Κατανομή της μέσης πίεσης περιφερειακά του κτιρίου σε ύψος 2H/3 και της κατανομής
της μέσης τυπικής απόκλισης της πίεσης στο ίδιο ύψος
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν με τη χρήση του μοντέλου k-ω SST, συγκρίνονται με αντίστοιχα της
βιβλιογραφίας για τροποποιήσεις των k-ε, k-ω και LES-SGS και αποδεικνύεται ότι η χρήση του
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παραπάνω μοντέλου ενδείκνυται για την περίπτωση της ροής ανέμου γύρω από κτίριο. Στο σχήμα 13
παρουσιάζεται συγκριτικό διάγραμμα για την κατανομή της μέσης πίεσης περιφερειακά του κτιρίου στο
ύψος 2H/3, όπως και η κατανομή της μέσης τιμής της τυπικής απόκλισης της πίεσης στο ίδιο ύψος.
Τα αποτελέσματα κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά δεδομένης της απόκλισης όλων μεταξύ τους,
κυρίως λόγω διαφοράς του προφίλ της έντασης της τύρβης στην είσοδο του πεδίου ροής. Η πρόλεξη
του πεδίου ροής στα πλαίσια του έργου, εμφανίζει όλες τις δομές που καταγράφονται στη βιβλιογραφία.
Στα Σχήματα 14 έως 17 παρουσιάζονται στιγμιαίες γραμμές ροής ενδεικτικά της πολυπλοκότητας της
ροής και των δομών που σχηματίζονται. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται συγκρίσεις των
συντελεστών εγκάρσιων (CL) και κατά τη διεύθυνση του ανέμου (CD) δυνάμεων καθώς και των μέσων
τυπικών αποκλίσεων τους με αντίστοιχες τιμές (πειραματικές και αριθμητικές) από τη βιβλιογραφία.
Αποτελέσματα συντελεστών
δυνάμεων (10 διαδοχικές περίοδοι)
standard k-ε [1]
k-ε/LK[1]
EXP/BMT[2]
LES/TJ[1]
present simulation-2 (Δt2=10-3)
present simulation-1 (Δt1=10-2)
k-ε/MMK[1]
LES/BMT[1]

cD

cD ,rms

cL

cL ,rms

1.50
1.71
1.79
1.83
1.87
1.87
1.89
1.90

0.001
0.0127
0.277
0.06
0.0155
0.0155
0.071
0.118

0.01
0
0
0.006
0.0033
0.0034
-0.01
0.004

0.0299
0.2816
0.3
0.134
0.1747
0.1748
0.297
0.3118

Πίνακας 1. Μέσες τιμές των συντελεστών δυνάμεων και των τυπικών αποκλίσεών τους για 2 χρονικά
βήματα της παρούσας προσομοίωσης και σύγκριση με αριθμητικά και πειραματικά αποτελέσματα από
τη βιβλιογραφία ([1]: Huang et.al. 2007, [2]: Obasaju 1992) .
4.2 Κτίριο CAARC επιβαλλόμενα φορτία
Τα φορτία τόσο στο μοντέλο των χωρικών όσο και το μοντέλο των ραβδωτών ΠΣ, επιβάλλονται στις
πέντε ελεύθερες πλευρές του κτηρίου. Η κάθε πλευρά του κτηρίου περιγράφεται σύμφωνα με το Σχήμα
18 ανάλογα με τη θέση της και τις συντεταγμένες της στο δίκτυο των ΠΣ. Στις παρενθέσεις εμφανίζεται
η περιγραφή της κάθε ελεύθερης πλευράς, ανάλογα με το καθολικό σύστημα συντεταγμένων του
δικτύου των ΠΣ. Ο άνεμος πνέει από την πλευρά (–Υ) προς την πλευρά (+Υ). Στα σχήματα 19 έως 21
παρουσιάζονται τα ολοκληρώματα των επιβαλλόμενων φορτίων σε διάφορες πλευρές του κτηρίου, σε
όλο το χρόνο της ανάλυσης (212 βήματα με χρόνο 0.09sec ανά βήμα, συνολικά t = 19.08sec).

Σχ. 14 Γραμμές ροής του στιγμιαίου πεδίου ροής
στο οριζόντιο επίπεδο

Σχ. 15 Γραμμές ροής του στιγμιαίου πεδίου ροής
στο κατακόρυφο επίπεδο συμμετρίας
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Σχ. 16 Τριδιάστατες γραμμές ροής
χρωματισμένες με τιμές πίεσης για καλύτερη
εποπτεία του πεδίου ροής

(-Χ)

Σχ. 17 Γραμμές ροής του μέσου πεδίου στο
οριζόντιο επίπεδο σε ύψος H/3

Ολοκλήρωμα επιβαλλόμενων φορτίων στο κτίριο
60000

Υ

(-Υ)

(KN)

(+Υ)

40000

Κάθετα στον
άνεμο (όλες)

20000

Παράλληλα στον
άνεμο (όλες)

0

Χ

-20000

0

5

10

Σχ. 18 Κάτοψη του κτηρίου CAARC

Σχ. 19 Ολοκλήρωμα επιβαλλόμενων φορτίων στο κτήριο

Συνολικά επιβαλλόμενα φορτία στην
πλευρά -Y

Συνολικά επιβαλλόμενα φορτία στην
πλευρά -X

30000

0

(KN)

10000

-10000

10
Time(sec)

20

Παράλληλα
στον άνεμο (Y)

Σχ. 20 Συνολικά επιβαλλόμενα φορτία στην
πλευρά -Y

-5000
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Κάθετα στον
άνεμο (-Y)

20000

0
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-20000
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Σχ. 21 Συνολικά επιβαλλόμενα φορτία στην
πλευρά -Χ

4.3 Αποτελέσματα δομητικής ανάλυσης χωρικών ΠΣ και ραβδωτών-επιφανειακών ΠΣ
Για τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς του φορέα υπό τα φορτία του ανέμου διενεργήθηκε Δυναμική
Γραμμική Ανάλυση για κάθε χρονικό βήμα της φόρτισης. Το φορτίο του ανέμου επιβλήθηκε σε 212
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βήματα με χρόνο 0.09sec ανά βήμα, συνολικά t = 19.08sec (τέσσερεις όμοιοι κύκλοι φόρτισης 4.86sec
ο καθένας). Σε κάθε βήμα της ανάλυσης οι αρχικές συνθήκες του φορέα προέρχονταν από τις
μετακινήσεις και την εντατική κατάσταση των στοιχείων του προηγούμενου βήματος. Αυτή η
μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε τόσο για το μοντέλο των χωρικών ΠΣ όσο και για το μοντέλο των
ραβδωτών-επιφανειακών ΠΣ.
Στα σχήματα 22, 23 και 24 συγκρίνονται οι μετατοπίσεις στο μέσο της οροφής του κτηρίου (ύψος
180m). Οι μετατοπίσεις μεταξύ των δύο προσομοιωμάτων είναι πολύ κοντά. Οι διαφορές που
παρουσιάζονται στις μετατοπίσεις παράλληλα και κάθετα στη φορά του ανέμου είναι πολύ μικρές.
Παρόλο που η μετατόπιση της οροφής του κτηρίου στην κατακόρυφη διεύθυνση είναι πολύ μικρή και
για τα δύο μοντέλα, υπάρχει αρκετά μεγάλη διαφορά μεταξύ τους (Σχήμα 23). Και αυτό όμως είναι
αναμενόμενο καθώς όπως αναφέραμε παραπάνω το μοντέλο των χωρικών ΠΣ συμπεριφέρεται ως
καμπτικός πρόβολος, ενώ το μοντέλο των ραβδωτών-επιφανειακών ΠΣ ως διατμητικός πρόβολος.

Σχ 22 Μετατόπιση οροφής κάθετα και παράλληλα στη φορά του ανέμου, για τα δύο μοντέλα ΠΣ
του φορέα CAARC

Σχ 23 Κατακόρυφη μετατόπιση οροφής για τα δύο προσομοιώματα του φορέα

Σχ 24 Συνδυασμένη μετακίνηση οροφής παράλληλα και κάθετα στη φορά του ανέμου για α) το
μοντέλο των ραβδωτών και επιφανειακών ΠΣ, β) το μοντέλο των χωρικών ΠΣ και γ) και τα δύο
μαζί.
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(α)

(β)
(γ)
Σχ 25 Παραμόρφωση του μοντέλου των χωρικών ΠΣ σε τρείς διαφορετικές χρονικές στιγμές α)
1.17sec (π/4), β) 2.43sec (π/2) και γ) 3.69sec (3π/4). Προοπτική απεικόνιση και κάτοψη.

(α)

(β)
(γ)
Σχ 26 Παραμόρφωση του μοντέλου των ραβδωτών και επιφανειακών ΠΣ σε τρείς διαφορετικές
χρονικές στιγμές α) 1.17sec (π/4), β) 2.43sec (π/2) και γ) 3.69sec (3π/4).
Προοπτική απεικόνιση και κάτοψη.
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5 Συμπεράσματα - Μελλοντική εργασία
Στην παρούσα εργασία:
o Αναπτύχθηκε η υπολογιστική διαδικασία για τη συνδυασμένη μη-μόνιμη ανάλυση ροήςκατασκευής με στόχο τον υπολογισμό των φορτίων ανέμου σε κατασκευές πολιτικού
μηχανικού, μέσω της σύζευξης υπαρχόντων πακέτων λογισμικού αριθμητικής επίλυσης του
πεδίου ροής (CFD) και ανάλυσης αντοχής της κατασκευής (CSD).
o Έγινε εφαρμογή και πιστοποίηση της μεθόδου στην περίπτωση μελέτης της δυναμικής
απόκρισης ψηλού κτιρίου που υπόκειται σε φορτίσεις ανέμου.
o Υλοποιήθηκε μία υπολογιστική πλατφόρμα για την αριθμητική προσομοίωση της
αλληλεπίδρασης ροής κατασκευής σε χρονικά μεταβαλλόμενες φορτίσεις ανέμου καθώς και η
ανάλυση και αποτίμηση της αποτελεσματικότητας (ενεργητικών ή παθητικών) μηχανισμών
(αεροδυναμικού ή δομητικού) ελέγχου που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο μοντέλο της
κατασκευής.
o Τα αποτελέσματα του λογισμικού της παρούσας εργασίας βρίσκονται σε ικανοποιητική
σύμπτωση με αυτά της βιβλιογραφίας.
Η χρήση της προτεινόμενης υπολογιστικής διαδικασίας κατά τη φάση σχεδιασμού ενός ψηλού ή
εύκαμπτου κτιρίου θα μπορούσε να μειώσει τον απαιτούμενο αριθμό (υψηλού κόστους) πειραματικών
δοκιμών σε αεροδυναμική σήραγγα και να μειώσει το χάσμα μεταξύ αεροδυναμικής ανάλυσης και
δομοστατικού σχεδιασμού. Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο την εφαρμογή της υπολογιστικής
διαδικασίας και σε λοιπές περιπτώσεις κατασκευών πολιτικού μηχανικού που μπορεί να εμφανίζουν
τρωτότητα σε αεροδυναμικές φορτίσεις (π.χ. ιστοί τηλεπικοινωνιών, καμινάδες, εύκαμπτες γέφυρες,
στέγαστρα).
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