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Περίληψη 
Στο χώρο της περίληψης παρουσιάζεται µια σύντοµη περιγραφή της 

διπλωµατικής εργασίας και η διάθρωση της σε κεφάλαια. Η διπλωµατική εργασία 
χωρίζεται σε έντεκα κεφάλαια. Ακόµα υπάρχει κάποιο παράρτηµα µε τον κώδικα του 
προγράµµατος που αναπτύχθηκε. 

Στο πρώτο κεφάλαιο που είναι η εισαγωγή, παρουσιάζονται οι στόχοι που 
έχουν τεθεί για τη διπλωµατική εργασία. Γίνεται µία σύντοµη αναφορά στη µέθοδο 
των πεπερασµένων στοιχείων µε κάποια ιστορικά στοιχεία. Γίνεται µια αναφορά 
ακόµα στην υλοποίηση της µεθόδου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή µε κατάλληλο 
πρόγραµµα. Τέλος αναφέρεται η ανάγκη για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των 
αποτελεσµάτων του προγράµµατος, και έπειτα γίνεται µια αναφορά σε πιθανές 
εφαρµογές που µπορούν να επιλυθούν ώστε να φανούν οι δυνατότητες του 
προγράµµατος. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια εισαγωγική αναφορά στα προβλήµατα της 
θεωρίας της ελαστικότητας. Η αναφορά είναι απαραίτητη για την κατανόηση 
διαφόρων εννοιών της µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων. Επεξηγούνται ακόµα 
όλα τα µεγέθη και οι φυσικές σταθερές που συναντώνται στα προβλήµατα που επιλύει 
η µέθοδος. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η µέθοδος πεπερασµένων 
στοιχείων για την επίλυση προβληµάτων ελαστικότητας σε τρεις διαστάσεις. 
Αιτιολογείται αρχικά η ανάγκη για αριθµητικές λύσεις στα περισσότερα πρακτικά 
προβλήµατα ελαστικότητας. Έπειτα αναπτύσσονται όλα τα απαραίτητα υπολογιστικά 
βήµατα και για τα τρία στάδια της µεθόδου (προεπεξεργασία - επίλυση - 
µετεπεξεργασία). Η περιγραφή της µεθόδου είναι “ανοικτή” ώστε να γίνονται εύκολα 
τροποποιήσεις και να µπορούµε να προχωρήσουµε εύκολα στην επεξήγηση των 
επεκτάσεων στον κύριο κορµό της µεθόδου, για την επίλύση των προβληµάτων µη 
γραµµικής συµπεριφοράς. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται µια εισαγωγή στους νόµους της µηχανικής για τη 
µη γραµµική συµπεριφορά των υλικών. Γίνεται εκτενής αναφορά στους νόµους της 
ελαστοπλαστικής συµπεριφοράς για διάφορα κριτήρια αστοχίας (µε ιστορική σειρά) 
και στους κανόνες που υπάρχουν για την πλαστική ροή. Τέλος αναφέρονται  διάφορες 
άλλες µη γραµµικές συµπεριφορές όπως τα κριτήρια θραύσης από διάτµηση ή από 
εφελκυσµό. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται η εφαρµογή των κανόνων της µη γραµµικής 
συµπεριφοράς στη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων. Στηριζόµενοι σε όσα 
αναφέραµε στο τρίτο κεφάλαιο, αναπτύσσονται οι κατάλληλες τροποποιήσεις και 
επεκτάσεις που πρέπει να γίνουν στη µέθοδο. Στο τέλος του κεφαλαίου παρατίθεται ο 
γενικός αλγόριθµος που χρησιµοποιείται από το πρόγραµµα που αναπτύχθηκε. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται βασικές προγραµµατιστικές τεχνικές και οι 
δοµές των δεδοµένων που χρησιµοποιούνται. Τέλος παρουσιάζονται τα συστήµατα 
τρισδιάστατης θέασης που χρησιµοποιούνται από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 
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οι κατάλληλοι αλγόριθµοι για την υλοποίηση τους. Η τρισδιάστατη θέαση είναι 
χρήσιµη για την οπτική παρουσίαση των προβληµάτων καθώς και των αποτελεσµάτων 
από την επίλυση τους. 

Στο έβδοµο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην προετοιµασία των δεδοµένων ή 
αλλιώς στην προεπεξεργασία. ∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στο περιβάλλον που 
χρησιµοποιείται από το πρόγραµµα και στην φιλικότητα που προσπαθεί να έχει προς 
το χρήστη. Η παρουσίαση συνοδεύεται µε την παρουσίαση πολλών παραθύρων 
διαλόγου που χρησιµοποιεί το πρόγραµµα. 

Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαδικασίες της επίλυσης 
και της µετεπεξεργασίας. Η επίλυση αναλυτικά έχει παρουσιαστεί στα κεφάλαια τρία 
και πέντε, στο όγδοο κεφάλαιο γίνεται µια αναφορά σε πιο ειδικά θέµατα 
προγραµµατισµού. Η µετεπεξεργασία περιλαµβάνει την έξοδο των αποτελεσµάτων 
αλλά και την οπτική παρουσίαση τους στην οποία δίνεται ιδιαίτερο βάρος  λόγω των 
δυνατοτήτων των σύγχρονων υπολογιστών αλλά και της πολυπλοκότητας των 
προβληµάτων που µπορούµε να επιλύσουµε . 

Στο ένατο κεφάλαιο παρουσιάζονται µερικά απλά προβλήµατα στα οποία η 
λύση είναι γνωστή µε ακρίβεια (από αναλυτικές µεθόδους κυρίως). Με τη βοήθεια 
αυτών των προβληµάτων ελέγχουµε την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων του 
προγράµµατος, αλλά διαπιστώνουµε και την αδυναµία για ορισµένες από τις 
αναλυτικές λύσεις υπό κάποιες συνθήκες (όπως η αδυναµία προσδιορισµού της 
κατανοµής τάσεων κοντά σε συγκεντρωµένα φορτία σύµφωνα µε την απλή θεωρία 
των δοκών). 

Στο δέκατο κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισµένες εφαρµογές που επιλύθηκαν 
µε τη βοήθεια του προγράµµατος, ώστε να φανούν οι δυνατότητες του και να 
διερευνηθούν οι κατηγορίες προβληµάτων που µπορεί να επιλύσει. Για τις εφαρµογές 
αυτές δεν διαθέτουµε αναλυτικές λύσεις, οπότε είναι απαραίτητη η εφαρµογή των 
αριθµητικών µεθόδων. 

Το ενδέκατο κεφάλαιο είναι ο επίλογος και τα συµπεράσµατα. Καταλήγουµε 
αιτιολογηµένα στη διατύπωση των συµπερασµάτων για την εργασία και 
διαπιστώνουµε ότι εκπληρώθηκαν οι αρχικοί στόχοι που τέθηκαν. Έπειτα γίνονται 
σκέψεις για τις δυνατότητες  συνέχισης της εργασίας και συγκεκριµένα οι πιθανές 
βελτιώσεις που µπορούν να γίνουν στο πρόγραµµα που αναπτύχθηκε. 

Η εργασία περιλαµβάνει στο τέλος βιβλιογραφία η οποία είναι ταξινοµηµένη 
κατά επιστηµονικά αντικείµενα. Έτσι υπάρχει χωριστή κατηγορία για τα βιβλία 
πεπερασµένων στοιχείων, χωριστή για τα βιβλία του προγραµµατισµού και άλλες 
κατηγορίες. Για ορισµένα βιβλία υπάρχουν σχόλια για το πώς χρησιµοποιήθηκαν στην 
εργασία και για το γενικό τους περιεχόµενο. Σε παράρτηµα στο τέλος της εργασίας 
υπάρχει ο κώδικας του προγράµµατος που αναπτύχθηκε. Στο µέσο της βιβλιοδεσίας 
υπάρχουν έγχρωµες εκτυπώσεις (έγχρωµοι πίνακες) κυρίως από γραφικές εξόδους 
προβληµάτων που επιλύθηκαν. 



Abstract 
In the abstract a short description, of a diploma thesis as well as its division in 

chapters is laid out. On diploma thesis there are eleven chapters, and there is also an 
extract with the codes of the program development. 

In the first chapter, that is the introduction and the goals set for the diploma 
thesis are presented. A short reference regarding the methods of finite elements as well 
as a reference on the adaptation of the method on computer with a suitable program are 
described. It is finally referred to the necessity of the reliability of the program, and 
some examples are given so as the abilities of the program can be obvious. 

The second chapter is about the problems of theory of elasticity. It is necessary 
to understand various meanings of finite elements. 

The third chapter performs the method of finite elements in brief, to resolve the 
problems of elasticity in three dimensions. It primary gives the need for numerical 
solutions on the most practical problems of elasticity, then all the computational steps 
in all three stages of the method are developed (pre-processing, solution and post-
processing). The description of the method is “open” so that we can easily make 
alternations and be able to head on to the explanation of the extensions on the main 
part of the method, and the solution of the problems of non linear behaviour. 

In the fourth chapter an introduction about the laws of mechanics about the non 
linear behaviour is presented. An extensive reference on the laws of elastoplastic 
behaviour about failure criteria and to the rules existed for plastic flow is made. In 
conclusion, other non linear behaviours such as criteria of rupture from tension and 
shear are referred. 

The fifth chapter is about the adjustment of the rules of the non linear 
behaviour on the method of finite elements. At the end of the chapter the general 
algorithm used by the developed program is included. 

The sixth chapter performs the basic programatistic techniques and the data 
structures used. In the end, systems of 3D view used by the computers are described, 
as well as the suitable algorithms about its functions. 

The seventh chapter refers to the preparation of the data in other words the pre-
processing. A certain emphasis is given to the environment where this program is used 
as well as its friendliness tried to have towards the user. The chapter includes a 
presentation of several windows used in the program. 

The eighth chapter performs proceedings of both the solution and the post-
processing includes the output of the results and their visual representation that seems 
to be most important due to the ability of the contemporary computers as well as the 
complexity of the problems we can solve. 
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The ninth chapter refers to some simple problems in which the solution is 
accurately known. Helped by these problems we can check the reliability of the 
program results. On the other hand we can also realize the weakness on some of the 
solutions on certain conditions. 

The tenth chapter represents some applications resolved by the program, so that 
its abilities can be apparent, as well as the problem categories that it can solve are 
explored. 

The eleventh chapter is the conclusions and assumptions. We come to the 
conclusion -- having a cause -- of the formality of the consummations about the 
diploma thesis, and we realize that the primal goals set, have been achieved. Then we 
can think about the abilities of the continuation of the diploma thesis, particularly all 
the possible improvements that can be done on the developed program. 

A bibliography is attached at the end of the diploma thesis, having ordered all 
the scientific elements. In the appendix there is the source code of the program 
developed. In the middle of the book - binding there are coloured plates mainly by 
visual outputs of problems solved. 



1. Εισαγωγή 
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί γενικά ο προβληµατισµός που προκάλεσε 

την εργασία και θα περιγραφεί η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Ακόµα 
επισηµαίνονται οι δυσκολίες που προέκυψαν και αιτιολογείται η επιστηµονική 
σκοπιµότητα της εργασίας. 

Όπως φανερώνει και ο τίτλος της διπλωµατικής εργασίας, επιχειρήθηκε να 
αναπτυχθεί κάποιο πρόγραµµα το οποίο θα έπρεπε να επιλύει προβλήµατα µη 
γραµµικής συµπεριφοράς υλικών στις τρεις διαστάσεις, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 
πεπερασµένων στοιχείων. Ύστερα το πρόγραµµα θα έπρεπε να ελεγχθεί επιλύοντας 
κάποιες απλές εφαρµογές, και ύστερα κάποιες πιο σύνθετες. 

Η επιλογή της µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων έγινε διότι χρειάζεται µία 
αριθµητική µέθοδος εύκολα προγραµµατίσιµη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, η οποία να 
µπορεί να επιλύει σύνθετα προβλήµατα του µηχανικού. Υπάρχουν και άλλες 
παρόµοιες αριθµητικές µέθοδοι όπως η  µέθοδος των συνοριακών στοιχείων και η 
µέθοδος των πεπερασµένων διαφορών. Ο κοινός στόχος όλων αυτών των µεθόδων 
είναι η επίλυση διαφορικών εξισώσεων µε µερικές παραγώγους τις οποίες τις 
βρίσκουµε σε όλα τα φυσικά προβλήµατα του συνεχούς µέσου. 

Η µέθοδος των πεπερασµένων στοιχείων υπερτερεί έναντι των  υπολοίπων 
αριθµητικών µεθόδων στην συνθετότητα των προβληµάτων που µπορεί να 
διαχειριστεί και  να επιλύσει καθώς και στη µεγάλη ευελιξία της. Το µειονέκτηµα της 
είναι ότι πρέπει να καλύψει µε στοιχεία όλο το πεδίο οπότε απαιτούνται µεγάλα ποσά 
υπολογιστικής ισχύος και χώρου αποθήκευσης. 

Ο βασικός στόχος της διπλωµατικής εργασίας δεν είναι η καθεαυτή  ανάπτυξη 
του προγράµµατος αλλά η καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων της µεθόδου. Έτσι 
δεν χρησιµοποιήθηκε κάποιο έτοιµο πρόγραµµα, αλλά αναπτύχθηκε καινούργιο το 
οποίο υλοποιήθηκε σε διάφορα χρονικά στάδια ώστε κάθε φορά να κατανοούνται 
ειδικά θέµατα της µεθόδου. Έπειτα µε τη βοήθεια της επίλυσης κάποιων εφαρµογών 
τεκµηριώνεται καλύτερα η διαδικασία της εκµάθησης της µεθόδου. 

∆εύτερος στόχος ήταν η “προγραµµατιστική πρόκληση”. Τα προγράµµατα 
πεπερασµένων στοιχείων αποτελούν σύνθετες υλοποιήσεις σε συστήµατα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκµεταλλεύονται πολλές δυνατότητες όπως 
υπολογιστική ισχύ, αποθηκευτική ικανότητα, απεικόνιση γραφικών κ.α. Με την 
ανάπτυξη του προγράµµατος, γίνεται προσπάθεια  εκµετάλλευσης στον µέγιστο βαθµό 
των πιο πάνω δυνατοτήτων µε κέρδος την προγραµµατιστική εµπειρία που αποκτείται. 

Ένα ακόµα πλεονέκτηµα της ανάπτυξης νέου προγράµµατος αντί της χρήσης 
κάποιου έτοιµου είναι ότι το πρόγραµµα  µπορεί να προσαρµόζεται στις ειδικές 
απαιτήσεις του χρήστη. Έτσι το πρόγραµµα που κατασκευάστηκε έχει ένα 
προσανατολισµό στην επίλυση των προβληµάτων της γεωτεχνικής  µηχανικής. Ακόµα 
υπάρχει η ευκολία των εύκολων προσαρµογών καθώς και των επεκτάσεων των 
δυνατοτήτων εφόσον υπάρχει η γνώση της δοµής του προγράµµατος. 
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Πριν αρχίσει η ανάπτυξη του προγράµµατος, µελετήθηκαν πολλά θεωρητικά 
θέµατα της µεθόδου και έγινε µια εµβάθυνση σε ορισµένες περιοχές της µηχανικής. 
Όπως αναφέρθηκε το πρόγραµµα αναπτύχθηκε σε διάφορα στάδια. Πριν την 
υλοποίηση κάθε σταδίου γινόταν η µελέτη του κάθε ειδικού θέµατος. Η “ανηγµένη” 
διάρκεια (αφαιρούνται οι διακοπές και διάφοροι άλλοι νεκροί χρόνοι) που απαιτήθηκε 
για την ανάπτυξη του προγράµµατος ήταν πέντε µήνες περίπου. 

Αρκετές δυσκολίες εµφανίστηκαν κατά καιρούς όπως µεγάλα λάθη στο 
πρόγραµµα που κυριολεκτικά εξαφάνιζαν την ορθότητα των αποτελεσµάτων, 
δυσκολία σε ορισµένα συστήµατα να δεσµεύσουν ικανά ποσά µνήµης. ∆ύσκολη 
επίσης ήταν η  υλοποίηση των µισών και πλέον αλγορίθµων που χρειάστηκαν. Πολλά 
προβλήµατα ξεπεράστηκαν όταν το πρόγραµµα µεταφέρθηκε σε περιβάλλον Unix και 
εκτελέστηκε σε µεγάλα υπολογιστικά συστήµατα. 

Τέλος θεωρώ σκόπιµο για το κεφάλαιο της εισαγωγής να αναφερθώ γενικά και 
ιστορικά στη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων: 

Η µέθοδος των πεπερασµένων στοιχείων βασίζεται στη φιλοσοφία των 
µεθόδων της στατικής που χρησιµοποιούν τον πίνακα ακαµψίας και έτσι 
κατατάσσεται στις µητρωικές µεθόδους της στατικής. Εκτός από τα προβλήµατα της 
µηχανικής των στερεών σωµάτων, µπορεί να επιλύσει προβλήµατα της µηχανικής των 
ρευστών, του ηλεκτροµαγνητισµού και άλλες κατηγορίες προβληµάτων που 
περιγράφονται από διαφορικές εξισώσεις µε µερικές παραγώγους. 

Ιστορικά η µέθοδος µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει τις ρίζες της στα αρχαία 
χρόνια όταν προσπαθούσαν να προσεγγίσουν την τιµή του π χρησιµοποιώντας 
περιγεγραµµένα πολύγωνα (ολοκλήρωση σε βήµατα). Τα πρώτα ουσιαστικά βήµατα 
έγιναν το 1941 όταν ο Hrenikoff επινόησε µια µέθοδο για την επίλυση προβληµάτων 
ελαστικότητας δύο διαστάσεων προσεγγίζοντας το πεδίο µε ισοδύναµες ράβδους και 
δοκούς. Ακολούθησαν σχετικές εργασίες του Hrenikoff και του Courant. Η µέθοδος 
εδραιώθηκε το 1960 από τους Argyris και Kelsey [1]. Η ονοµασία “µέθοδος 
πεπερασµένων στοιχείων” (Finite Element Methode - FEM) χρησιµοποιήθηκε για 
πρώτη φορά από τον Clough το 1960. 



2. Απαραίτητα στοιχεία από τη Θεωρία της 
Ελαστικότητας 

2.1 Εισαγωγή 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε κάποιες βασικές 

έννοιες της θεωρίας της ελαστικότητας που θα φανούν χρήσιµες στην ανάλυση των 
πεπερασµένων στοιχείων. Έτσι η προσέγγιση θα είναι κάπως ‘επιφανειακή’ εφόσον ο 
σκοπός είναι η κατανόηση κάποιων εννοιών που χρησιµοποιούνται στα επόµενα 
κεφάλαια. 

Η θεωρία της ελαστικότητας είναι µια µαθηµατικά θεµελιωµένη περιοχή της 
µηχανικής που προσπαθεί να ποσοτικοποιήσει µε µαθηµατικές σχέσεις τα φαινόµενα 
που ασχολείται η µηχανική, παραδείγµατος χάριν το φαινόµενο της επιµήκυνσης µιας 
εφελκυόµενης ράβδου το ποσοτικοποιεί µε το γνωστό νόµο του Hooke δυνάµεων-
παραµορφώσεων ∆l=PL/FE .  

Όπως υποδηλώνει η ονοµασία της, η θεωρία της ελαστικότητας ασχολείται µε 
προβλήµατα ιδανικών υλικών που παρουσιάζουν ίδια συµπεριφορά σε εφελκυσµό και 
θλίψη και ισχύει ακόµη η αρχή των µη παραµενόντων παραµορφώσεων µετά την 
αποµάκρυνση του αιτίου παραµόρφωσης, δηλαδή δεν έχουµε εκδήλωση πλαστικών 
παραµορφώσεων. Πάντως κάποιες βασικές αρχές εφαρµόζονται και στην µη γραµµική 
θεωρία είτε αυτούσιες είτε τροποποιηµένες. Με τον όρο µη γραµµική θεωρία ή και 
θεωρία της πλαστικότητας εφεξής θα εννοούµε τους νόµους που ισχύουν για τα 
σώµατα που παρουσιάζουν µη γραµµική συµπεριφορά στα διάφορα αίτια 
παραµορφώσεων. Τα σώµατα της µη γραµµικής θεωρίας µπορούν να 
πλαστικοποιηθούν, να σπάσουν, να παρουσιάσουν πολύ µεγάλες παραµορφώσεις, να 
έχουν παραµένουσες παραµορφώσεις µετά την αποφόρτιση, και γενικά να 
προσεγγίζουν την συµπεριφορά των πραγµατικών υλικών.1 

Μια σηµαντική ιδιότητα της θεωρίας της ελαστικότητας είναι ότι οι 
περισσότεροι νόµοι της εκφράζονται µε διαφορικές εξισώσεις µε µερικές παραγώγους, 
οι οποίες είναι γραµµικές και έτσι υπάρχει το µαθηµατικό υπόβαθρο για την επίλυση 
τους. Για απλά προβλήµατα συνοριακών συνθηκών (π.χ. πρόβολος µε διανεµηµένο 
φορτίο) υπάρχει ακριβής και κλειστή λύση, ενώ για ποιο πολύπλοκα προβλήµατα 
καταφεύγουµε στις αριθµητικές λύσεις που αναλύουµε στο επόµενο κεφάλαιο. 
Αντιθέτως τα προβλήµατα της µη γραµµικής θεωρίας και της θεωρίας της 
πλαστικότητας, εκφράζονται και από µη γραµµικές διαφορικές εξισώσεις (π.χ. 
εξισώσεις Prandtl&Reuss), για τις οποίες λίγα πράγµατα γνωρίζουµε στα µαθηµατικά, 
έτσι εκεί είναι υποχρεωτική η αριθµητική επίλυση. 

                                                 
1Η πραγµατική συµπεριφορά των υλικών δεν προσεγγίζεται ποτέ καθώς υπάρχουν φαινόµενα 

που αγνοούνται από την κλασσική µηχανική και την αντοχή των υλικών σχετικά µε την µεταφορά 
θερµότητας, ακτινοβολία κ.α. 
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Τα µεγέθη που θα ασχοληθούµε στις επόµενες ενότητες είναι, οι 
παραµορφώσεις και οι τροπές, οι δυνάµεις και οι τάσεις, και οι σχέσεις που συνδέουν 
τα παραπάνω µεγέθη µεταξύ τους. 

2.2 Παραµορφώσεις - τροπές 
Όλα τα πραγµατικά σώµατα είναι παραµορφώσιµα και η έννοια του τελείως 

άκαµπτου σώµατος δεν υφίσταται παρά µόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Έτσι κάθε 
σώµα παρουσιάζει ένα πεπερασµένο βαθµό ακαµψίας ώστε µε κατάλληλες δράσεις να 
παρουσιάζονται παραµορφώσεις. 

Αν έχουµε στερεό το οποίο περικλείεται από σύστηµα συντεταγµένων x,y,z 
τότε µε κατάλληλη δράση είναι δυνατό να έχουµε παραµορφώσεις σε κάθε σηµείο του 
σώµατος µε συντεταγµένες x,y,z που εκφράζονται µε το διάνυσµα P που έχει ως 
συνιστώσες τα u(x,y,z), v(x,y,z) & w(x,y,z). Τα u,v,w είναι παραµορφώσεις ως προς 
τους βασικούς άξονες x,y,z. 

Ως ανοιγµένη παραµόρφωση ή τροπή [16] (ο όρος τροπή χρησιµοποιήθηκε 
επιτυχηµένα από τον καθηγητή Κ. Μυλωνά για να περιγράψει τις λεγόµενες “Ανηγµένες 
παραµορφώσεις”) θα ορίσουµε για την περίπτωση µονοαξονικής παραµόρφωσης (π.χ. 
πείραµα εφελκυσµού) την ανοιγµένη τιµή της παραµόρφωσης ∆l για κάποιο µήκος 
αναφοράς L ή διαφορετικά ε=∆l/L. Η σχέση αυτή διαφορικά εκφράζεται σαν du/dL 
όπου u είναι η τιµή της παραµόρφωσης συναρτήσει του L, και L αναπαριστά την 
διεύθυνση της µονοαξονικής παραµόρφωσης. 

Στην περίπτωση τρισδιάστατης παραµόρφωσης µπορούµε να έχουµε εκτός από 
u, επιπλέον  v&w κατά τις διευθύνσεις x,y&z οπότε πια οι παράγωγοι είναι ως προς 
αυτές τις διευθύνσεις. Τότε εκτός από τις τρεις τροπές κατά τους άξονες x,y,z (εx, εy, 
εz) χρειαζόµαστε τρία ακόµη µεγέθη για να περιγράψουµε τις γωνιακές ή διατµητικές 
παραµορφώσεις τα οποία είναι είτε τα  γxy, γyz, γzx είτε τα εxy, εyz, εzx. H σχέση µεταξύ 
των προηγούµενων µεγεθών είναι ότι τα γij είναι διπλάσια από τά αντίστοιχα εij διότι 
ενώ τα εij αναπαριστούν την γωνία στρέβλωσης στις κορυφές τετραγώνου ij,  τα γij 
αναπαριστούν την µεταβολή της γωνίας που σχηµατίζουν οι διαγώνιες ενός 
τετραγώνου ij. Οι πλήρεις σχέσεις λοιπόν που συνδέουν τις παραµορφώσεις µε τις 
τροπές είναι οι [13]: 

ε ϑ
ϑχχ =

u   ε ϑ
ϑy

v
y

=  ε ϑ
ϑz

w
z

=  και                                  (2.1) 
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ϑ
ϑzx

w
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= +  

Τα στοιχεία των τροπών µπορούµε να τα διατάξουµε στις θέσεις ενός  
µητρώου 3x3: 
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όπου αυτό το µητρώο το ονοµάζουµε ε και αποδεικνύεται ότι το ε 
αναπαριστάνει τανυστή β΄ τάξεως, δηλαδή υπάρχει ικανή σχέση ε΄=r.ε.rT όπου r είναι 
µητρώο 3x3 που περιέχει διευθύνοντα συνηµίτονα και µετασχηµατίζει ένα σύστηµα 
αναφοράς σε κάποιο άλλο. (π.χ. µε στροφές αξόνων).  

Εφόσον ισχύει ότι εij=εji ο τανυστής είναι επιπλέον συµµετρικός και 
αποδεικνύεται ότι υπάρχει σύστηµα αναφοράς τέτοιο ώστε να έχουµε τροπές µόνο 
κατά τις διευθύνσεις x΄ y΄ z΄ χωρίς διατµητικές τροπές και αυτό είναι το κύριο 
σύστηµα αναφοράς και οι x΄ y΄ z΄ λέγονται κύριοι άξονες. Όµως περισσότερα για τα 
κύρια συστήµατα  και για άλλα τανυστικά µεγέθη  παραπέµπω στην επόµενη ενότητα 
που θα συζητηθεί ο τανυστής των τάσεων που έχει τις ίδιες ιδιότητες µε τον τανυστή 
των τροπών. 

Κατά την παραµόρφωση του σώµατος έχουµε µεταβολή όγκου η οποία 
υπολογίζεται ως: 

θ ε ε ε=
−

= + +
V V

V xx yy zz
0

0

                 (2.2) 

Το θ ονοµάζεται και ανηγµένη διόγκωση και δείχνει την µεταβολή του όγκου, 
οι τροπές εxx-θ/3, εyy-θ/3, εzz-θ/3 ονοµάζονται αποκλίνουσες τροπές. Ο τανυστής 
eij=εij-1/3 θ δij (δij=0 όταν i διάφορο j, δij=1 όταν i=j) ονοµάζεται  αποκλίνοντας 
τανυστής τροπών και παριστάνει την σύνογκο παραµόρφωση (χωρίς µεταβολή του 
όγκου) εφόσον ekk=trace(eij)=0. Αντιθέτως ο τανυστής αij=θ/3.δij  ονοµάζεται 
σφαιρικός τανυστής τροπών και παριστάνει τη σύµµορφο παραµόρφωση (χωρίς να 
µεταβάλει σχήµα παρά µόνο κλίµακα). Φυσικά ισχύει εij=eij+αij, δηλαδή η 
παραµόρφωση ενός σώµατος µπορεί να χωριστεί σε δύο φάσεις: παραµόρφωση του 
σχήµατος και µεταβολή κλίµακας. 

Είδαµε ότι είναι σχετικά εύκολο να µεταβούµε από το πεδίο των 
παραµορφώσεων στο πεδίο των τροπών µε απλή παραγώγιση και για κάθε τιµή u,v,w 
είναι δυνατό να έχουµε τροπές. Το αντίστροφο πρόβληµα δεν είναι εύκολο [20] 
(δηλαδή να µεταβούµε από τις τροπές σε παραµορφώσεις) και για να είναι δυνατό 
πρέπει οι τροπές µεταξύ τους να υπακούουν σε κάποιους περιορισµούς. Αυτοί οι 
περιορισµοί λέγονται εξισώσεις του συµβιβαστού και αποτελούν µαθηµατική 
διατύπωση της συνθήκης της συνέχειας του παραµορφωσίµου σώµατος και είναι τόσο 
σηµαντικές όσο οι εξισώσεις ισορροπίας αντίστοιχα για τις τάσεις-δυνάµεις. Η 
διατύπωση είναι: 

ϑ ε
ϑ

ϑ ε
ϑ

ϑ γ
ϑ ϑ

2

2

2

2

2
i j

j i i
+ = ij

j
  (2.3) 
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Όπου τα i,j  είναι διαδοχικά: xy, yz, zx οπότε οι εξισώσεις συµβιβαστού είναι 
3. 

Τέλος οι παραµορφώσεις του σώµατος δύναται να υπακούν σε συνοριακές 
συνθήκες, η σχέση είναι πολύ απλή: 

ui=Fi     (2.4) 

Αυτό σηµαίνει ότι το διάνυσµα των µετατοπίσεων είναι δυνατόν να είναι 
ορισµένο για περιοχές του συνόρου του σώµατος, όπως στις στηρίξεις ενός σώµατος ή 
στις υποχωρήσεις τους. 

2.3 ∆υνάµεις - τάσεις 
Η δύναµη είναι ένα φυσικό µέγεθος που εκφράζει το αίτιο που προκαλεί  την 

(επιταχυνόµενη) κίνηση  ή την παραµόρφωση ενός σώµατος συγκεκριµένης µάζας. 
Είναι γνωστή άλλωστε η σχέση που συνδέει τα παραπάνω µεγέθη: 

F=ma (Εξίσωση Newton) 

Όπου F & a διανύσµατα που εκφράζουν αντίστοιχα τη δύναµη και την 
επιτάχυνση και m βαθµωτό µέγεθος που εκφράζει τη µάζα του σώµατος. 

Αν δεχτούµε ότι η µάζα µετράται σε χιλιόγραµµα (Kgr) και η επιτάχυνση σε 
µέτρα ανά δευτερόλεπτα στο τετράγωνο (S.I.), τότε η δύναµη έχει µονάδες Kgr.m.s-2 ή 
αλλιώς Newton (N). 

Αν θεωρήσουµε τώρα σώµα που ισορροπεί µε τη βοήθεια εξωτερικών 
δυνάµεων (ώστε να µην επιταχύνεται), τότε υπάρχει µια κατανοµή εσωτερικών 
δυνάµεων µέσα στο σώµα. Θεωρούµε µια τοµή του σώµατος κατά ένα τυχαίο επίπεδο, 
τότε σε στοιχειώδη επιφάνεια dA ασκείται στοιχειώδη δύναµη dF και αν 
διατυπώσουµε τη διαφορική σχέση dF=T.dA τότε το Τ ονοµάζεται τάση . 

Αν θεωρήσουµε τώρα ένα στοιχειώδη κύβο,µε σύστηµα συντεταγµένων x,y,z 
τέτοιο ώστε οι άξονες να είναι κάθετοι στις έδρες του κύβου, µπορούµε να πούµε ότι 
σε κάθε µία από τις έδρες ασκείται και από µία τάση Tx,Ty,Tz, οι οποίες έχουν 
τυχαίες διευθύνσεις στο χώρο που δύναται να αναλυθούν στις καρτεσιανές 
διευθύνσεις ως: 

Tx=σxx.i+σxy.j+σxz.k 

Ty=σyx.i+σyy.j+σyz.k                 (2.5) 

Tz=σzx.i+σzy.j+σzz.k 

Τα µεγέθη σxx,...,σzz είναι βαθµωτά και ονοµάζονται στοιχεία των τάσεων. 
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Σχήµα 2-1 Τάσεις σε στοιχειώδη κύβο 

Τα µεγέθη σxx,σyy,σzz ονοµάζονται ορθές τάσεις διότι δρουν κάθετα στις έδρες 
x,y,z που ορίσαµε προηγουµένως. Τα µεγέθη σxy,σyz,σzx,σxz,σyx,σzy ονοµάζονται 
διατµητικές τάσεις και δρουν στα επίπεδα των εδρών x,y,z. Ισχύει (δεν παραθέτω 
απόδειξη,  [14]) η πρόταση Cauchy, δηλαδή ότι σij=σji ώστε να ικανοποιούνται οι 
εξισώσεις ισορροπίας του στερεού σώµατος. 

Είναι δυνατόν τα στοιχεία των τάσεων να διαταχθούν επί µητρώου σ 3x3 ως: 

σ σ σ
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σ σ σ
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Αυτό το µητρώο αποδεικνύεται ότι  αναπαριστά τανυστή β` τάξεως διότι 
πράγµατι υπάρχει ικανή σχέση µετασχηµατισµού από ένα σύστηµα αναφοράς x,y,z σε 
ένα άλλο σύστηµα x`,y`,z`: σ`=r.σ.rΤ  όπου ο r είναι ο κατάλληλος πίνακας 
µετασχηµατισµού. 

Μια σηµαντική ιδιότητα του τανυστή των τάσεων (που ισχύει και για τον 
τανυστή των τροπών) είναι ότι υπάρχει κάποιο σύστηµα συντεταγµένων x1,y1,z1 µε 
πίνακα µετασχηµατισµού από το x,y,z στο x1,y1,z1: R  που να ικανοποιεί τη σχέση: 

σ
σ

σ

σ σ σ
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σ σ σ
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zx yz zz

T      (2.6) 
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Εφεξής το σύστηµα αυτό: x1,y1,z1 στο οποίο δεν παρουσιάζονται διατµητικές 
τάσεις ονοµάζεται κύριο σύστηµα, και οι τάσεις σ1,σ2,σ3  ονοµάζονται κύριες τάσεις. 

Ας ορίσουµε όµως ένα ακόµα µέγεθος για τον τανυστή των τάσεων  (ισχύει και 
για τον τανυστή των τροπών). Αποδεικνύεται ότι υπάρχουν τρία βαθµωτά µεγέθη για 
έναν τανυστή β’ τάξεως που για κάθε σύστηµα αναφοράς (άρα και για το κύριο) 
παραµένουν αναλλοίωτα. Αυτά τα µεγέθη ονοµάζονται αναλλοίωτες του τανυστή των 
τάσεων και είναι: 

Ι1=σxx+σyy+σzz =σ1+σ2+σ3 

Ι2=σxxσyy+σyyσzz+σzzσxx-σxy
2-σyz

2-σzx
2=σ1σ2+σ2σ3+σ1σ3          (2.7) 

Ι3= Det =σ1σ2σ3 
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Οι αναλλοίωτες µάλιστα έχουν κρυµµένη και κάποια φυσική σηµασία όπως ο 
Ι1 σχετίζεται µε την υδροστατική πίεση και ο Ι2 µε την µέγιστη διατµητική τάση (έχει 
το χαρακτήρα µιας αντιπροσωπευτικής τάσης). 

Οι κύριες τάσεις δύναται να υπολογιστούν ως πρόβληµα ιδιοτιµών δηλαδή, και 
µε τη βοήθεια των αναλλοίωτων του τανυστή των τάσεων: 

Det =0                 (2.8) 
σ σ σ σ
σ σ σ σ
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Με τη βοήθεια πράξεων µπορούµε να καταλήξουµε στην εξής εξίσωση τρίτου 
βαθµού: 

σ3-Ι1σ2+Ι2σ-Ι3=0                          (2.9) 

Η εξίσωση δύναται να λυθεί πάντα µε τη βοήθεια τριγωνοµετρικού 
µετασχηµατισµού, θα έχει δε πάντα πραγµατικές λύσεις (βλ. βιβλιογραφία,[13]). 

Οι τάσεις πρέπει µαζί µε τις µαζικές δυνάµεις να ισορροπούν, και αν υπάρχει 
κίνηση να ικανοποιούνται οι εξισώσεις κίνησης. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να 
ικανοποιείται η σχέση: 

ϑσ
ϑ

ϑσ
ϑ

ϑσ
ϑ

ix iy iz
ix y z

F+ + + 0=                      (2.10) 

Στα i κάθε φορά έχουµε x,y & z. Στην περίπτωση επιταχυνόµενης κίνησης τότε 

αντί του µηδέν στο δεξί µέλος της εξίσωσης  έχουµε τον όρο ρ ϑ
ϑ

2

2

u
t

 όπου ρ είναι η 

πυκνότητα και u η µετατόπιση κατά x,y ή z ανάλογα το i. Από την πιο πάνω σχέση 
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γενικεύοντας µπορούµε να διατυπώσουµε τον γενικό νόµο του Newton που ισχύει και 
για παραµορφώσιµα σώµατα [20]: 

( )T dA B dv
DV
Dt

dvi
v

i
i

DDS

+ = ∫∫∫∫∫∫∫∫ ρ                   (2.11) 

Στην σχέση αυτή έχουµε τις έλξεις (που µπορούν να αναχθούν σε τάσεις), τις 
µαζικές δυνάµεις, και τις επιταχύνσεις. 

Στο σύνορο του σώµατος ισχύουν συνοριακές συνθήκες για τις τάσεις και τις 
ασκούµενες δυνάµεις: 

σijνj=Gi               (2.12) 

Το µητρώο σij είναι ο τανυστής των τάσεων νj είναι το κάθετο διάνυσµα στο 
σύνορο και Gi είναι η δύναµη ανά µονάδα επιφάνειας που ασκείται στο σύνορο. Αυτή 
η σχέση παρά την απλότητα της είναι πολύ σηµαντική διότι συνδέει τα εξωτερικά 
φορτία µε την εσωτερική εντατική κατάσταση. 

Είναι δυνατόν να αφαιρέσουµε από την διαγώνιο του τανυστή των τάσεων την 
µέση ορθή τάση (υδροστατική πίεση). Οπότε θα λάβουµε τον τανυστή: 

sij ij kk ij= −σ σ1
3

δ           (2.13) 

Το δij το οποίο το συναντήσαµε και στην προηγούµενη ενότητα, ονοµάζεται 
δέλτα του Kronecker και είναι ως γνωστόν 0 για i≠j και 1 για i=j, ο δε τανυστής sij 
ονοµάζεται αποκλίνων τανυστής των τάσεων και έχει µεγάλη σηµασία στα κριτήρια 
αστοχίας που θα εξετάσουµε στην θεωρία της πλαστικότητας. Τις αναλλοίωτες αυτού 
του τανυστή θα τις συµβολίζουµε J1,J2 &J3 και πάντα θα είναι J1=0 εφόσον οι 
αποκλίνουσες τάσεις είναι απαλλαγµένες από υδροστατική πίεση. Ο J2 δίνει αυτούσια 
την µέγιστη διατµητική τάση (ή οκτάεδρη διατµητική τάση ) υψωµένη στο τετράγωνο 
και χρησιµοποιείται στο κριτήριο αστοχίας Von Μises για να δείξει την έναρξη της 
διαρροής. 

2.4 Ελαστική - Γραµµική συµπεριφορά  
Σε αυτή την ενότητα θα αναφερθούµε συνοπτικά σε νόµους που συνδέουν τα 

µεγέθη των δυνάµεων-τάσεων µε τις παραµορφώσεις-τροπές στην περιοχή που τα 
υλικά έχουν ελαστική-γραµµική συµπεριφορά. Συγκεκριµένα οι νόµοι που θα 
ασχοληθούµε ισχύουν για ισότροπα υλικά, στα οποία οι ιδιότητες τους είναι 
ανεξάρτητες των διευθύνσεων. 

2.4.1 O νόµος του Hooke σε µια διάσταση 
Είναι γνωστός ο νόµος του Hooke, σε µία διάσταση: Η παραµόρφωση κατά µία 

διεύθυνση ενός σώµατος είναι ανάλογη της δύναµης που ασκείται σε αυτή τη 
διεύθυνση ή: F=K.∆l, όπου ο Κ είναι ένας συντελεστής ακαµψίας. 
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Για µία πρισµατική ράβδο το Κ είναι ΕA/L όπου Ε,A,L είναι ο συντελεστής 
ελαστικότητας του Young, η επιφάνεια της διατοµής και το µήκος της ράβδου. Αν 
ανάγουµε το ∆l στο µήκος L και την δύναµη F στην επιφάνεια Α τότε µπορούµε να 
πάρουµε την πιο γενική σχέση: 

σ=Ε.ε       (2.14) 

Το σ είναι τάση, και το ε τροπή αρκεί να περιοριζόµαστε σε στοιχειώδης όγκο 
dA.dL. Για την πρισµατική ράβδο µε το µονοαξονικό φορτίο επειδή δεν έχουµε 
αξιόλογες µεταβολές συναρτήσει του µήκους και του σηµείου της διατοµής µπορούµε 
να χρησιµοποιήσουµε τις ολοκληρωµένες  σχέσεις σ=F/A και ε=∆l/L. 

Αν θεωρήσουµε την διεύθυνση xx κατά την οποία έχουµε την φόρτιση τότε 
µπορούµε να δεχτούµε τη σχέση σxx=E.εxx .Κατά τις διευθύνσεις yy και zz δεν έχουµε 
τάση αλλά παρουσιάζονται τροπές εyy και εzz οι οποίες σχετίζονται µε την τροπή εxx µε 
την βοήθεια του συντελεστή (λόγου) του Poisson [14] ώστε: 

ν
ε
ε

ε
ε

= − = −yy

xx

zz

xx

          (2.15) 

O συντελεστής (λόγος) του Poisson είναι µία από τις φυσικές σταθερές του 
υλικού και κυµαίνεται µεταξύ 0 και 0.5 .  Κατά την µονοαξονική ένταση η µεταβολή 
όγκου συναρτήσει του λόγου είναι ∆V=εxx(1-2ν) και επειδή όταν εxx>0 πρέπει ∆V>0 
προκύπτει ν<0.50. 

Στην περίπτωση που έχουµε µόνο διάτµηση  π.χ. στο επίπεδο xy (σxy) τότε 
παρουσιάζεται διατµητική παραµόρφωση γxy και η σχέση που συνδέει τα δύο πιο 
πάνω µεγέθη είναι: 

σxy=Gγxy               (2.16) 

To G είναι το µέτρο ελαστικότητας σε διάτµηση και αποδεικνύεται ότι: 
G=E/(2(1+ν)). Μια σηµαντική ιδιότητα που πρέπει να αναφέρουµε είναι ότι ποτέ µια 
διατµητική παραµόρφωση δεν προκαλεί ορθή τάση και ποτέ µια ορθή παραµόρφωση 
δεν προκαλεί διατµητική τάση. 

2.4.2 Ο νόµος του Hooke σε τρεις διαστάσεις 
Στην περίπτωση των τριών διαστάσεων πρέπει να συσχετίσουµε όλες τις 

συνιστώσες των τανυστών τάσεων και τροπών. Μία τέτοια δυνατή σχέση που µπορεί 
να επεκταθεί και στα ανισότροπα υλικά είναι η [9],[20]: 

σij=Cijklεkl          (2.17)  

Ο Cijkl είναι επίσης τανυστής, όµως 4ης τάξεως µε 81 στοιχεία. Επειδή ισχύει η 
συµµετρικότητα των τανυστών τάσεων και τροπών καθώς και η ισοτροπία είναι 
δυνατόν να περιορίσουµε κατά πολύ τα στοιχεία του Cijkl. Αν χρησιµοποιήσουµε 
πινακοποιηµένη µορφή διατάζοντας τους τανυστές τάσεων και τροπών σε διανύσµατα 
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στήλες διαστάσεως έξι, τότε ο Cijkl αναπαριστάται ως πίνακας 6 επί 6. Η σχέση 
γίνεται: 
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           (2.18) 

Για να είµαστε συνεπείς µε τους συµβολισµούς που χρησιµοποιούνται στην 
µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων και έχουν καθιερωθεί από τον Zienkiewicz τον 
πίνακα Cpq  θα τον συµβολίζουµε ως [D]. 

Λαµβάνοντας τώρα υπόψη την σχέση G-E, την σχέση για τα ‘διατµητικά’ 
µεγέθη σij=Gγij (γij=2εij) και τις σχέσεις για τις ορθές τάσεις και τροπές: 

( )[ ]ε σ ν σ σxx xx yy zzE
= − +

1  

( )[ ]ε σ ν σ σyy yy xx zzE
= − +

1                (2.19) 

( )[ ]ε σ ν σ σzz zz xx yyE
= − +

1  

Μπορούµε να εκφράσουµε τον πίνακα [D] (ή Cpq) συναρτήσει των Ε και ν: 
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 (2.20) 

Toν πίνακα [D] θα τον ξανασυναντήσουµε στο κεφάλαιο των πεπερασµένων 
στοιχείων και είναι πολύ σηµαντικός διότι βάζει τις ιδιότητες του υλικού στην 
ανάλυση µας. Παρατηρούµε ότι στην οριακή περίπτωση όπου ο λόγος Poisson παίρνει 
την τιµή 0.5 ο πίνακας είναι αόριστος διότι έχουµε διαίρεση µε το 0 στον 
παρονοµαστή. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί ότι στην περίπτωση που έχουµε τιµή 0.5 
προκύπτει ότι εxx+εyy+εzz=0 µε ανεξαρτησία τάσεων, αυτό ερµηνεύεται ότι για ν=0.5 
υπάρχει ένας ακόµα περιορισµός για τις τροπές. 
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Η µεταβολή όγκου προκαλείται µόνο από την υδροστατική πίεση η οποία είναι 
p=I1/3. H δε µεταβολή όγκου συναρτήσει της υδροστατικής πίεσης είναι: 

∆V
V

p
K

=        (2.21) 

To K είναι ίσον µε 
( )

E
3 1 2− ν

 και ονοµάζεται µέτρο συµπίεσης, παρατηρούµε δε 

για την οριακή τιµή 0.5 το σώµα γίνεται ασυµπίεστο όπως τα συνηθισµένα υγρά (π.χ. 
νερό). 

Τέλος ορίζουµε το µέτρο συµπιεστότητας του υλικού Εφ [14] ως: 

( )( )
E Eφ

ν
ν ν

=
−

+ −
1

1 1 2
          (2.22) 

Το Εφ είναι ένα ισοδύναµο µέτρο ελαστικότητας για την περίπτωση 
τριαξονικής έντασης µε παρεµποδιζόµενες εγκάρσιες παραµορφώσεις. Έτσι κατά τη 
διεύθυνση z που ασκείται το φορτίο υπάρχει δυνατότητα παραµορφώσεων ενώ κατά 
τις διευθύνσεις y & x υπάρχει αδυναµία παραµορφώσεως. Είναι πολύ χρήσιµο στα 
γεωτεχνικά προβλήµατα για τους υπολογισµούς καθιζήσεων κ.α. Πρακτικά βλέπουµε 
ότι για ν->0.5 υπάρχει αδυναµία καθίζησης διότι το Εφ τείνει στο άπειρο. 

2.5 Η αρχή Saint-Venant 
Η αρχή Saint-Venant ένα πολύ σηµαντικό συµπέρασµα που διευκολύνει  την 

ανάλυση των προβληµάτων ελαστικότητας, και έχει επαρκώς επιβεβαιωθεί 
πειραµατικά. Παραθέτω την διατύπωση που  υπάρχει στο βιβλίο Προβλήµατα 
Θεωρίας Ελαστικότητας του Ε. Γδούτου [13]: 

Όταν ένα σύστηµα δυνάµεων που ασκείται σε ένα τµήµα του συνόρου ενός 
σώµατος αντικατασταθεί µε ένα άλλο στατικά ισοδύναµο σύστηµα, δηλαδή µ’ ένα 
σύστηµα δυνάµεων που δίνει την ίδια συνισταµένη δύναµη και την ίδια ροπή όπως και 
το πρώτο, και το οποίο ασκείται στο ίδιο τµήµα του συνόρου του σώµατος, τότε οι 
τάσεις, οι τροπές  και οι µετατοπίσεις, µε εξαίρεση τις µετατοπίσεις του σώµατος σαν 
απολύτως στερεού, σε σηµεία µακριά από το τµήµα του συνόρου που ασκούνται οι 
δύο στατικά κατανοµές, είναι οι ίδιες. 

Προτείνω στον αναγνώστη να ανατρέξει στο δεύτερο παράδειγµα που 
επιλύθηκε µε το πρόγραµµα, και στον τρίτο έγχρωµο πίνακα µε την κατανοµή της σx 
για αυτό το πρόβληµα. Κοντά στο συγκεντρωµένο φορτίο υπάρχει ιδιοµορφία στην 
κατανοµή των τάσεων η οποία αποκαθίσταται σε κάποια απόσταση από αυτό.  

2.6 Συµπεράσµατα 
Στο κεφάλαιο αυτό είδαµε κάποιες σηµαντικές σχέσεις και νόµους που η 

κατανόηση τους είναι χρήσιµη για την µελέτη τόσο των κεφαλαίων που αναφέρονται 
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στα πεπερασµένα στοιχεία, όσο και για τα κεφάλαια που αναφέρονται στην θεωρία 
της πλαστικότητας. 

Το κεφάλαιο όπως αναφέραµε είναι τελείως εισαγωγικό, και δεν µπαίνει σε 
βάθος σε αρκετές έννοιες, αλλά φυσικά παρατίθεται η κατάλληλη βιβλιογραφία στην 
οποία ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέξει. Υπάρχει φυσικά και πιο εξειδικευµένη 
βιβλιογραφία και αναφέρουµε συγκεκριµένα, βιβλία πεπερασµένων στοιχείων που 
έχουν ως συνήθως πολλά στοιχεία από την θεωρία της ελαστικότητας. 





3. Η Μέθοδος πεπερασµένων στοιχείων 

3.1 Εισαγωγή 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει µια σύντοµη περιγραφή της µεθόδου των 

πεπερασµένων στοιχείων χωρίς να επεκταθούµε σε πολλές µαθηµατικές έννοιες και 
αποδεικτική ανάλυση, η οποία µπορεί να βρεθεί στην παραπεµπόµενη βιβλιογραφία. 
Συγκεκριµένα η ανάλυση που θα ακολουθήσουµε θα έχει σαν στόχο την ανάλυση 
προβληµάτων µηχανικής των παραµορφωσίµων σωµάτων στις τρεις διαστάσεις, και 
θα αποφύγουµε ανάλυση για άλλες κατηγορίες προβληµάτων ή διαστάσεων. 

Η µέθοδος των πεπερασµένων στοιχείων (Μ.Π.Σ.) αναπτύχθηκε στη δεκαετία 
του 50, και η πρώτη επίσηµη παρουσία της έγινε από τον καθηγητή Αργύρη το 1960 
[1],[10]. Η χρησιµότητα της ήταν µεγάλη διότι κατάφερε να πετύχει αριθµητικές 
λύσεις σε πολύπλοκα προβλήµατα στατικής, υδραυλικής κ.α. που δεν επιδεχόντουσαν 
αναλυτικές λύσεις. Η µέθοδος αναπτύχθηκε ταχύτατα τις επόµενες δύο δεκαετίες 
ταυτόχρονα µε την εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Τα τελευταία χρόνια η µέθοδος έχει γενικευτεί και χρησιµοποιείται σε κάθε 
πρόβληµα µηχανικού, και µάλιστα έχει απλοποιηθεί η χρήση της µε εξελιγµένα 
προγράµµατα υπολογιστών, τα οποία απλοποιούν τις διαδικασίες εισαγωγής του 
φυσικού προβλήµατος, και το κυριότερο έχουν οπτική έξοδο που κάνει πιο κατανοητή 
και πιο “ανθρώπινη” την παρουσίαση των αποτελεσµάτων. 

Η εφαρµογή της µεθόδου στα προβλήµατα γεωτεχνικής µηχανικής είναι 
ευρύτατη για λόγους όπως: Πολύπλοκη γεωµετρία του πεδίου, ύπαρξη πολλών υλικών 
σε ένα πρόβληµα, γενική “µη γραµµικότητα” που επικρατεί, τόσο στις ιδιότητες των 
υλικών τόσο και σε άλλα θέµατα (π.χ. µάζες που δεν είναι άκαµπτα συνδεµένες, 
ύπαρξη νερού κ.α.). Μάλιστα για λόγους καλύτερης προσέγγισης των προβληµάτων  
προσπαθούµε µε τα συνεχώς εξελισσόµενα µέσα υπολογισµού να πετυχαίνουµε 
βέλτιστη προσοµοίωση, όπως µετάβαση στις τρεις διαστάσεις, χρήση “πραγµατικών” 
υλικών µε πολλές παραµέτρους κ.α. 

3.2 Μαθηµατικό υπόβαθρο 

3.2.1 ∆ιαφορικές σχέσεις 
Όπως γνωρίζουµε τα περισσότερα φυσικά προβλήµατα που αναφέρονται σε 

συνεχές µέσο, µπορούν να περιγραφούν µαθηµατικά µε την χρήση διαφορικών 
εξισώσεων. Όταν µάλιστα έχουµε πολλές παραµέτρους τότε λέµε ότι έχουµε 
διαφορική εξίσωση µε µερικές παραγώγους. Τέτοιες εξισώσεις περιγράφουν και τα 
προβλήµατα µηχανικής των παραµορφωσίµων σωµάτων που ειδικότερα µε αυτά θα 
ασχοληθούµε  αλλά και µη στερεών π.χ. προβλήµατα µηχανικής ρευστών. Ας δούµε 
µερικές διαφορικές σχέσεις της µηχανικής των στερεών και παραµορφωσίµων 
σωµάτων: 
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Σχέσεις µετατοπίσεων-τροπών: 
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χρησιµοποιήθηκε επιτυχηµένα από τον καθηγητή Κ. Μυλωνά για να περιγράψει τις λεγόµενες “Ανηγµένες 
παραµορφώσεις”). 

Εξισώσεις συµβιβαστού των παραµορφώσεων: 

 
ϑ ε
ϑ

ϑ ε
ϑ

ϑ γ
ϑ ϑ

2

2

2

2

2
i j

j i i
+ = ij

j
   (3.2) 

Όπου i,j= (x,y) (y,z) (z,x) 

Εξισώσεις ισορροπίας στον χώρο:  
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Όπου i=x,y,z  και το 0 στο δεξί µέλος της εξίσωσης µπορεί να αντικατασταθεί 

µε τους όρους ρ ϑ
ϑ

2

2

u
t

 στην περίπτωση κίνησης. 

Σχέση τάσεων - τροπών:  

σ=D.ε     (3.4) 

Όπου σ και ε  οι τανυστές των τάσεων και τροπών που για υπολογιστικούς 
λόγους αναπαριστώνται σαν διανύσµατα στήλες 6 στοιχείων και D µητρώο 6x6 µε 
στοιχεία που εξαρτώνται από τις µηχανικές ιδιότητες των υλικών (µέτρα 
ελαστικότητας και λόγοι Poisson). 

Συνοριακές συνθήκες δύο τύπων: Ως προς τις µερικές παραγώγους  όπως όταν 
έχουµε δεδοµένες δυνάµεις σε κάποιο σηµείο ή πιέσεις πάνω σε επιφάνεια [10] 
(δευτερεύουσες ή “φυσικές” συνοριακές συνθήκες ή συνθήκες Neumann)2, ή ως προς 
τις µεταβλητές όπως όταν έχουµε γεωµετρικές δεσµεύσεις σε διάφορα σηµεία όπως οι 
στηρίξεις (πρωτεύουσες ή “βασικές” συνοριακές συνθήκες ή συνθήκες Dirichlet). 
Αυτές οι συνοριακές συνθήκες ισχύουν όταν οι άγνωστες µεταβλητές είναι οι 
παραµορφώσεις ( u(x,y,z) v(x,y,z) & w(x,y,z) ). 

                                                 
2 Ο κανονικός ορισµός για τις συνθήκες του Neumann είναι οι τιµές της κάθετης παραγώγου 

της άγνωστης συνάρτησης να είναι προκαθορισµένες στο σύνορο. 
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Η επίλυση λοιπόν των πιο πάνω εξισώσεων ως προς u,v,w παρέχει λύση στα 
προβλήµατα της µηχανικής των παραµορφωσίµων σωµάτων και ύστερα µε 
παραγωγίσεις µπορούµε να λάβουµε και τις κατανοµές των τάσεων στο πεδίο µας για 
τις δεδοµένες συνοριακές συνθήκες. 

Τα προβλήµατα µηχανικού όµως µας υπαγορεύουν πολύπλοκα πεδία, στα 
οποία η διαδικασία ολοκληρώσεως των σχέσεων που έχουν τις παραγώγους των 
u(x,y,z),v(x,y,z) & w(x,y,z) µε µαθηµατική ανάλυση είναι αδύνατη. Για αυτό το λόγο 
δίνονται διάφορες αριθµητικές λύσεις που εξυπηρετούν την ζητούµενη ακρίβεια για 
τις εφαρµογές µας, τέτοιες είναι: η µέθοδος των πεπερασµένων διαφορών (επίλυση µε 
µετατροπή της διαφορικής εξίσωσης σε σχέση µε πεπερασµένες διαφορές),η µέθοδος 
των συνοριακών στοιχείων (επίλυση στο σύνορο µε διαµερίσει του, επέκταση στο 
υπόλοιπο πεδίο µε αναλυτικές µεθόδους), η µέθοδος των πεπερασµένων στοιχείων 
(επίλυση σε όλο το πεδίο µε διαµερίσει του), και οι µέθοδοι που συνδυάζουν όλες τις 
παραπάνω µεθόδους,  κάθε µία µε διαφορετικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. 
Φυσικά θα αναπτυχθεί µόνο η τελευταία µέθοδος που εξυπηρετεί άλλωστε και τους 
σκοπούς αυτής της διπλωµατικής εργασίας. 

3.2.2 Πολυώνυµα 
Τα πολυώνυµα είναι ως γνωστόν αθροίσµατα µονώνυµων, όπου κάθε 

µονώνυµο περιέχει µια µεταβλητή υψωµένη σε κάποια δύναµη. Το χαρακτηριστικό 
τους είναι ότι είναι πολύ εύκολα ολοκληρώσιµα και παραγωγίσιµα µε κάποιους 
απλούς αλγεβρικούς κανόνες. Για αυτούς του λόγους χρησιµοποιούνται κατά κόρον 
στη µέθοδο πεπερασµένων στοιχείων.  

Όπως έγινε µια αναφορά πιο πάνω, στην µέθοδο πεπερασµένων στοιχείων 
κάνουµε διαµερίσει όλου του πεδίου σε στοιχεία, όπου κάθε στοιχείο δίνει την λύση 
για τις άγνωστες µεταβλητές κάνοντας χρήση πολυωνύµου. Για να γίνει κατανοητός ο 
λόγος και η ανάγκη διαµέρισης του πεδίου, ξεκινάµε µε την υπόθεση ότι η λύση 
δίνεται από ένα και µόνο στοιχείο για όλο το πεδίο. Έτσι γίνονται φανερές οι 
αδυναµίες χρήσης του µοναδιαίου στοιχείου, και προτείνεται η χρήση πολλών 
στοιχείων. 

Ψάχνουµε λοιπόν να δώσουµε µια λύση για τα u,v & w πάνω σε όλο το πεδίο 
µε αριθµητική µέθοδο. Οπότε µια καλή σκέψη θα ήταν τα άγνωστα u,v,w  να τα 
εκφράσουµε συναρτήσει των x,y,z µε πολυώνυµα. Έτσι θα µπορούσαµε εύκολα να 
επιλύσουµε τις  διαφορικές εξισώσεις που προτείναµε στην προηγούµενη ενότητα.  

Το πιο απλό πολυώνυµο είναι ο γραµµικός συνδυασµός δηλαδή το u 
συναρτήσει των x,y,z είναι: u=a1x+a2y+a3z+a4 και παρόµοιες σχέσεις για τα v και w. 
Μπορούµε ακολούθως να έχουµε πιο πολύπλοκα πολυώνυµα µε περισσότερους 
άγνωστους συντελεστές a. Όσο πιο ψηλού βαθµού είναι το πολυώνυµο µας τότε τόσο 
και πιο πολύ µεγάλη ακρίβεια θα έχουµε στην λύση. 

Όπως θα δούµε ο βαθµός του πολυωνύµου καθορίζει και τη γεωµετρία του 
µοντέλου που προσπαθεί να προσεγγίσει  το πεδίο και µάλιστα στη µέθοδο των 
πεπερασµένων στοιχείων καθορίζει πια το σχήµα του µοναδιαίου στοιχείου, δηλαδή: 
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Ο γραµµικός συνδυασµός έχει 4 άγνωστους συντελεστές ai. Για να έχουµε λύση για 
τους συντελεστές χρειαζόµαστε 4 γεωµετρικά ορισµένα σηµεία από τα οποία, κάποια 
πρέπει να έχουν  γνωστές τιµές u ή παραγώγων των u  (συνοριακές συνθήκες) ώστε το 
σύστηµα εξισώσεων που σχηµατίζεται να µην είναι οµογενές, και κάποια µε  όχι 
γνωστές (σηµεία που αναζητούµε τη λύση). Λοιπόν παρατηρούµε ότι το µοντέλο έχει 
το σχήµα ενός τετραέδρου εφόσον χρειαζόµαστε 4 ορισµένα σηµεία. 

Αναφέραµε όµως ότι η προσέγγιση όλου του πεδίου από ένα πολυώνυµο 
εισάγει σφάλµατα. ∆ηλαδή για παράδειγµα µε έναν γραµµικό συνδυασµό όπως είδαµε 
έχουµε το µοντέλο έχει το σχήµα ενός τετραέδρου, που σπανίως έως ποτέ δεν  
προσεγγίζει γεωµετρικά το πεδίο µας, έτσι έχουµε τα σφάλµατα προσεγγίσεως της 
γεωµετρίας. Ακολούθως και το σχήµα του πεδίου να πετυχαίναµε ακριβώς έχουµε 
άλλα σφάλµατα που υπεισέρχονται από την απλότητα του πολυωνύµου. Για 
παράδειγµα ο γραµµικός συνδυασµός µεταβάλλει γραµµικά τις µετατοπίσεις στο 
πεδίο, οπότε η παράγωγος των µετατοπίσεων είναι σταθερή στο πεδίο, που αυτό 
αυτοµάτως σηµαίνει ότι έχουµε σταθερή κατανοµή τροπών-τάσεων στο πεδίο. Οπότε 
αµέσως βλέπουµε τα σφάλµατα λόγω πολυωνυµικής προσέγγισης τα οποία βέβαια 
µειώνονται µε την αύξηση του βαθµού του πολυωνύµου, αύξηση η οποία είναι άνω 
φραγµένη και από τα υπολογιστικά µέσα αλλά και από λόγους ευελιξίας.  

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφέρουµε τρεις βασικές αρχές για τα 
πολυώνυµα που θα χρησιµοποιήσουµε στη µέθοδο πεπερασµένων στοιχείων: Φυσικά 
το πολυώνυµο θα πρέπει να είναι ν-φορές παραγωγίσιµο (τηρείται πάντοτε εφόσον 
έχουµε δυνάµεις), τα πολυώνυµα που χρησιµοποιούµε πρέπει να είναι πλήρη και να 
περιέχουν όλους τους όρους µέχρι τον συγκεκριµένο βαθµό π.χ. για να έχουµε σε µια 
διάσταση όρο x2 πρέπει να έχουµε όρους µε x και µε x0 . Φυσικά οι συντελεστές 
κάποιων δυνάµεων των µεταβλητών µπορούν να προκύψουν µηδενικοί µετά τη λύση 
αλλά αυτό δεν επηρεάζει την επιλογή των πολυωνύµων. Τέλος  οι όροι των 
πολυωνύµων πρέπει να είναι γραµµικώς ανεξάρτητοι. ∆εν µπορούµε να έχουµε για 
παράδειγµα τρεις όρους x-1, x+1 και 2, διότι π.χ. ο πρώτος όρος κατασκευάζεται µε 
γραµµικό συνδυασµό των επόµενων δύο. 

Παρακάτω θα προταθεί η λύση της χρήσης πολλών στοιχείων για  το 
πρόβληµα που θέσαµε πιο πάνω, δηλαδή της κακής ακρίβειας από την προσέγγιση µε 
ένα πολυώνυµο όλου του πεδίου, όµως πριν προχωρήσουµε µπορούµε να 
επισηµάνουµε το εξής: Για δεδοµένο πολυώνυµο προσέγγισης της κατανοµής (u,v,w) 
στο πεδίο µας, και µε το σχήµα του µοντέλου που ορίζεται από το πολυώνυµο, 
αποδεικνύεται από µαθηµατική ανάλυση ( η οποία παραλείπεται, βλέπε [10]) ότι η 
λύση των διαφορικών σχέσεων είναι του τύπου [K].u=F (3.5). ∆ηλαδή πρέπει να 
λύσουµε ένα σύστηµα εξισώσεων που η λύση του θα είναι το διάνυσµα u. Το µητρώο 
[Κ] καλείται για παραδοσιακούς λόγους µητρώο ακαµψίας (stiffnes matrix) από την 
δοµική µηχανική, και F το διάνυσµα των δυνάµεων. Το [Κ] εξαρτάται από τη φύση 
του υλικού και την γεωµετρία του πεδίου, και οι συνοριακές συνθήκες περικλείονται 
στο διάνυσµα F και u µε κατάλληλη απόδοση τιµών. Όµως θα επανέλθουµε στα πιο 
πάνω αναλυτικότερα. 
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3.2.3 Χωρισµός του πεδίου 
Όπως αναφέραµε πιο πάνω, η προσέγγιση του πεδίου µας µε πολυώνυµο 

επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην ακρίβεια της λύσης. Ένας τρόπος αύξησης της 
ακρίβειας είναι η αύξηση του βαθµού του πολυωνύµου, η οποία όµως από κάποιο 
σηµείο και µετά γίνεται δύσχρηστη διότι παρουσιάζονται δυσκολίες ακόµα και στην 
αριθµητική λύση. 

Η πιο πρόσφορη λύση που αυτή µάλιστα καθιέρωσε την ονοµασία 
“Πεπερασµένα στοιχεία” είναι ο ‘τεµαχισµός’ του πεδίου σε πολλά κοµµάτια. Τα 
κοµµάτια ή στοιχεία (elements) όπως επικράτησε να καλούνται, είναι απλά 
γεωµετρικά σχήµατα των τριών διαστάσεων για τα οποία είναι γνωστά κάποια 
πολυώνυµα παρεµβολής για τα u,v,w,  τα οποία έτσι και αλλιώς αναστρόφως ορίζουν 
τα σχήµατα. Αυτό σηµαίνει ότι για κάθε στοιχείο χωριστά µπορούµε να έχουµε κάποιο 
µητρώο ακαµψίας. Έτσι το πεδίο µας όντας χωρισµένο  σε στοιχεία περικλείει και 
κόµβους (nodes) πάνω στους οποίους υλοποιούνται και ενώνονται τα διάφορα 
στοιχεία. 

Οι κόµβοι είναι το µικρότερο δοµικό στοιχείο της µεθόδου. Ο κάθε κόµβος 
είναι γεωµετρικά ορισµένος σε ενιαίο σύστηµα συντεταγµένων x,y,z και δύναται να 
µετατοπίζεται κατά u,v και w. 

Τελικός στόχος είναι να λάβουµε ένα µεγάλο σύστηµα εξισώσεων του τύπου 
[Κ].u=F,όπου u είναι το διάνυσµα µε όλα τα δυνατά u,v,w για όλους τους κόµβους ή 
αλλιώς βαθµοί ελευθερίας, F είναι το διάνυσµα µε τις ασκούµενες δυνάµεις στο πεδίο, 
δηλαδή οι δευτερεύουσες  συνοριακές συνθήκες και [Κ] το καθολικό µητρώο 
ακαµψίας. 

Η βασική τεχνική των πεπερασµένων στοιχείων είναι η “συναρµολόγηση” των 
επιµέρους µητρώων ακαµψίας των στοιχείων στο καθολικό µητρώο ακαµψίας, και 
έπειτα η λύση του συστήµατος εξισώσεων [Κ].u=F αφού επιβληθούν οι συνοριακές 
συνθήκες. Η τελική κατανοµή u,v,w µέσα στο πεδίο έχει ασυνέχεια στην ν-οστή 
παράγωγο (ανάλογα µε τον βαθµό των πολυωνύµων παρεµβολής) στις περιοχές 
µετάβασης µεταξύ διαφορετικών στοιχείων. Για παράδειγµα αν το πεδίο µας το 
έχουµε διαµερίσει µε τετράπλευρα, τότε µετά τη λύση για κάθε τετράπλευρο θα 
έχουµε σταθερή τιµή τάσης (δηλαδή σταθερή α΄ παράγωγο για κάθε στοιχείο ). Για 
αυτό το λόγο επισηµαίνουµε πάλι ότι αύξηση της ακρίβειας της λύσης γίνεται είτε µε 
πύκνωση της διαµέρισης είτε µε καλύτερης “ποιότητας στοιχεία” δηλαδή αύξηση του 
βαθµού των πολυωνύµων. 

3.2.4   Πολυώνυµα τύπου Lagrange 
Αυτού του τύπου τα πολυώνυµα θα χρησιµέψουν αρκετά στην περαιτέρω 

ανάλυσή µας. Έστω ότι έχουµε ένα στοιχείο µε n σηµεία (κόµβους). Τότε η κατανοµή 
του µεγέθους u(x,y,z) µπορεί να γραφτεί βάσει ενός πολυωνύµου παρεµβολής: 

 όπου j+k+l<p και j,k,l <=p όπου p ο βαθµός του πολυωνύµου Lagrange .Η a x y zi
j k l

i

n

=
∑

1
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πιο πάνω σχέση µε πολυώνυµα Lagrange µπορεί να γραφτεί ως: ui i
i

n

ψ
=
∑

1
, όπου ui είναι 

οι τιµές του u στους κόµβους του στοιχείου και ψi είναι τα πολυώνυµα παρεµβολής 
που είναι τόσα όσοι οι κόµβοι των στοιχείων. Αυτά τα πολυώνυµα παρεµβολής στα 
αγγλικά ονοµάζονται shape functions, δηλαδή µεταφράζοντας ελεύθερα: πολυώνυµα 
µορφής. Αυτά τα πολυώνυµα έχουν ακόµα τις εξής ιδιότητες: 

Για n κόµβους το ψi=0 όταν υπολογίζεται για κάποιο κόµβο διάφορο του 
κόµβου i και ψi=1 για τον κόµβο i (δηλαδή για κάθε κόµβο αντιστοιχούµε και ένα 
τέτοιο πολυώνυµο). Εκφράζονται µε φυσικές συντεταγµένες ξ,η,ζ οι οποίες 
κυµαίνονται µεταξύ -1 και 1. Το σύστηµα συντεταγµένων ξ,η,ζ περικλείεται σε ένα 
κύβο πλευρών µήκους 2. 

Ο µετασχηµατισµός των συντεταγµένων από το φυσικό σύστηµα στο κανονικό 
γίνεται βάσει της σχέσης: 

x i i
i

n

=
=
∑ψ

1
x όπου x οποιοδήποτε από τα x,y,z . Με αυτόν τον τρόπο µπορούµε 

να ορίσουµε σηµεία στις επιφάνειες των στοιχείων εκτός των κόµβων (π.χ. για ένα 6-
εδρο στοιχείο  µέσο πλευράς µε ξ=η=0 και ζ=1). 

 

Σχήµα 3-1 Μετασχηµατισµός του φυσικού συστήµατος συντεταγµένων 

Τα πολυώνυµα Lagrange είναι εύκολα παραγωγίσιµα και ολοκληρώσιµα, µε 
αναλυτικές αλλά και µε αριθµητικές µεθόδους και έτσι θα τα χρησιµοποιήσουµε κατά 
κόρον. Έχουν επίσης το πλεονέκτηµα ότι για πολύπλοκα στοιχεία π.χ. για στερεό 20 
κόµβων πετυχαίνουν καµπύλες γεωµετρίες στις έδρες και τις ακµές (σε αυτή την 
περίπτωση οι ακµές είναι καµπύλες β’ βαθµού στο χώρο). 

Παρουσιάζουµε τα πολυώνυµα Lagrange για 6-εδρο στερεό (κύβος), 20-
κόµβους στερεό [2] αλλά και για στερεό µε ενδιάµεσο αριθµό κόµβων [7]. 
Παρουσιάζονται επίσης και δύο σχήµατα µε τη µορφή τους. 
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Σχήµα 3-2 Στοιχεία µε 8 και 20 κόµβους 

6-εδρο (8-κόµβοι): 

Ν1=(1/8) (1-ξ) (1-η) (1-ζ)       Ν5=(1/8) (1-ξ) (1-η) (1+ζ) 

Ν2=(1/8) (1+ξ) (1-η) (1-ζ)     Ν6=(1/8) (1+ξ) (1-η) (1+ζ)   

Ν3=(1/8) (1+ξ) (1+η) (1-ζ)    Ν7=(1/8) (1+ξ) (1+η) (1+ζ)     

Ν4=(1/8) (1-ξ) (1+η) (1-ζ)     Ν8=(1/8) (1-ξ) (1+η) (1+ζ) 

20 κόµβοι αλλά και γενική περίπτωση: 

Ν1=(1/8) (1-ξ) (1-η) (1-ζ)     -(1/2)(Ν9+Ν12+Ν13) 

Ν5=(1/8) (1-ξ) (1-η) (1+ζ)    -(1/2)(Ν13+Ν17+Ν20) 

Ν2=(1/8) (1+ξ) (1-η) (1-ζ)    -(1/2)(Ν9+Ν10+Ν14) 

Ν6=(1/8) (1+ξ) (1-η) (1+ζ)   -(1/2)(Ν14+Ν17+Ν18) 

Ν3=(1/8) (1+ξ) (1+η) (1-ζ)   -(1/2)(Ν10+Ν11+Ν15) 

Ν7=(1/8) (1+ξ) (1+η) (1+ζ)  -(1/2)(Ν15+Ν18+Ν19) 

Ν4=(1/8) (1-ξ) (1+η) (1-ζ)    -(1/2)(Ν11+Ν12+Ν16) 

Ν8=(1/8) (1-ξ) (1+η) (1+ζ)   -(1/2)(Ν16+Ν19+Ν20) 

Ν9= (1/4) (1-ξ2) (1-η) (1-ζ)       Ν5=(1/4) (1-ζ2) (1+ξ) (1+η) 

Ν10=(1/4) (1-η2) (1+ξ) (1-ζ)      Ν16=(1/4) (1-ζ2) (1-ξ) (1+η) 

Ν11=(1/4) (1-ξ2) (1+η) (1-ζ)      Ν17=(1/4) (1-ξ2) (1+ζ) (1-η) 

Ν12=(1/4) (1-η2) (1-ξ) (1-ζ)       Ν18=(1/4) (1-η2) (1+ζ) (1+ξ) 

Ν13=(1/4) (1-ζ2) (1-ξ) (1-η)       Ν19=(1/4) (1-ξ2) (1+ζ) (1+η) 
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Ν14=(1/4) (1-ζ2) (1+ξ) (1-η)      Ν20=(1/4) (1-η2) (1+ζ) (1-ξ) 

Όπου οι κόµβοι 1 έως 8 είναι πάντα υπαρκτοί και διατεταγµένοι στις κορυφές 
ενός 6-εδρου και οι κόµβοι 9 έως 20 µπορούν να µην υπάρχουν οπότε τίθεται το 
αντίστοιχο Ν ίσο µε το µηδέν και βρίσκονται µεταξύ των κόµβων 1 έως 8. 

Τα πολυώνυµα αυτά εφαρµόζονται αυτούσια στον προγραµµατισµό και θα 
χρησιµοποιηθούν εκτενέστατα στην ανάλυση που ακολουθεί. Τέλος από την 
πρόσθεση δύο πολυωνύµων που αντιστοιχούν σε δύο κόµβους µπορούµε να πάρουµε 
πιο απλά στοιχεία όπως πρίσµατα, πυραµίδες κ.α. 

3.3 ∆ιαδικασίες επίλυσης 

3.3.1 Στρατηγική 
Θα αναλύσουµε συνοπτικά την στρατηγική για την επίλυση ενός 

τρισδιάστατου προβλήµατος µηχανικής παραµορφωσίµου στερεού στην γραµµική 
περιοχή. 

Αρχικά από την προεπεξεργασία έχουµε την διαµερίσει του πεδίου σε στοιχεία, 
τα οποία είναι κτισµένα σε κόµβους. Κάθε στοιχείο αποτελείται από οµοιογενές υλικό 
µε δοσµένες µηχανικές ιδιότητες. Το πρώτο βήµα είναι να µορφοποιήσουµε τους 
πίνακες ακαµψίας των στοιχείων. Για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητη όπως θα 
δούµε η αριθµητική ολοκλήρωση και η εφαρµογή διαφόρων τεχνικών της αριθµητικής 
ανάλυσης. 

Ακολούθως γίνεται η συναρµολόγηση των πινάκων. Προγραµµατιστικά βέβαια 
η προηγούµενη φάση και η παρούσα γίνονται σε ένα βήµα, αλλά θεωρητικά 
αποτελούν δύο ξεχωριστά βήµατα. Με εφαρµογή των συνθηκών ισορροπίας στους 
κόµβους γίνεται µε απλό τρόπο η συναρµολόγηση όπως θα δούµε. 

Έπειτα πρέπει να εφαρµόσουµε τις συνοριακές συνθήκες. Αυτό για τις 
πρωτεύουσες συνοριακές συνθήκες πρακτικά σηµαίνει ότι θέτουµε κάποιες τιµές των 
u που παραµένουν σταθερές µετά τη λύση µε κάποιες τεχνικές τροποποιήσεων του 
καθολικού πίνακα ακαµψίας. Για τις δευτερεύουσες συνοριακές συνθήκες θέτουµε στο 
διάνυσµα F τιµές δεδοµένων δυνάµεων που έχουµε σε κόµβους προσηµασµένες 
σύµφωνα µε το σύστηµα συντεταγµένων. Επίσης από τις µαζικές δυνάµεις (π.χ. ίδιο 
βάρος) και τις επιφανειακές φορτίσεις υπολογίζουµε τις συνισταµένες τους πάνω 
στους κόµβους και τις εφαρµόζουµε στο διάνυσµα F. Παρόλο που οι µαζικές δυνάµεις 
δεν αποτελούν συνοριακές συνθήκες βολεύει προγραµµατιστικά να τις µετατρέψουµε 
σε δυνάµεις σε κόµβους και ουσιαστικά να τις θεωρήσουµε σαν συνοριακές συνθήκες. 

Μετά αφού έχουν γίνει όλα αυτά επιλύεται το σύστηµα εξισώσεων. Επειδή 
όπως θα δούµε µε κατάλληλη αρίθµηση των κόµβων µπορούµε να πετύχουµε στενό 
εύρος στον πίνακα ακαµψίας και να κερδίσουµε µνήµη στον υπολογιστή αλλά και 
ταχύτητα, το σύστηµα επιλύεται για στοιχεία που απέχουν το πολύ κάποια απόσταση 
από την διαγώνιο η οποία ονοµάζεται ηµιεύρος του µητρώου (και η συναρµολόγηση 
γίνεται ανάλογα βέβαια για αυτόν τον σκοπό). Η επίλυση συνηθέστερα γίνεται µε την 
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απαλοιφή Gauss, χωρίς τη µέθοδο της οδήγησης διότι θα χάσουµε την δυνατότητα της 
επίλυσης του διαγωνοποιηµένου συστήµατος. Επιπλέον η οδήγηση δεν χρειάζεται 
διότι δεδοµένης καλής γεωµετρίας της διαµέρισης το σύστηµα είναι απολύτως 
ευσταθές µε ορίζουσα του πίνακα ακαµψίας απολύτως µεγαλύτερη του µηδενός. 

Το τελικό προϊόν της λύσης είναι το διάνυσµα των µετατοπίσεων u, από το 
οποίο όπως είδαµε µπορούµε µε τα πολυώνυµα παρεµβολής να έχουµε τιµές για τις 
µετατοπίσεις σε όλο το πεδίο αλλά και µε κάποια απλή επεξεργασία (παραγωγίσεις 
κυρίως και πολλαπλασιασµούς µε µητρώα ιδιοτήτων των υλικών) να λάβουµε τιµές 
των τάσεων, των κυρίων τάσεων, των δυνάµεων στις στηρίξεις κ.α. 

3.3.2 Σχηµατισµός των µητρώων ακαµψίας 
Αρχικά όπως αναφέραµε θα πρέπει να σχηµατιστούν τα (τοπικά) µητρώα 

ακαµψίας των επιµέρους στοιχείων. Ως δεδοµένα έχουµε τον τύπου του στοιχείου 
(πόσους κόµβους περιέχει και πώς είναι διανεµηµένοι), την γεωµετρία του στοιχείου 
δηλαδή τις συντεταγµένες των κόµβων και τις µηχανικές ιδιότητες του υλικού του 
στοιχείου που στην πιο απλή περίπτωση περιγράφονται από το µέτρο ελαστικότητας Ε 
και τον λόγο Poisson (ν). Αρχικά θα εξετάσουµε κάποιες χρήσιµες σχέσεις για τον 
σχηµατισµό των µητρώων. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη ενότητα, για κάθε στοιχείο έχουµε δύο 
κύρια συστήµατα συντεταγµένων, το φυσικό σύστηµα ξ,η & ζ και το καθολικό 
σύστηµα συντεταγµένων X,Y,Z .Μπορούµε να µεταφερθούµε εύκολα από το φυσικό 
στο παγκόσµιο σύστηµα µε τη βοήθεια των πολυωνύµων Lagrange, και ανάστροφα µε 
την επίλυση κάποιου συστήµατος εξισώσεων, όµως το δεύτερο δεν έχει τόση πρακτική 
σηµασία. ∆ηλαδή ουσιαστικά έχουµε έναν τύπο απεικόνισης µεταξύ δύο 
τρισδιάστατων συστηµάτων αναφοράς. 

Τα πολυώνυµα µορφής Ν1,2,3,... δύναται να έχουν παραγώγους σε οποιαδήποτε 
από τα δύο συστήµατα συντεταγµένων. Μάλιστα ισχύει η σχέση [5],[10]:  
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∆ηλαδή [J] είναι η ιακωβιανή του µετασχηµατισµού από το σύστηµα X,Y,Z στο 
σύστηµα ξ,η,ζ. 

Αν θέλουµε να υπολογίσουµε την µερική παράγωγο του u σε κάποιο σηµείο 
µέσα σε κάποιο στοιχείο αποδεικνύεται µετά από κάποια µαθηµατική ανάλυση ότι 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την σχέση:  
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Όπου τα διανύσµατα είναι διάστασης όσοι οι βαθµοί ελευθερίας  του 
στοιχείου. ∆εν αναφερόµαστε άλλο σε αυτήν την σχέση, απλά θα χρησιµεύσει 
παρακάτω. 

Σε προηγούµενη παράγραφο είδαµε ότι για να µεταβούµε από τις 
παραµορφώσεις στις τροπές χρησιµοποιούνται οι διαφορικές σχέσεις: 
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Στην περίπτωση που έχουµε ένα στοιχείο µε n κόµβους στο πλήθος τότε για 
αυτό το στοιχείο µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα διαφορικό τελεστή σε µορφή 
πίνακα ώστε να µεταβούµε από τις παραµορφώσεις στους κόµβους στις τροπές για το 
εσωτερικό του στοιχείου. Αυτή η σχέση είναι ή [5],[12]: 
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Όπου σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφέρουµε  µε τα u1,2,3,...,n θα εννοούµε 
εφεξής  τις τριάδες (u,v,w)1,2,3,...,n διατεταγµένες µε την σειρά των κόµβων του 
στοιχείου για ευκολία αρίθµησης στις σχέσεις. Γυρίζοντας στην προηγούµενη σχέση 
παρατηρούµε έναν νέο πίνακα, τον [B] ο οποίος είναι διαφορικός τελεστής, και 
περιέχει µερικές παραγώγους των πολυωνύµων µορφής. Αυτό το συµπεραίνουµε αν 
χρησιµοποιήσουµε τις διαφορικές σχέσεις µετατοπίσεων-τροπών και τον τρόπο 
παραγώγισης που αναπτύξαµε στην προηγούµενη παράγραφο. Έτσι µπορούµε να 
περιγράψουµε τον [B] ως εξής:   
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Μάλιστα οι διαστάσεις αυτού του πίνακα είναι 6 γραµµές επί 3x(αριθµός 
κόµβων του στοιχείου) στήλες, δηλαδή παραδείγµατος χάριν για ένα 6-εδρο (8-γωνο) 
στοιχείο ο πίνακας B έχει διαστάσεις 6x24. Παρατηρώντας την δοµή αυτού του πίνακα 
βλέπουµε πόσο οµοιάζει στις βασικές διαφορικές σχέσεις παραµορφώσεων - τροπών 
(βλέπε κεφάλαιο 2). 

 Για να σχηµατιστεί ο πίνακας [Β] βλέπουµε ότι χρειαζόµαστε τις παραγώγους 
των πολυωνύµων µορφής ως προς τους άξονες x,y,z. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει σε 
µια φάση διότι τα πολυώνυµα µορφής έχουν ως µεταβλητές τα ξ,η και ζ και όχι τα 
x,y,z. Έτσι θα πρέπει πρώτα να υπολογιστούν οι µερικές παράγωγοι των πολυωνύµων 
µορφής ως προς το σύστηµα ξ,η,ζ το οποίο είναι αρκετά εύκολο και ύστερα µε την 
βοήθεια του αντιστρόφου της ιακωβιανής να λάβουµε τις µερικές παραγώγους ως 
προς το σύστηµα x,y,z. ∆ηλαδή η σχέση µετάβασης (3.11)  από το ένα σύστηµα στο 
άλλο είναι η εξής [5]:  
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Από το αριστερό µέλος της σχέσης µπορούµε να λάβουµε έτσι κατευθείαν 
τους όρους για να σχηµατίσουµε τον πίνακα [B]. 

Ορίζουµε επίσης το µητρώο [D] µε το οποίο µπορούµε να µεταβούµε από τις 
τροπές στις τάσεις µε την απλή σχέση σ=[D].ε . Το µητρώο έχει διαστάσεις 6x6 και 
µπορεί να οριστεί για υλικά τα οποία είναι είτε ισότροπα, είτε ορθότροπα είτε και 
ανισότροπα. Το [D] για την περίπτωση ενός ισότροπου οµοιογενούς υλικού µε τιµές Ε 
και ν για τις µηχανικές ιδιότητες είναι:  
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  (3.12) 

Σε  πιο προχωρηµένο κεφάλαιο µπορούµε να ορίσουµε τα αντίστοιχα µητρώα 
για πιο πολύπλοκα υλικά όπως ανισότροπα υλικά που οι παράµετροι Ε και ν 
διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις διευθύνσεις . 

Τελικά το µητρώο ακαµψίας υπολογίζεται µε την βοήθεια των µεγεθών που 
ορίσαµε  πιο πάνω. Σύµφωνα µε την µαθηµατική ανάλυση που γίνεται αποδεικνύεται 
τελικώς ότι το µητρώο ακαµψίας ενός στοιχείου µε n κόµβους και άρα 3xn βαθµούς 
ελευθερίας και µε ιδιότητες υλικών που περικλείονται στο µητρώο [D] είναι:  

[ ] [ ][ ]Ke B D B dV
V

T
= ∫     (3.13) 

ή αλλιώς: 

[ ] [ ][ ]Ke B D B dxdydzT

V

= ∫∫∫    (3.14) 

 Αυτό σηµαίνει ότι το Ke ισούται µε κάποιο ολοκλήρωµα πάνω από το πεδίο 
ολοκλήρωσης V που στην προκειµένη περίπτωση είναι όλο το εσωτερικό του 
στοιχείου. Όµως επειδή τελικώς οι πίνακες [B] δεν είναι συναρτήσει των x,y,z αλλά 
των ξ,η,ζ τα οποία περιγράφουν όλο το πεδίο µε τιµές από -1 έως +1, κάνουµε αλλαγή 
µεταβλητής στην ολοκλήρωση οπότε η σχέση µας γίνεται: 
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Όπου [J] είναι η ιακωβιανή του µετασχηµατισµού από το σύστηµα 
συντεταγµένων x,y,z στο σύστηµα ξ,η,ζ  και |J| η ορίζουσα της. 

Σε αυτό το σηµείο τελειώνει η ανάλυση για τον σχηµατισµό του (τοπικού) 
µητρώου ακαµψίας Ke οπότε από αυτό το σηµείο θα αναφερθούµε στις αριθµητικές 
µεθόδους για τον υπολογισµό του, δηλαδή κυρίως στις µεθόδους ολοκλήρωσης, 
παραγώγισης, κ.α. Θα ακολουθήσουν για τον σκοπό αυτό κάποιες υποενότητες. 

3.3.2.1 Αριθµητική Ολοκλήρωση 

Το ολοκλήρωµα που αναπτύξαµε στην προηγούµενη παράγραφο, περικλείει 
µια πολύπλοκη σχέση πολυωνύµου, που δύναται να ολοκληρωθεί αναλυτικά, 
λαµβάνοντας τελικά πολυώνυµα ανώτερης τάξης. Θα ήταν όµως ασύµφορο να 



 45

πάρουµε όλες τις περιπτώσεις για διαφορετικά [B] (λόγο διαφορετικών στοιχείων) και 
να τις ολοκληρώσουµε µε αναλυτική µέθοδο σχηµατίζοντας πλήρη πολυώνυµα τα 
οποία µπαίνουν δύσκολα στον προγραµµατισµό. Έτσι εφαρµόζουµε την µέθοδο της 
αριθµητικής ολοκλήρωσης. 

Η πιο πρόσφορη µέθοδος αριθµητικής ολοκλήρωσης για τη µέθοδο των 
πεπερασµένων στοιχείων είναι η µέθοδος ολοκλήρωσης κατά Gauss[10],[5]. Σύµφωνα 
µε αυτή τη µέθοδο και συγκεκριµένα για την περίπτωση µας, το ολοκλήρωµα: 
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   (3.16) 

Μπορεί να γραφεί µε τη  µορφή αθροίσµατος διακριτών όρων: 

 ( )[ ] [ ] ( )[ ] ( )H B D B Ji i i i
i

n T

i i i i i iξ η ζ ξ η ζ ξ η ζ
=
∑

1
     (3.17) 

∆ηλαδή ένα άθροισµα  διακριτών τιµών. Οι τιµές αυτές είναι τα διάφορα 
γινόµενα [B]T[D][B]|J| όπου τα [B] και [J] λαµβάνονται πάνω σε καθορισµένα σηµεία 
δειγµατοληψίας (ξi ηi νi) και Hi είναι τα βάρη για τα αντίστοιχα σηµεία 
δειγµατοληψίας. Τα (ξi ηi νi) έχουν τιµές µεταξύ -1 και 1, και οι τιµές των [B] και |J| 
υπολογίζονται µε µεθόδους που περιγράφονται σε επόµενη υποενότητα.  

Ισχύει ότι όσα περισσότερα σηµεία δειγµατοληψίας  χρησιµοποιούµε, τόσο 
µεγαλύτερη ακρίβεια λαµβάνουµε, δηλαδή το άθροισµα των διακριτών τιµών 
πλησιάζει καλύτερα το ολοκλήρωµα. Ένας πρακτικός κανόνας στην µέθοδο 
πεπερασµένων στοιχείων λεει ότι τα σηµεία δειγµατοληψίας πρέπει να είναι 
περισσότερα των κόµβων που αποτελούν κάθε στοιχείο. Ο πιο απλός τύπος 
ολοκλήρωσης Gauss για ένα κύβο µε πλευρά 2 (-1 -> 1) είναι να έχουµε ένα σηµείο 
δειγµατοληψίας στο κέντρο του κύβου (0,0,0) και βάρος 8. Φυσικά η ακρίβεια αυτού 
του τύπου είναι πολύ χαµηλή και ουσιαστικά “ανύπαρκτη”.  

Ο επόµενος απλός τύπος που µπορούµε να σχηµατίσουµε για τον κύβο είναι ο 
τύπος έξι σηµείων που λαµβάνουµε τα 6 σηµεία στα κέντρα των εδρών του κύβου µε 
βάρος (4/3). Το σφάλµα που δίνει αυτή η µέθοδος είναι ανάλογο µε την τέταρτη 
δύναµη του ηµιµήκους της ακµής. Η ακρίβεια αυτού του τύπου ολοκλήρωσης είναι 
απλώς ανεκτή και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για στοιχείο µε 8 κόµβους.  

Λοιπόν επειδή πρέπει να χρησιµοποιήσουµε στοιχεία που µπορούν να έχουν 
20 κόµβους είναι ωφέλιµο να χρησιµοποιήσουµε τύπο ολοκλήρωσης που να έχει 
αριθµό σηµείων δειγµατοληψίας µεγαλύτερο ή ίσο του 20. Ως τέτοιος τύπος 
προτείνεται ο ακόλουθος που χρησιµοποιεί 21 σηµεία δειγµατοληψίας και  
χρησιµοποιήθηκε  πετυχηµένα από πρόγραµµα πεπερασµένων στοιχείων που 
αναπτύχθηκε. Ο τύπος (3.18) είναι [29]: 
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Σχήµα 3-3 Σηµεία για την ολοκλήρωση Gauss
 

Όπου το h είναι πάντα 1 και  fm είναι η τιµή της f στο σηµείο (0,0,0), το Σfr 
είναι το άθροισµα των τιµών της f στα 6 σηµεία που βρίσκονται στο µέσο µεταξύ της 
θέσης του κέντρου του κύβου και των εδρών, το Σff είναι το άθροισµα των τιµών της f 
στα 6 σηµεία που βρίσκονται στα κέντρα των εδρών, Σfu είναι το άθροισµα των τιµών 
της f στις 8 γωνίες του κύβου. 

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουµε µια σύγκριση του τύπου των 6 σηµείων, 
του τύπου των 21 σηµείων καθώς και της πραγµατικής λύσης ολοκληρωµάτων. 

Σχέση πρός ολοκληρωση Ακριβής 6 σηµεία Σφάλµα 21 σηµεία Σφάλµα
(x-1)(y+2)(z+1) -16 -16 0 -16 0
(x+1)(y-3)(z+1)(x-2)(y+1)(z+2) 82,963 85,333 2.8% 83,556 0.7%
(x-3)(y+2)(z-6)(x+2)...9ου βαθ -1915.2 -1696 11% -1898.7 0.9%
σχέση 12ου βαθµού 33758 36096 6.9% 33902 0.5%  

Πίνακας 3-1 Ενδεικτικές Ακρίβειες Ολοκλήρωσης Gauss 

Λόγω ελλείψεως χώρου παραθέτω χωριστά τις δύο τελευταίες σχέσεις: (x-
3)(y+2)(z-6)(x+2)(y-1)(z+2)(x-1)(y+1)(z-3), και {(x+1)(y+2)(z-3)(x-6)(y-1)(z+2)}2 . 
Στις στήλες παρουσιάζονται διαδοχικά η ακριβής λύση, λύση µε τον τύπο 6 σηµείων 
και σχετικό σφάλµα και αντίστοιχα µε τον τύπο 21 σηµείων λύση και σχετικό σφάλµα.  
Παρατηρούµε ότι ο τύπος των 21 σηµείων παρέχει καλή ακρίβεια της τάξης του 1% 
για τις περιπτώσεις που εξετάσαµε, καλύτερη µάλιστα σε σύγκριση µε τον τύπο 42 
σηµείων που έχει ελεγχθεί για τις ίδιες περιπτώσεις. Μάλιστα ο τύπος 21 σηµείων 
κρατάει µια καλή ισορροπία στην σχέση ακρίβεια - υπολογιστικός χρόνος, διότι ας 
µην ξεχνάµε ότι µε την αύξηση των σηµείων ο υπολογιστικός χρόνος αυξάνει 
γραµµικά. 

3.3.2.2 Αριθµητικός υπολογισµός παραγώγων 

Έτσι όπως µε την ολοκλήρωση που την κάνουµε µε αριθµητική µέθοδο, 
κάνουµε το ίδιο µε τις παραγώγους που πρέπει να υπολογιστούν. Εάν είχαµε 
καταχωρηµένες τις παραγώγους των πολυωνύµων µορφής, θα θέλαµε µεγάλο 
αποθηκευτικό χώρο για να αποθηκεύσουµε όλες τις παραγώγους (ως προς ξ,η,ζ) όλων 



 47

των πιθανών πολυωνύµων µορφής που θα χρησιµοποιούσαµε για διάφορους τύπους 
στοιχείων, αλλά θα ήταν και επίπονος ο αναλυτικός υπολογισµός παρόλο που έχουµε 
πολυώνυµα. Έτσι καταφεύγουµε στην αριθµητική παραγώγιση. 

Έστω ότι έχουµε µια συνάρτηση πολλών µεταβλητών f (x1 x2 x3 ...), και 
θέλουµε να υπολογίσουµε την παράγωγο της συνάρτησης ως προς την µεταβλητή  xi 
πάνω στο σηµείο xo . Έχουµε τότε [27]: 
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ή και: 
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Το h πρέπει να είναι αρκετά µικρό ώστε να έχουµε ακρίβεια στο υπολογισµό 
της παραγώγου (θεωρητικά όταν το h τείνει στο 0 λαµβάνουµε την ακριβή τιµή της 
παραγώγου όµως αυτό είναι αδύνατο στον υπολογιστή διότι περιοριζόµαστε από την 
ακρίβεια στην αποθήκευση πραγµατικών τιµών). Ο τύπος αυτός υπολογισµού έχει το 
µειονέκτηµα ότι προσεγγίζει την κλίση της συνάρτησης στο σηµείο xo εξαρτώµενη 
από την “κατεύθυνση” που το xi προσεγγίζει το xo (+h ή -h στις δύο πιο πάνω 
παραστάσεις). Έτσι αυτός ο τύπος δίνει ακριβή τιµή της παραγώγου µόνο όταν έχουµε 
γραµµική εξάρτηση της f από την µεταβλητή xi, για οσοδήποτε µεγάλο h. Έτσι αν 
είχαµε υπολογισµό παραγώγων ως προς ξ,η,ζ µόνο πολυωνύµων µορφής 8-γωνου 
στοιχείου (απλό εξάεδρο) αυτοί οι τύποι θα ήταν κατάλληλοι διότι τα Ν1~8 του 
κυβικού στοιχείου έχουν γραµµική εξάρτηση από τα ξ,η,ζ. 

Αν βγάλουµε έναν “µέσο όρο” των δύο πιο πάνω τύπων τότε παίρνουµε τον 
τύπο: 
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Αυτός ο τύπος σε αντίθεση µε τους δύο προηγούµενους είναι τύπος 2 σηµείων 
και έχει ακρίβεια µια τάξη καλύτερη διότι προσεγγίζει την κλίση µε δύο σηµεία δεξιά 
και αριστερά του x0 και δεν διαφέρει καθόλου από τους προηγούµενους σε 
υπολογιστική πολυπλοκότητα. Ο τύπος αυτός για όχι αρκετά µικρό h  µπορεί να δώσει 
την ακριβή λύση της παραγώγου αν το f είναι εξαρτηµένο από µέχρι δευτεροβάθµιους 
όρους του xi . Έτσι µπορεί να δώσει την ακριβή παράγωγο των πολυωνύµων µορφής 
για στοιχεία µέχρι 20 κόµβους, που έτσι και αλλιώς είναι τα πιο πολύπλοκα στοιχεία 
που χρησιµοποιούµε. Μπορούµε να δούµε άλλωστε στα πολυώνυµα Lagrange, ότι ο 
µεγαλύτερος βαθµός που συναντούµε σε κάποιο από τα ξ,η,ζ είναι η ύψωση σε 
τετράγωνο. 
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Έτσι είδαµε πώς υπολογίζεται µε αριθµητικό τρόπο η παράγωγος συνάρτησης. 
Οι συναρτήσεις που έχουµε να παραγωγίσουµε είναι τα πολυώνυµα µορφής, και η 
παράγωγός τους υπολογίζεται πάνω σε συγκεκριµένο σηµείο (ξ,η,ζ) το οποίο είναι είτε 
σηµείο δειγµατοληψίας για την ολοκλήρωση Gauss είτε κάποιο σηµείο ελέγχου κ.λ.π. 
Οι παράγωγοι που θα χρειαστεί να υπολογίζουµε είναι πρώτης τάξης και άρα ως προς 
µία µόνο µεταβλητή, αυτό όµως δεν απαγορεύει να υπολογίζαµε εύκολα και 
παραγώγους ως προς δύο µεταβλητές. Αφού υπολογιστούν οι παράγωγοι των 
πολυωνύµων µορφής στο σύστηµα συντεταγµένων (ξ,η,ζ), τότε απ΄ ότι αναφέραµε σε 
προηγούµενη ενότητα θα χρειαστεί να τις µεταφέρουµε στο σύστηµα συντεταγµένων 
(x,y,z) µε την βοήθεια της αντιστρόφου ιακωβιανής, που ο υπολογισµός της 
εξετάζεται στην επόµενη υποενότητα. 

3.3.2.3 Υπολογισµός Ιακωβιανής 

Όπως αναφέραµε για να λάβουµε τις παραγώγους των πολυωνύµων µορφής 
στο σύστηµα x,y,z χρειαζόµαστε την ιακωβιανή του µετασχηµατισµού από το 
σύστηµα συντεταγµένων (x,y,z) στο (ξ,η,ζ) και συγκεκριµένα το αντίστροφο µητρώο 
της ιακωβιανής που φυσικά είναι ισοδύναµο µε την ιακωβιανή του µετασχηµατισµού 
από το σύστηµα (ξ,η,ζ) στο σύστηµα (x,y,z). Ακόµη θα χρειαστούµε για την 
ολοκλήρωση στο σύστηµα (ξ,η,ζ) µε τη µέθοδο Gauss την ορίζουσα της ιακωβιανής. 

Η ιακωβιανή της απεικόνισης από το σύστηµα ξ,η,ζ στο x,y,z είναι η: 
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  (3.22) 

Όπου βλέπουµε ότι έχουµε παραγώγους των (x,y,z) ως προς (ξ,η,ζ). Πράγµατι 
τα x,y,z που περικλείονται στο εσωτερικό ενός στοιχείου, µπορούν να γραφτούν 
συναρτήσει των ξ,η,ζ, οπότε είναι δυνατό να λάβουµε τις παραγώγους των x,y,z ως 
προς τα ξ,η,ζ. Τα x,y,z συναρτήσει των ξ,η,ζ είναι (3.23): 
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Αυτός είναι δηλαδή είναι η απεικόνιση του συστήµατος (ξ,η,ζ) στο σύστηµα 
(x,y,z). Οπότε απλά τα στοιχεία της ιακωβιανής (3.24) είναι: 
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Όπου n φυσικά  είναι ο αριθµός των κόµβων για το στοιχείο που για κάθε 
κόµβο αντιστοιχεί και ένα πολυώνυµο µορφής Ni . Η µέθοδος για τον υπολογισµό των 
παραγώγων των πολυωνύµων µορφής, βρίσκεται  στην προηγούµενη υποενότητα. 

Η απαραίτητη ορίζουσα της ιακωβιανής της απεικόνισης είναι η (3.25): 
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∆ηλαδή την υπολογίζουµε µε αναλυτικό τρόπο. Η ορίζουσα αυτή είναι πάντα 
διάφορη του µηδενός όταν έχουµε κανονικά σχήµατα και είναι φυσικό διότι έτσι 
έχουµε απεικόνιση. Όταν τα n σηµεία εκφυλιστούν σε 1 σηµείο τότε η ορίζουσα 
µηδενίζεται διότι απεικονίζεται ο χώρος ξ,η,ζ σε ένα σηµείο, αλλά φυσικά δεν είναι 
δυνατόν να υπάρξει η αντίστροφη απεικόνιση. ∆εν έχω ερευνήσει για άλλες 
τετριµµένες περιπτώσεις µηδενισµού της ορίζουσας αλλά σίγουρα είναι περιπτώσεις 
εκτός των συνηθισµένων γεωµετριών που συναντάµε σε κατασκευές. Ακόµα το 
ολοκλήρωµα της ορίζουσας της ιακωβιανής για κάποιο στοιχείο (το οποίο είναι ο 
όγκος του στοιχείου) για πραγµατικά σχήµατα είναι θετική δηλαδή ο όγκος που 
περικλείεται από το στερεό είναι θετικός. Φυσικά δεν ορίζεται αρνητικός όγκος άλλα 
θεωρητικά µπορούµε να τον έχουµε από λάθος αντιστοιχία των γωνιών στον χώρο 
(ξ,η,ζ) και στον χώρο (x,y,z) (είναι ένας τρόπος ελέγχου της εισαγωγής γεωµετρίας) 

Με την βοήθεια της ορίζουσας που υπολογίσαµε,  µπορούµε τώρα να 
υπολογίζουµε το αντίστροφο µητρώο της ιακωβιανής ή αλλιώς την ιακωβιανή του 
µετασχηµατισµού από το σύστηµα (ξ,η,ζ) στο σύστηµα (x,y,z). Έστω Jij 1<i,j<3 τα 
στοιχεία της ιακωβιανής διατεταγµένα σε µητρώο .Τότε υπολογίζουµε το αντίστροφο 
µητρώο ως: 
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1  (3.26) 

Φυσικά εφόσον η ορίζουσα του J είναι πάντα διάφορη του 0 έχουµε πάντοτε 
αντίστροφο µητρώο, οπότε µπορούµε να υπολογίσουµε πάντα τις παραγώγους που 
θέλουµε ως προς το σύστηµα x,y,z. 

3.3.3 Συναρµολόγηση στο καθολικό µητρώο ακαµψίας 
Είδαµε  µε ποιον τρόπο µπορούµε να σχηµατίσουµε το µητρώο ακαµψίας ενός 

µοναδιαίου στοιχείου, ή αλλιώς πως σχηµατίζεται το “τοπικό” µητρώο ακαµψίας. Σε 
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αυτή την ενότητα θα ασχοληθούµε µε τον τρόπο που µπορούµε να συναρµολογήσουµε 
όλα τα επιµέρους µητρώα ακαµψίας σε ένα καθολικό µητρώο ακαµψίας. Με τη 
βοήθεια του καθολικού µητρώου θα µπορέσουµε να πάρουµε τη λύση των 
µετατοπίσεων σε όλο το πεδίο ταυτοχρόνως. 

Ο γενικός τύπος για την επίλυση είδαµε ότι είναι [K].u=F, όπου το [Κ] είναι 
κάποιο µητρώο ακαµψίας, u είναι το διάνυσµα στήλη που περιέχει τις άγνωστες 
µετατοπίσεις και έχει διάσταση όσοι οι βαθµοί ελευθερίας, και F είναι επίσης 
διάνυσµα στήλη που περιέχει τις φορτίσεις στους αντίστοιχους βαθµούς ελευθερίας. 

Στην περίπτωση που το [Κ] είναι το τοπικό µητρώο ακαµψίας ενός στοιχείου, 
τότε το u είναι σύµφωνο µε τους βαθµούς ελευθερίας για αυτό το στοιχείο. Αυτό 
σηµαίνει ότι η αρίθµηση των στοιχείων του u είναι αυστηρά καθορισµένη, αρχικά 
είναι µε σειρά διευθύνσεων x,y,z δηλαδή περιέχει διατεταγµένες τριάδες u,v,w που 
αναφέρονται σε κάποιο κόµβο. Έπειτα επειδή οι αρίθµηση των κόµβων για ένα 
στοιχείο είναι αυστηρά καθορισµένη σύµφωνα µε την αρίθµηση των πολυωνύµων 
µορφής Gauss έτσι και η αρίθµηση των στοιχείων του u παρασύρεται από αυτή. Για 
παράδειγµα παίρνουµε το παρακάτω κυβικό στοιχείο που φαίνεται στο σχήµα: 

 

Σχήµα 3-4 Αρίθµηση σηµείων για στοιχείο 8 κόµβων 

Η αρίθµηση των στοιχείων του u είναι [u1,u2,u3,u4,u5,u6,...,u22,u23,u24] =  
[u1,v1,w1,u2,v2,w2,...,u8,v8,w8 ] όπου οι δείκτες στα u,v,w είναι οι αριθµοί των κόµβων 
του στοιχείου. Η αρίθµηση των κόµβων που φαίνεται στο σχήµα επιβάλλεται από την 
αρίθµηση των πολυωνύµων µορφής όπως γράφτηκαν σε αυτό το κεφάλαιο σε 
προηγούµενη ενότητα. 

Αν παρατηρήσουµε τα στοιχεία του τοπικού µητρώου ακαµψίας, τότε 
συµπεραίνουµε ότι σε σχέση µε τους βαθµούς ελευθερίας του στοιχείου έχουν την 
εξής σηµασία: Αν πάρουµε το στοιχείο του µητρώου Kij, τότε αυτό πολλαπλασιάζεται 
µε την µετατόπιση του βαθµού ελευθερίας j, και είναι η ακαµψία που “βάζει” ο 
βαθµός ελευθερίας i στον βαθµό ελευθερίας j. Πρακτικά λοιπόν το κάθε στοιχείο του 
µητρώου ακαµψίας εξετάζει την αλληλεπίδραση µεταξύ δύο βαθµών ελευθερίας, και 
επειδή κυρίως σε ένα ισότροπο υλικό η επίδραση ενός βαθµού ελευθερίας σε κάποιον 
άλλον πρέπει να ισχύει και αντίστροφα  συµπεραίνουµε ότι  Kij=Kji. Αυτό σηµαίνει 
βέβαια ότι το µητρώο ακαµψίας είναι συµµετρικό δηλαδή [K]=[K]T. Το γινόµενο µιας 
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γραµµής i του µητρώου µε το διάνυσµα των µετατοπίσεων ισούται µε την δύναµη που 
ασκείται στον βαθµό ελευθερίας i εφόσον έχουµε λάβει υπόψη όλες τις επιδράσεις από 
όλους τους βαθµούς ελευθερίας µε αυτό το γινόµενο. ∆ηλαδή [Κi1 Ki2 ... Kin].[u1 u2 ... 
un]T=Fi . 

Μεταφερόµενοι τώρα στο καθολικό µητρώο ακαµψίας (το οποίο διατυπώνεται 
και ως [Kg], g:global ) παρατηρούµε τα εξής αντίστοιχα: Το u είναι πάλι διάνυσµα 
στήλη που περιέχει µετατοπίσεις, αυτή τη φορά αναφέρεται στους βαθµούς ελευθερίας 
όλης της διαµέρισης του πεδίου, µε διάσταση πια: [αριθµός κόµβων]x3. Επειδή η 
αρίθµηση των κόµβων όλης της διαµέρισης είναι αυθαίρετα ορισµένη, έτσι και η 
σειρά των τριάδων u,v,w στο u είναι αντίστοιχα αυθαίρετη και έτσι δεν εξαρτάται από 
κάποιο αυστηρό κανόνα. 

Τώρα λοιπόν τα στοιχεία του πίνακα ακαµψίας εξετάζουν αλληλεπιδράσεις 
µεταξύ βαθµών ελευθερίας που ανήκουν σε όλο το πεδίο. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι 
η αλληλεπίδραση µεταξύ των ‘καθολικών’ βαθµών ελευθερίας προσφέρεται από 
διαφορετικά στοιχεία τα οποία µπορούν να είναι συνδεµένα η όχι. Η αλγεβρική 
ερµηνεία είναι ότι τα στοιχεία του καθολικού µητρώου ακαµψίας έχουν προέλθει από 
άθροιση των στοιχείων επιµέρους µητρώων ακαµψίας. Ακόµη περιµένουµε µεγάλο 
αριθµό µηδενικών στοιχείων στο καθολικό µητρώο ακαµψίας, στις περιοχές που δεν 
έχουµε αλληλεπιδράσεις µεταξύ βαθµών ελευθερίας. 

Ας εξετάσουµε κάποιο στοιχείο Kij του καθολικού µητρώου ακαµψίας. Το Kij 
εξετάζει την αλληλεπίδραση µεταξύ των βαθµών ελευθερίας i και j. Ας υποθέσουµε 
ότι i αντιστοιχεί  σε u µετατόπιση ενός κόµβου που “δένονται” 3 στοιχεία. Έστω 
επίσης ότι j αντιστοιχεί σε  u µετατόπιση ενός κόµβου που δένονται τα δύο πρώτα 
στοιχεία αλλά όχι το τρίτο. Τότε το Kij θα προκύψει ως άθροισµα Ke1kl+Ke2mn όπου 
k,l  και m,n οι βαθµοί ελευθερίας των στοιχείων 1 και 2 που αντιστοιχούν στους i και 
j. Βλέπουµε ότι το τρίτο στοιχείο δεν προσφέρει αλληλεπίδραση µεταξύ των βαθµών 
ελευθερίας i,j και έτσι δεν υπάρχει στο άθροισµα.  

Γενικότερα έστω n1,n2,...nn οι κόµβοι ενός στοιχείου σύµφωνα µε την 
“καθολική” αρίθµηση, τότε η καταχώριση στο καθολικό µητρώο (µε άθροιση) ενός 
στοιχείου του τοπικού µητρώου Keij γίνεται στην θέση: γραµµή=3*(ni-1)+ai, 
στήλη=3*(nj-1)+aj, όπου ni και nj είναι οι κόµβοι που αντιστοιχούν στους βαθµούς 
ελευθερίας  i και j,  και ai,aj οι διευθύνσεις των µετατοπίσεων που αντιστοιχούν στους 
βαθµούς ελευθερίας i και j.  

Από τον τύπο που µόλις διατυπώσαµε παρατηρούµε ότι αν ni=nj τότε το 
στοιχείο Κij τοποθετείται στη διαγώνιο του καθολικού µητρώου ακαµψίας. Όσο 
περισσότερο διαφέρει το ni από το nj,  τόσο το Κij τοποθετείται µακρύτερα από τη 
διαγώνιο του [Kg]. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι το πόσο αποµακρυσµένα θα είναι τα 
µη µηδενικά στοιχεία του [Kg] από την διαγώνιο θα εξαρτάται από τα ni και nj των 
πεπερασµένων στοιχείων, η αλλιώς από την αρίθµηση των κόµβων. Οπότε κάνοντας 
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προσεκτική αρίθµηση3 των κόµβων ώστε κάθε πεπερασµένο στοιχείο να µην “δένει” 
πολύ αποµακρυσµένους βαθµούς ελευθερίας µπορούµε να κάνουµε το καθολικό 
µητρώο ακαµψίας να έχει συγκεντρωµένα τα στοιχεία του κοντά στην διαγώνιο (οι 
υπόλοιπες θέσεις δηλαδή να είναι µηδενικά). Αυτό είναι µεγάλο κέρδος και από 
πλευρά αποθήκευσης στον υπολογιστή και από πλευράς ταχύτητας των υπολογισµών. 

Επειδή το [Kg] είναι επιπλέον συµµετρικό µε την παραδοχή ότι η µέγιστη 
απόσταση µη µηδενικού στοιχείου από τη διαγώνιο είναι HBW (Half band width), όλο 
το µητρώο µπορεί πια να αποθηκευτεί σε πίνακα διαστάσεων HBW.n, όπου n οι 
βαθµοί ελευθερίας. Το HBW υπολογίζεται ως εξής: max { |Nki-Nkj|+1}*3 όπου Νki,Nkj 
όλοι οι δυνατοί συνδυασµοί κόµβων για κάποιο στοιχείο k, λαµβάνοντας υπόψη όλα 
τα στοιχεία της διαµέρισης. Έτσι όταν αναφερόµαστε σε κάποιο στοιχείο του 
αποθηκευµένου [Kg], ο αριθµός στήλης µειώνεται όσο αυξάνει ο αριθµός γραµµής 
(π.χ. για να αναφερόµαστε στην διαγώνιο παίρνουµε όλα τα στοιχεία της στήλης 1), 
και έτσι µπορούµε να διατυπώσουµε εύκολα κάποιο αλγόριθµο για τον 
προγραµµατισµό. 

Η διαδικασία της συναρµολόγησης γίνεται σταδιακά, δηλαδή µόλις 
σχηµατίζεται κάποιο τοπικό µητρώο ακαµψίας τοποθετείται αµέσως στο καθολικό. 
Έτσι δεν υπάρχει ανάγκη αποθήκευσης όλων των επιµέρους µητρώων ακαµψίας. 
Τέλος παρατηρούµε ότι µπορούµε να συναρµολογήσουµε στοιχεία διαφορετικού 
αριθµού κόµβων αλλά και ακόµη και στοιχεία διαφορετικού τύπου, όπως στοιχεία 
δικτυωµάτων κ.α. 

3.3.4 Επιβολή Φορτίσεων (Συνοριακές Συνθήκες Neumann) 
Το επόµενο βήµα για την επίλυση µετά τον σχηµατισµό των µητρώων 

ακαµψίας είναι ο ορισµός των συνοριακών συνθηκών. Ως γνωστόν έχουµε να 
επιλύσουµε ένα σύστηµα της µορφής [K].u=F όπου [Κ] το µητρώο ακαµψίας και u 
είναι το διάνυσµα των αγνώστων µετατοπίσεων. Για να είναι επιλύσιµο το σύστηµα 
εξισώσεων πρέπει το [Κ] να είναι αναστρέψιµο, υπόθεση που ισχύει αρκεί να ισχύουν 
κάποιες προϋποθέσεις που θα αναπτυχθούν σε επόµενη υποενότητα, και το σύστηµα 
να µην είναι οµογενές δηλαδή το διάνυσµα F να έχει µη µηδενικά στοιχεία. Στην 
περίπτωση που το σύστηµα είναι οµογενές, δηλαδή δεν έχουµε φόρτιση, 
αποδεχόµαστε την τετριµµένη λύση δηλαδή ui=0.  

Για να οριστούν οι συνοριακές συνθήκες Neumann θα πρέπει να ορίσουµε µη 
µηδενικά στοιχεία στο διάνυσµα F. Αυτό πρακτικά σηµαίνει  ότι στο σύνορο ορίζουµε 
τιµές για τις µερικές παραγώγους των u,v,w (για τις τροπές δηλαδή). Ακολούθως µε 
την βοήθεια της σχέσης τάσεων - τροπών σ=[D].ε αν έχουµε ορίσει τιµές τάσεων στο 
σύνορο, τότε αυτοµάτως έχουµε τοποθετήσει συνοριακές συνθήκες Neumann.  Όµως, 
επειδή η σχέση [K].u=F δίνει τη λύση των u,v,w, εντός της σχέσης περιλαµβάνεται  

                                                 
3Για τον σκοπό αυτό ως γνωστόν, έχουν αναπτυχθεί αλγόριθµοι βελτιστοποίησης της 

αρίθµησης των κόµβων. Ένας απλός σχετικά παρουσιάζεται σε επόµενο κεφάλαιο. 
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ολοκλήρωση, βήµα το οποίο εξηγήθηκε για το [Κ] στο κεφάλαιο περί σχηµατισµού 
µητρώων.  

Έτσι από την προηγούµενη παράγραφο συµπεραίνουµε ότι εφόσον το [Κ] είναι 
αποτέλεσµα ολοκλήρωσης, και το u είναι η τελική λύση, το διάνυσµα F περιέχει 
προϊόντα ολοκλήρωσης. Οι τάσεις στο σύνορο (ή αλλιώς διανεµηµένα φορτία) 
ολοκληρωµένες στην επιφάνεια που δρουν δίνουν δυνάµεις πάνω σε ορισµένους 
βαθµούς ελευθερίας, και αθροίζονται µε τις δυνάµεις που ασκούνται σε µεµονωµένους 
βαθµούς ελευθερίας. Αν και δεν είναι πλήρως µαθηµατικά ορθό µπορούµε να 
περιλάβουµε στο διάνυσµα F και τις µαζικές δυνάµεις (π.χ. ίδιο βάρος) 
ολοκληρώνοντας το ειδικό βάρος στο χώρο, και µοιράζοντας τις δυνάµεις σε όλους 
τους  βαθµούς ελευθερίας που έχουν τη διεύθυνση της βαρύτητας. Μια παρόµοια 
περίπτωση είναι να µοιράσουµε δυνάµεις που προκύπτουν από προϋπάρχουσες τάσεις 
µέσα στο πεδίο, οπότε πάλι ακολουθούµε ολοκλήρωση στο χώρο. Ο γενικός τύπος 
λοιπόν που δίνει τα στοιχεία του διανύσµατος F, σε παραστατική µορφή είναι: 

r
F F qdA dV dVi

A V V

= + + +∫∫ ∫∫∫ ∫∫∫γ σ    (3.27)                                 

Όπου το πρώτο F είναι το ζητούµενο διάνυσµα F, το δεύτερο F είναι οι 
µεµονωµένες φορτίσεις σε βαθµούς ελευθερίας i, το πρώτο ολοκλήρωµα είναι η 
διανοµή των επιφανειακών (διανεµηµένων) φορτίσεων, το τρίτο ολοκλήρωµα είναι η 
διανοµή του ίδιου βάρους, και το τελευταίο ολοκλήρωµα είναι η διανοµή το 
προϋπαρχουσών τάσεων στο πεδίο. 

Αν θέλουµε να είµαστε πιο συνεπείς µαθηµατικά, τότε πρέπει να προσθέσουµε 
ακόµη το διάνυσµα R στο διάνυσµα F, το οποίο περιλαµβάνει τις άγνωστες δυνάµεις 
στις στηρίξεις - εκεί δηλαδή που έχουµε ορίσει τιµές u, δηλαδή συνοριακές συνθήκες 
Dirichlet- οι οποίες υπολογίζονται µετά την αναστροφή του µητρώου. Έτσι αφήνουµε 
την ανάλυση του διανύσµατος R  για το κεφάλαιο που θα περιγράψουµε τις 
συνοριακές συνθήκες Dirichlet. 

Ακολουθεί σε χωριστές υποενότητες η περιγραφή για κάθε µία από τις 
περιπτώσεις των µεµονωµένων δυνάµεων, των επιφανειακών φορτίσεων, των µαζικών 
δυνάµεων και των προϋπαρχουσών τάσεων, και πώς τοποθετούνται στο διάνυσµα F. 
Στο σχήµα φαίνονται συνοπτικά διάφορα είδη φορτίσεων: 
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Σχήµα 3-5 Είδη φορτίσεων 

3.3.4.1 Μεµονωµένες ∆υνάµεις 

Η περίπτωση των µεµονωµένων δυνάµεων είναι και η πιο απλή, διότι δεν 
απαιτεί κανένα βήµα υπολογισµού, αλλά απλώς την τοποθέτηση της συγκεκριµένης 
δύναµης σε συγκεκριµένη θέση στο διάνυσµα F. 

Μεµονωµένες φορτίσεις µπορούµε να έχουµε σε πολλές περιπτώσεις, και είναι 
όλα τα συγκεντρωµένα φορτία που δρουν επί σωµάτων, και επιφανειακά φορτία που 
δρουν σε λίγη επιφάνεια ώστε να τα θεωρούµε συγκεντρωµένα. 

Έστω λοιπόν ότι το πεδίο µας περιλαµβάνει n κόµβους, οπότε οι βαθµοί 
ελευθερίας είναι 3xn. Οπότε το διάνυσµα F περιέχει 3xn στοιχεία, τα οποία δύναται να 
είναι µη µηδενικά ή µηδενικά. Αν έχουµε κάποιο µεµονωµένο φορτίο Qi πάνω στον 
κόµβο i τότε τοποθετείται στην θέση του διανύσµατος F: 3(i-1)+a, όπου το a παίρνει 
τιµές 1,2,3 ανάλογα µε το φορτίο αν δρα στον άξονα x,y,z. Στην περίπτωση που το 
φορτίο δρα σε τυχαία διεύθυνση, τότε αναλύουµε την δράση σε 3 συνισταµένες 
Qix,Qiy,Qiz όπου κάθε συνισταµένη ισούται µε Qi Rj, όπου το Rj αντιπροσωπεύει τα 
διευθύνοντα συνηµίτονα της διεύθυνσης της δράσης και των τριών καθολικών αξόνων 
x,y,z. Φυσικά στην περίπτωση που έχουµε άνω του ενός φορτίου πάνω σε κάποιο 
βαθµό ελευθερίας, γίνεται άθροιση των επιµέρους φορτίων. 

3.3.4.2 Επιφανειακές φορτίσεις 
Οι επιφανειακές φορτίσεις είναι και οι πιο συνηθισµένες στην ανάλυση 

προβληµάτων µηχανικού, και στην περιοχή της γεωτεχνικής µηχανικής ως 
επιφανειακές φορτίσεις µπορούµε να θεωρήσουµε τις δράσεις των θεµελίων, τις 
δράσεις του νερού σε µεγάλες επιφάνειες ή αποθέσεις διαφόρων υλικών. Από πλευράς 
ανάλυσης όµως είναι η πιο σύνθετη περίπτωση. 
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Κάνουµε την υπόθεση ότι η επιφανειακή φόρτιση4 q που µελετάµε δρα σε µία 
εκ’ των διευθύνσεων x,y ή z. Ακόµα υποθέτουµε ότι δρα σε κάποια έδρα ενός εκ’  των 
στοιχείων που απαρτίζουν το πεδίο µας. Οπότε η δράση γίνεται στο στερεό στοιχείο 
για σταθερή τιµή -1 ή 1 για ένα από τα ξ,η ή ζ. 

 

Σχήµα 3-6 Επιφανειακή φόρτιση επί έδρας στοιχείου 

Από τα πολυώνυµα µορφής Ν1~n όπου n οι κόµβοι του στοιχείου, για τις 
σταθερές τιµές -1 ή 1 σε κάποιο από τα ξ,η ή ζ, τα Ν που αντιστοιχούν στις κορυφές 
της έδρας που µελετάµε λαµβάνουν τιµές από -1 έως 1 ενώ τα Ν που αντιστοιχούν 
µόνο στις υπόλοιπες έδρες έχουν µηδενικές τιµές. 

Η διανεµηµένη (ή επιφανειακή) φόρτιση λοιπόν, µοιράζεται σε µεµονωµένα 
φορτία που έχουν  τη διεύθυνση της φόρτισης, στους κόµβους της έδρας που γίνεται η 
δράση. Η διανοµή γίνεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 

[ ]q N dFT

F
∫∫    (3.28) 

Όπου το F αναπαριστά την έδρα δράσης και Ν τα πολυώνυµα µορφής του 
στοιχείου. Από τον τύπο παρατηρούµε ότι πράγµατι επειδή έχουµε µηδενικά Ν τα 
οποία αντιστοιχούν σε κόµβους που δεν έχουµε δράσεις, το φορτίο µοιράζεται µόνο 
επί των κόµβων της φορτιζόµενης έδρας. Ακόµα παρατηρούµε ότι το q δεν είναι 
απαραίτητα σταθερό αλλά µπορεί να είναι και µεταβλητό. Το ολοκλήρωµα αυτό είναι 
ένα επιφανειακό ολοκλήρωµα [26],[28] που µπορούµε να το µετασχηµατίζουµε σε 
επίπεδο ολοκλήρωµα µε τη βοήθεια του παρακάτω µετασχηµατισµού (έστω ότι η 
δράση γίνεται πάνω στην έδρα ζ=1): 

[ ]q N EG F d dT

−−
∫∫ −
1

1

1

1
2 ξ η     (3.29) 

Τα E,G,F είναι τα θεµελιώδη ποσά πρώτης τάξης του Gauss και ορίζονται ως: 

                                                 
4Στην περίπτωση των τρισδιάστατων προβληµάτων, η διανεµηµένη φόρτιση έχει µονάδες 

πίεσης (π.χ. Pa) και ουσιαστικά είναι τάση και συγκεκριµένα είναι η τάση στο σύνορο. 
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E=xξ2+yξ2+zξ2 

F=xξxη+yξyη+zξzη          (3.30) 

G=xη2+yη2+zη2 

Τα µεγέθη xξ,yξ,zξ και xη,yη,zη είναι οι παράγωγοι των συντεταγµένων x,y,z ως 
προς τις φυσικές συντεταγµένες και υπολογίζονται εύκολα µε τον διαφορικό τελεστή 
[B] όπως στην περίπτωση του υπολογισµού της ιακωβιανής (βλέπε 3.3.2.3 ). 

Οι δυνάµεις που θα προκύψουν θα αντιστοιχούν σε κόµβους του στοιχείου, 
δηλαδή θα είναι υπολογισµένες µε τη σειρά για τους κόµβους 1,2,3,...,n, όπου n  ο 
αριθµός των κόµβων του στοιχείου. Οπότε για να γίνει η τοποθέτηση στο διάνυσµα F 
πρέπει να µετατραπούν οι τοπικοί βαθµοί ελευθερίας σε καθολικούς µε τον τύπο 3(i-
1)-a, όπου i είναι η καθολική αρίθµηση ενός κόµβου, και a ο άξονας δράσης. 

Με τη βοήθεια της ολοκλήρωσης Gauss το ολοκλήρωµα γράφεται µε διακριτά 
στοιχεία: 

[ ]H q EG F Ni
i

n
T

a−
=

=∑ 2

1
ζ    (3.31) 

Όπου τα Hi σε αυτή την περίπτωση είναι τα βάρη για την περίπτωση 
δυσδιάστατης ολοκλήρωσης. Θα χρησιµοποιήσουµε τύπο 9 σηµείων. Τα ζεύγη ξ και η 
για τον τύπο φαίνονται στο ακόλουθο σχήµα (για τα βάρη και τις αποστάσεις βλέπε 
[5]). 

 

Σχήµα 3-7 Σηµεία για την ολοκλήρωση Gauss στις δύο διαστάσεις 

Φυσικά η παραπάνω ανάλυση ισχύει µε κυκλική εναλλαγή για τις περιπτώσεις 
δράσης σε άλλες έδρες εκτός των ζ=-1 ή 1. Τέλος στην περίπτωση που η επιφανειακή 
φόρτιση δρα σε τυχαία διεύθυνση,  κάνουµε ανάλυση της q σε συνισταµένες κατά 
τους τρεις άξονες x,y&z. 

3.3.4.3 Μαζικές δυνάµεις - Ίδιο βάρος 

Είναι πολύ συνηθισµένο να χρειαστεί να λάβουµε υπόψη το ίδιο βάρος στις 
κατασκευές µας, κυρίως λόγο µεγάλων ειδικών βαρών (π.χ. βράχος) και µεγάλων 
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κατασκευών. Μάλιστα σε πολλά προβλήµατα είναι το πρωτεύον φορτίο (π.χ. 
σήραγγες, πρανή). 

Στην περίπτωση του ίδιου βάρους, έχουµε κάποιο στοιχείο µε ειδικό βάρος γ 
και καλούµαστε να το µοιράσουµε στους κόµβους µε δυνάµεις. Επειδή το ειδικό 
βάρος έχει µονάδες δύναµη/όγκο η ολοκλήρωση πρέπει να γίνει σε όλο τον όγκο του 
στοιχείου. Οπότε θα εφαρµοστεί η αριθµητική ολοκλήρωση Gauss όπως περιγράφτηκε 
στην ενότητα 3.3.2.1 . 

Οι δυνάµεις που προκύπτουν από την ολοκλήρωση δρουν σε όλους τους 
κόµβους του στοιχείου, κατά τη διεύθυνση της βαρύτητας, και επειδή αυτή η 
διεύθυνση είναι αυτή του άξονα z, οι δράσεις του ίδιου βάρους τοποθετούνται στο 
διάνυσµα F σε θέσεις που αντιστοιχούν σε z διευθύνσεις µε αρνητικό πρόσηµο. 
Γίνεται φυσικά ακόµα η µεταφορά από τοπική σε καθολική αρίθµηση. 

Η διανοµή του ίδιου βάρους για σταθερό ειδικό βάρος γ, στους κόµβους του 
στοιχείου είναι [5]: 

[ ]G N dT

V

= ∫γ V     (3.32) 

Όπου G είναι το διάνυσµα που περιέχει τα βάρη που µοιράζονται στους 
κόµβους. Εκφράζοντας το ολοκλήρωµα µε φυσικές συντεταγµένες: 

[ ]G N DetJ d dT=
−

d
−−
∫∫∫γ ξ
1

1

1

1

1

1

η ζ      (3.33) 

Αν τώρα το διακριτοποιήσουµε µε τη µέθοδο ολοκλήρωσης Gauss: 

[ ]G H N Dei
T

i

n

=
=
∑γ

1
tJ     (3.34) 

Αν αθροίσουµε όλα τα στοιχεία του διανύσµατος G και διαιρέσουµε µε γ θα 
λάβουµε τον όγκο του στοιχείου ή αλλιώς µε ολοκλήρωση και όρους διακριτών 
στοιχείων: 

V dV DetJ d d d H DetJ
V

i
i

n

= = =∫ ∑∫∫∫
=−−−

ξ η ζ
11

1

1

1

1

1

    (3.35) 

Με τη βοήθεια των βαρών που µοιράσαµε στους κόµβους µπορούµε τώρα 
πολύ εύκολα να υπολογίσουµε το κέντρο βάρος του στοιχείου (3.36): 
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όπου Χi,Yi, Zi οι συντεταγµένες των n κόµβων του στοιχείου, και Gi τα βάρη 
που διανέµονται στους κόµβους του στοιχείου. 

3.3.4.4 Προϋπάρχουσες τάσεις 
Με τον όρο προϋπάρχουσες τάσεις εννοούµε τις τάσεις που υπάρχουν ήδη στο 

πεδίο, πριν αλλάξουµε τη µορφή του πεδίου, ή επιβάλουµε νέες φορτίσεις. Έτσι για 
παράδειγµα στην ανάλυση διάνοιξης µιας σήραγγας, υπάρχουν πριν τη διάνοιξη τάσεις 
στο έδαφος (ή στο βράχο), που η διάνοιξη διαταράσσει το πεδίο των τάσεων. Οι 
προϋπάρχουσες τάσεις µπορούν να υπάρχουν λόγο ίδιου βάρους (π.χ. σz=γ.z) ή και 
από άλλους λόγους π.χ. τεκτονικές δυνάµεις (βλέπε [2]). 

Έστω ότι έχουµε τον τανυστή των προϋπαρχουσών τάσεων σο και τον 
αναπαριστούµε σε διάνυσµα στήλη διαστάσεων 6. Είναι λοιπόν 
σο={σx,σy,σz,σxy,σyz,σzx}. Οι τάσεις προκαλούν δυνάµεις σε όλους τους βαθµούς 
ελευθερίας του στοιχείου και το διάνυσµα των δυνάµεων για το συγκεκριµένο 
στοιχείο είναι [2]: 

F B dT

V
σ σ= ∫ 0 V     (3.37) 

όπου ο πίνακας Β υπολογίζεται όπως υποδεικνύεται στην ενότητα 3.3.2 . 

Σε µορφή διακριτών όρων µε την ολοκλήρωση Gauss το ολοκλήρωµα 
γράφεται: 

F H DetJ Bi
T

o
i

n

σ σ=
=
∑

1
     (3.38) 

Έτσι µετά τον υπολογισµό των δυνάµεων στο στοιχείο, µεταφέρουµε ως 
συνήθως την τοπική στην καθολική αρίθµηση των βαθµών ελευθερίας. Μετά τον 
υπολογισµό βέβαια περιµένουµε ανακατανοµή των τάσεων ειδικά σε περιοχές µε 
πολύπλοκη γεωµετρία. 

3.3.5 Τοποθέτηση Στηρίξεων (Συνοριακές συνθήκες 
Dirichlet) 

Στις προηγούµενες ενότητες είδαµε το σχηµατισµό του µητρώου [K], και του 
διανύσµατος F. Με µαθηµατικούς όρους δηλαδή τοποθετήσαµε φυσικά το πρόβληµα 
και ορίσαµε τις συνοριακές συνθήκες Neumann. Το επόµενο βήµα είναι να ορίσουµε 
τις συνοριακές συνθήκες Dirichlet, δηλαδή να αποδώσουµε τιµές στις άγνωστες 
συναρτήσεις u(x,y,z),v(x,y,z),w(x,y,z) σε ορισµένες περιοχές ή σηµεία του πεδίου.  

Η φυσική σηµασία αυτών των συνοριακών συνθηκών είναι η παγίωση 
ορισµένων σηµείων του σώµατος µελέτης, ώστε να είναι κινητικά σταθερό στις 
επιβολές φορτίσεων ή αλλιώς, στην (στιγµιαία) επιβολή φορτίσεων το σώµα σε 
στιγµιαίο χρόνο να ηρεµεί και να µην επιταχύνεται. Αυτό ερµηνεύεται από πλευράς 
µηχανικής, ότι στην επιβολή στατικών φορτίων (φορτία που επιβάλλονται γρήγορα, 
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όχι τόσο ώστε να προκαλέσουν δυναµικά φαινόµενα στο στερεό), το σώµα ισορροπεί 
µε τη βοήθεια αντιδρούντων δυνάµεων, που η δράση τους γίνεται επί των βαθµών 
ελευθερίας που γίνεται η παγίωση. 

 

Σχήµα 3-8 ∆ράσεις - Αντιδράσεις σε κάποιο στερεό σώµα 

Η ερµηνεία των παραπάνω προτάσεων στη µέθοδο των πεπερασµένων 
στοιχείων είναι ότι, αν προσπαθήσουµε να επιλύσουµε το σύστηµα [Κ].u=F χωρίς την 
παγίωση ικανού αριθµού βαθµών ελευθερίας, τότε η αναστροφή του µητρώου [Κ] 
είναι αδύνατη διότι στην επιβολή οποιασδήποτε φόρτισης, το σώµα επιταχύνεται και 
δεν µπορεί να παρουσιάσει ακαµψία. Για να είναι οµαλή η λύση και για να µην έχουµε 
αστάθειες, πρέπει ικανός αριθµός βαθµών ελευθερίας να είναι παγιωµένος σύµφωνα 
µε τις αρχές της στατικής για την ισορροπία στερεού σώµατος. Έτσι θα αποδώσουµε 
µηδενικές τιµές σε ορισµένα στοιχεία του διανύσµατος u  πριν ακόµα γίνει η λύση. 
Είναι ακόµα δυνατόν να ορίσουµε µη µηδενικές τιµές στο διάνυσµα u ώστε να 
παγιώσουµε τους βαθµούς ελευθερίας σε διαφορετικές θέσεις από αυτές του 
απαραµόρφωτου σώµατος. Τέτοιες είναι και οι περιπτώσεις που εξετάζουµε την 
υποχώρηση θεµελίων κατασκευών κ.α. 

Έτσι τελικά το σύστηµα εξισώσεων µετασχηµατίζεται από n εξισώσεις σε (n-c) 
εξισώσεις όπου n οι συνολικοί βαθµοί ελευθερίας του σώµατος και c ο αριθµός των 
δεσµευµένων βαθµών ελευθερίας. Έτσι δεν χρησιµοποιούµε όλες τις γραµµές και 
στήλες του µητρώου ακαµψίας αλλά µόνο αυτές που αντιστοιχούν σε µη 
‘παγιωµένους’ βαθµούς ελευθερίας. Αφού λάβουµε τη λύση για τις µετατοπίσεις 
στους βαθµούς ελευθερίας, εφόσον έχουµε διατηρήσει τα στοιχεία του πίνακα 
ακαµψίας που αντιστοιχούν στους δεσµευµένους βαθµούς ελευθερίας µπορούµε µε το 
άθροισµα Σkij.uj να λάβουµε τις δυνάµεις στις στηρίξεις στους βαθµούς ελευθερίας i . 

Για να µην έχουµε τροποποιήσεις στον αριθµό του συστήµατος εξισώσεων 
µπορούµε να ακολουθήσουµε την εξής διαδικασία ώστε να επιλύουµε πάντα σύστηµα 
n εξισώσεων ([5],[10]). Έστω ότι έχουµε στήριξη στον βαθµό ελευθερίας i µε 
υποχώρηση d. Τότε θέτουµε στο διάνυσµα F στην θέση i την τιµή Kii.di και θέτουµε 
επίσης όλες τις τιµές Kij εκτός από j=i µηδενικές. Τέλος τροποποιούµε όλα τα Fi ως 
Fi=Fi-ΣKijdi για κάθε ένα από τα di και τέλος θέτουµε όλα τα Κji µηδέν εκτός από i=j. 
Έτσι έχουµε ένα τροποποιηµένο σύστηµα εξισώσεων όπου περιλαµβάνονται όλες οι 
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συνοριακές συνθήκες Dirichlet. Το µόνο µειονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι έχουµε 
απώλεια των στοιχείων του πίνακα ακαµψίας για τις θέσεις που έχουµε τις δεσµεύσεις 
και έτσι δεν είναι δυνατός ο άµεσος υπολογισµός των δυνάµεων στις στηρίξεις µετά 
την επίλυση του συστήµατος εξισώσεων. 

3.3.6 Επίλυση συστήµατος εξισώσεων 
Το τελευταίο και πιο σηµαντικό βήµα στην διαδικασία που ακολουθείται στην 

µέθοδο πεπερασµένων στοιχείων είναι η επίλυση του συστήµατος εξισώσεων [K].u=F 
όπου για το κάθε ένα από τα [K],u,F αναλύθηκε ο σχηµατισµός τους και η έννοια τους 
στις προηγούµενες ενότητες. 

Το σύστηµα είναι ευσταθές για κανονικές γεωµετρίες σχηµάτων που τηρούν 
τις αρχές της ισορροπίας που αναλύονται στην στατική, όπως κατάλληλες στηρίξεις 
όχι κακές και χαλαρές συνδέσεις κ.α. Ώστε η ορίζουσα του µητρώου Κ είναι διάφορη 
του µηδενός τόσο περισσότερο όσο το σώµα είναι πιο άκαµπτο στις διάφορες δυνατές 
φορτίσεις. 

Η επίλυση του συστήµατος γίνεται µε την µέθοδο της απαλοιφής του Gauss 
που είναι γενικά παραδεκτή µέθοδος και εφαρµόζεται αρκετά στη µέθοδο 
πεπερασµένων στοιχείων [25],[27]. Έχουν αναπτυχθεί  και πιο σύγχρονες µέθοδοι 
όπως η ‘Skyline method’[4] και η ‘Wavefront method’[8] όπου δεν εφαρµόστηκαν 
λόγο  έλλειψης χρόνου στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας. 

Σε αυτό το σηµείο δεν θα επεξηγηθεί η µέθοδος του Gauss αφού είναι δυνατό 
να βρεθεί σε όλα τα εγχειρίδια αριθµητικής ανάλυσης, άλγεβρας κ.ο.κ. αλλά θα 
αναφέρουµε τα εξής: 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη ενότητα το µητρώο Κ είναι συµµετρικό και 
ήµι-εύρους γύρω από την διαγώνιο HBW. Έτσι τελικά είναι αποθηκευµένο σε ένα µη 
τετραγωνικό πίνακα n*HBW όπου n οι συνολικοί βαθµοί ελευθερίας. Έτσι 
τροποποιείται κατάλληλα και η µέθοδος Gauss  αφού ισχύει η ιδιότητα ότι το 
ηµιεύρος δεν µεταβάλλεται µε την απαλοιφή. Έτσι οι στήλες κυµαίνονται από i έως 
i+HBW και αν  µετασχηµατίσουµε στον αποθηκευµένο πίνακα, οι στήλες από 1 έως 
HBW  και οι γραµµές από 1 έως n. Τέλος δεν χρησιµοποιούµε τα στοιχεία κάτω από 
τη διαγώνιο (που έτσι και αλλιώς δεν είναι αποθηκευµένα) εφόσον τελικά λόγο της 
µεθόδου γίνονται µηδέν (τριγωνοποίηση). 

Για να εντοπίσουµε πιθανό µηδενισµό της ορίζουσας αρκεί να εντοπίσουµε ένα 
µηδενικό στοιχείο στον τριγωνοποιηµένο πίνακα. Τέλος αναφέρουµε ότι ο χρόνος 
επίλυσης µικραίνει πολύ γρήγορα µε την στένωση του ηµί-εύρους, έτσι η διαδικασία 
βελτιστοποίησης της αρίθµησης των κόµβων έχει και τη σηµασία της µείωσης του 
αποθηκευτικού χώρου που απαιτείται (γραµµική εξάρτηση) αλλά και της µείωσης του 
χρόνου επίλυσης (περίπου δευτεροβάθµια εξάρτηση).  
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3.4 Μετεπεξεργασία 

3.4.1 Υπολογισµός µετατοπίσεων 
Οι µετατοπίσεις στους βαθµούς ελευθερίας λαµβάνονται κατευθείαν  µε την 

επίλυση του συστήµατος εξισώσεων. Οι µονάδες των µετατοπίσεων είναι ίδιες µε 
αυτές που µετράµε τις συντεταγµένες των κόµβων π.χ. µέτρα (S.I.). Έτσι για να 
πάρουµε τις µετατοπίσεις παραδείγµατος χάριν σε χιλιοστά πρέπει να 
πολλαπλασιαστούν µε 1000 κ.ο.κ. 

Οι µετατοπίσεις για τον κόµβο i σε κάποια από τις διευθύνσεις x,y ή z Είναι 
αντίστοιχα 3i-2 3i-1 & 3i-0. Ύστερα από τον υπολογισµό των µετατοπίσεων µπορούµε 
να τις προσθέσουµε στις συντεταγµένες των κόµβων ώστε να έχουµε την 
‘παραµορφωµένη’ γεωµετρία. Ακόµα µπορούµε να σχεδιάσουµε πάνω στο στερεό 
καµπύλες ίσων µετατοπίσεων ή οµοιογενής χρωµατικά περιοχές ώστε να δείξουµε πως 
κατανέµονται οι µετατοπίσεις. 

3.4.2 Υπολογισµός τάσεων 
Ο υπολογισµός τάσεων είναι κάπως πιο σύνθετος και βασίζεται στις σχέσεις 

που αναπτύξαµε σε προηγούµενη ενότητα.  

Αρχικά είναι απαραίτητη η ύπαρξη λύσης για το διάνυσµα u. Oπως αναφέραµε 
µπορούµε για κάποιο συγκεκριµένο στοιχείο να µεταφερθούµε από τις µετατοπίσεις 
σε τροπές µε τη βοήθεια του διαφορικού τελεστή [Β] όπου [Β] είναι µητρώο 
6x3(κόµβοι στοιχείου). Το [Β] είναι: 
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Ο σχηµατισµός του αναλύεται  στην ενότητα 3.3.2.  
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Έτσι οι τροπές υπολογίζονται µε τη σχέση: 
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      (3.39) 

Όπου n οι βαθµοί ελευθερίας του συγκεκριµένου στοιχείου που θέλουµε 
υπολογισµό τάσεων. Το [Β] µπορεί να είναι για κάποιο συγκεκριµένο σηµείο ξ,η,ζ 
µέσα στο στοιχείο ή µπορεί να αντιπροσωπεύει ολόκληρο το στοιχείο µε τη βοήθεια 
της αριθµητικής ολοκλήρωσης του Gauss. 

Οι τάσεις προκύπτουν ύστερα εύκολα από την σχέση σ=[D].ε όπου το [D] 
φυσικά είναι 6x6 και τα στοιχεία του εξαρτώνται από τις µηχανικές ιδιότητες του 
υλικού του στοιχείου. Οι τάσεις υπολογίζονται είτε για ολόκληρο το στοιχείο µε το 
αντιπροσωπευτικό [Β](το οποίο προέρχεται από ολοκλήρωση) είτε για ορισµένο 
σηµείο του στοιχείου (µε συντεταγµένες ξ,η,ζ). 

Όπως είναι γνωστό στους διάφορους κόµβους συντρέχουν πολλά στοιχεία, 
οπότε είναι δυνατός ο υπολογισµός των τάσεων από διαφορετικά στοιχεία µε 
διαφορετικά όµως αποτελέσµατα διότι έχουµε κάποιες ασυνέχειες στις παραγώγους 
των Νi ως προς x,y,z όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη ενότητα. Έτσι µπορούµε 
µε µια διαδικασία να οµαλοποιήσουµε την κατανοµή τάσεων και στους κόµβους να 
έχουµε µια πιο αξιόπιστη τιµή για τις τάσεις ίδια για όλα τα στοιχεία που συντρέχουν. 
Ο αλγόριθµος οµαλοποίησης θα συζητηθεί σε µετέπειτα κεφάλαιο που θα αναφέρεται 
καθαρά στην µετεπεξεργασία και στην εφαρµογή της στον προγραµµατισµό. 

3.5 Συµπεράσµατα  
Στο παρών κεφάλαιο κάναµε µια αναφορά στην εφαρµογή των πεπερασµένων 

στοιχείων για τα προβλήµατα της µηχανικής παραµορφωσίµων σωµάτων. Υπήρχε ο 
προσανατολισµός σε προβλήµατα που έχουµε τρισδιάστατες γεωµετρίες που τις 
προσεγγίζουµε από στοιχεία που είναι παράγωγα του βασικού κυβικού στοιχείου (8 
κόµβων). 

Για αυτούς τους τύπους στοιχείων (παράγωγα κύβων) όπως είδαµε απαιτούνται 
µέθοδοι αριθµητικής ολοκλήρωσης, και γενικά είδαµε σε όλη της τη διάσταση  ότι η 
µέθοδος πεπερασµένων στοιχείων είναι καθαρά αριθµητική µέθοδος και 
προσανατολισµένη στην χρήση ισχυρών συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Μέχρι στιγµής αναλύσαµε προβλήµατα που µένουν στην γραµµική περιοχή 
των υλικών και δεν παρουσιάζονται φαινόµενα όπως πλαστικοποιήσεις, θραύσεις,κ.α. 
Όπως θα δούµε σε µετέπειτα κεφάλαιο χωρίς µεταβολή της µεθόδου, µε απλές 
τροποποιήσεις είναι δυνατή  η επίλυση µη γραµµικών προβληµάτων. Οπότε η µέχρι 
στιγµής ανάλυση ισχύει και για τα µη γραµµικά προβλήµατα εφόσον µπορούµε να τα 



 63

χωρίσουµε σε πολλές γραµµικές φάσεις (βήµατα). Φυσικά παρατίθεται και η ανάλογη 
βιβλιογραφία ([1]~[12]) για την µέθοδο που είναι αρκετά πλούσια και σε ορισµένες 
περιπτώσεις εξειδικευµένη  π.χ. για την εφαρµογή της µεθόδου των πεπερασµένων 
στοιχείων στα γεωτεχνικά προβλήµατα. 





4. Στοιχεία από τη µη γραµµική θεωρία & 
Θεωρία της πλαστικότητας 

4.1 Εισαγωγή 
Σε προηγούµενο κεφάλαιο εξετάσαµε ορισµένες σχέσεις και νόµους της 

µηχανικής των υλικών που ισχύουν για ελαστική συµπεριφορά, αναφερθήκαµε 
δηλαδή στην θεωρία της ελαστικότητας. Η ελαστική συµπεριφορά περιγράφει την 
περίπτωση που τα σώµατα παραµορφώνονται από διάφορες δράσεις και η 
παραµόρφωση εξαφανίζεται µε την αποµάκρυνση των δράσεων. Στη θεωρία της 
ελαστικότητας επίσης ισχύουν γραµµικές σχέσεις τάσεων - τροπών, και οι διαφορικές 
εξισώσεις  που προκύπτουν είναι γραµµικές. 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουµε µερικούς νόµους της µη γραµµικής και 
πλαστική συµπεριφοράς. Πλαστική συµπεριφορά σηµαίνει ότι η παραµόρφωση του 
σώµατος  εξαρτάται πια από την ιστορία των δράσεων και είναι λοιπόν δυνατόν να 
λάβουµε διαφορετικές παραµορφώσεις µε διαφορετική ιστορία δράσεων, και εν γένει 
στο στάδιο της αποµάκρυνσης των δράσεων συνήθως παραµένουν παραµορφώσεις 
στο σώµα. 

Στην µη γραµµική συµπεριφορά εκτός της πλαστικότητας συµπεριλαµβάνονται 
και οι µη γραµµικές σχέσεις στους νόµους των τάσεων -παραµορφώσεων/ τροπών, οι 
µεγάλες παραµορφώσεις,  καθώς και οι δυνατές θραύσεις. Όπως περιµένουµε η µη 
γραµµική θεωρία περιγράφεται και από µη γραµµικές διαφορικές εξισώσεις µε µερικές 
παραγώγους. Αυτές οι διαφορικές εξισώσεις είναι πολύ πολύπλοκες και λίγα 
πράγµατα ξέρουµε στα µαθηµατικά για τη λύση τους. Είναι δυνατό δε να λάβουµε 
λύσεις για αυτές τις εξισώσεις µε αριθµητικές µεθόδους όπως µε τη µέθοδο των 
πεπερασµένων στοιχείων. 

Το κεφάλαιο θα χωριστεί σε µερικές ενότητες. Στις πρώτες ενότητες θα 
ασχοληθούµε µε την πλαστικότητα σε µία διάσταση. Στις επόµενες ενότητες θα 
ασχοληθούµε µε την πλαστικότητα σε τρεις διαστάσεις. Τέλος θα ασχοληθούµε µε 
µερικά ακόµη φαινόµενα της µη γραµµικής συµπεριφοράς των υλικών όπως την 
θραύση από εφελκυστικές τάσεις. Για περαιτέρω µελέτη στα θέµατα του κεφαλαίου, 
παραπέµπω στα [9],[11],[19] και [20]. 

Πρέπει ακόµα να αναφέρουµε ότι τα υλικά που θα ασχοληθούµε δεν 
παρουσιάζουν τα φαινόµενα του ερπυσµού ή της χαλάρωσης, δηλαδή δεν θα 
ασχοληθούµε καθόλου µε την βισκοελαστική ή την  βισκοπλαστική συµπεριφορά, οι 
οποίες έχουν επιπλέον µη γραµµικούς νόµους και η παραµόρφωση  εξαρτάται πια και 
από τον παράγοντα “Χρόνο”. 
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4.2 Πλαστικότητα σε µία διάσταση 

4.2.1 ∆ιαγράµµατα σ,ε  
Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουµε το διάγραµµα σ,ε ενός υλικού µε όλκιµη 

συµπεριφορά, το οποίο µπορεί να επιδεχτεί µεγάλες παραµορφώσεις [14],[15]. Το 
υλικό επιβάλλεται µε τη βοήθεια εργαστηριακής διάταξης σε µονοαξονικό εφελκυσµό 
κατά τον άξονα xx και εµείς µετράµε τα µεγέθη σxx &εxx. 

 

Σχήµα 4-1 ∆ιάγραµµα σ-ε υλικού µε όλκιµη συµπεριφορά 

Στο διάγραµµα που βλέπουµε το διάγραµµα σ,ε που έχει κάποιο υλικό σαν τον 
κοινό δοµικό χάλυβα. Αρχικά µπορούµε να παρατηρήσουµε τρεις διαφορετικές 
περιοχές, µία από το Ο ως το ∆, µία ακόµη από το ∆ έως το Κ, και µία από το Κ έως 
το Θ. 

Το υλικό από το Ο έως το ∆ παραµορφώνεται περίπου γραµµικά συναρτήσει 
της τάσης. Υπάρχουν δύο ακόµη σηµεία µεταξύ του Ο και του ∆: Το Α και το Ε (δεν 
περιλαµβάνονται στο σχήµα). Μέχρι το Α υπάρχει τελείως γραµµική σχέση τάσεων-
τροπών, από το Α έως το Ε η σχέση τάσεων-τροπών δεν είναι γραµµική αλλά ισχύει 
ακόµη η ελαστικότητα δηλαδή η ε µηδενίζεται αν µηδενίσουµε την ε. Πέρα από το Ε 
έως το ∆ αρχίζει η πλαστική συµπεριφορά του υλικού, δηλαδή µετά την αποφόρτιση 
παραµένουν παραµορφώσεις. 

Το ∆ είναι ένα χαρακτηριστικό σηµείο το οποίο ονοµάζεται σηµείο διαρροής 
(Υield point) η δε τάση στο ∆ (σ∆ ή σY) ονοµάζεται τάση ή όριο διαρροής. Μετά το ∆ 
η τροπή ε αυξάνει πολύ γρήγορα µε σχεδόν σταθερή τάση και φτάνει σε πολλαπλάσια 
τιµή από το ε που είχαµε στο ∆. 
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Είναι δυνατό πέρα από το Κ να σταµατήσει η διαρροή και το υλικό να αρχίζει 
πάλι να “σκληραίνει”, δηλαδή να χρειάζεται αύξηση του σ για την αύξηση του ε. Η 
περιοχή από το Κ έως το Θ ονοµάζεται κράτυνση (Hardening) του υλικού. 

Στο Θ επέρχεται η θραύση του υλικού µε κάποια µέγιστη τάση. Αυτή η τάση 
ονοµάζεται τάση θραύσης ή όριο αντοχής ή σr και πέρα από αυτή το υλικό ουσιαστικά 
έχει καταστραφεί και δεν µπορεί να παραλάβει τάσεις. Είναι δε ένα όριο που 
αποφεύγεται στις τεχνικές κατασκευές διότι προκαλούνται ως συνήθως µη 
επισκευάσιµες ζηµιές. 

Το όριο διαρροής σε ορισµένα υλικά δεν είναι σαφές στο διάγραµµα σ-ε και 
πρέπει εµείς συµβατικά να ορίσουµε κάποιο, είναι δε δυνατόν  να µην έχουµε καθόλου 
το φαινόµενο της διαρροής, αλλά το υλικό πέρα ενός σηµείου να είναι συνεχώς 
κρατυνόµενο µε κάποια κλίση ΕΤ µικρότερη της ελαστικής Ε. Ακόµα µπορεί να 
εµφανιστεί το φαινόµενο της “αποκράτυνσης” (µη δόκιµος όρος, ελεύθερη µετάφραση 
του Softening) κατά το οποίο η τάση µικραίνει µε την αύξηση της παραµόρφωσης. 

Στην ψαθυροί συµπεριφορά, το υλικό έχει πολύ µειωµένη εφελκυστική αντοχή  
(θραύση) χωρίς να παρουσιαστεί ενδιάµεσα πλαστικότητα. Στην θλίψη αντίστοιχα  
έχουµε αστοχία λόγο διατµητικών τάσεων και είναι πια δυνατό να έχουµε 
πλαστικότητα στην περίπτωση που έχουµε µεγάλες υδροστατικές πιέσεις ή 
παρεµποδίσεις παραµορφώσεων. 

4.2.2 Νόµοι σ,ε στην µονοδιάστατη πλαστικότητα 
(µονοαξονική ένταση). 

Θα εξετάσουµε µερικούς απλούς νόµους που ισχύουν στην περίπτωση της 
πλαστικότητας σε µονοαξονική ένταση. Θεωρούµε κάποιο όλκιµο υλικό που έχει 
όµοια συµπεριφορά σε εφελκυσµό και θλίψη, έχει διάγραµµα σ,ε που χωρίζεται σε 
γραµµική - ελαστική περιοχή και µη γραµµική - πλαστική περιοχή, και δεν 
εµφανίζονται φαινόµενα που εξαρτούνται από τον παράγοντα χρόνο.  

Έστω λοιπόν διάγραµµα ενός υλικού που το ελαστικό µέρος έχει κλίση Ε και 
το πλαστικό έχει κλίση ET. Το δε ET δύναται να µην είναι σταθερό αλλά να εξαρτάται 
από το ε (ET(ε) ). Υπάρχει ένα διακριτό σηµείο Υ στο οποίο αντιστοιχεί µία τάση σY 
και µία τροπή εY. Το δε διάγραµµα έχει ως εξής: 
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Σχήµα 4-2 Απλοποιηµένο διάγραµµα σ-ε 

Μέχρι το Y ισχύει ο απλός νόµος του Hooke: 

ε σ
e E
=       (4.1) 

Πέρα του Y είναι δυνατόν να µην ισχύει ο νόµος του Hooke, αλλά να έχουµε 
πια ένα διαφορικό νόµο τον οποίο µπορούµε να τον ονοµάσουµε νόµο ροής5 (flow 
rule)� 

′ = ′ + ′ = ′ +
′

ε ε ε ε σ
p e p E

     (4.2) 

Είναι δε δυνατόν αυτή η σχέση να γραφτεί και σε “βηµατική” µορφή: 

δε δε δε δε δσ
= + = +p e p E

    (4.3) 

Φυσικά το ε΄p είναι 0  για την περίπτωση όπου |σ|<Υ(ε) ή για την περίπτωση 
αποφόρτισης δηλαδή όταν |σ|=Υ(εp) και σ΄<0 . Το Υ(εp)  εν γένει δεν είναι σταθερό 
παρά µόνο στην περίπτωση που έχουµε ελαστικό - τελείως πλαστικό υλικό. Πριν από 

                                                 
5Ονοµάζεται νόµος ροής καθώς συσχετίζει «ταχύτητες» ουσιαστικά. Οι ταχύτητες αυτές δεν 

έχουν σχέση µε την έννοια του χρόνου – έτσι και αλλιώς η πλαστική ροή είναι ανεξάρτητη του χρόνου 
– αλλά έχουν σχέση µε την µετάβαση από µία κατάσταση σε µία άλλη µε την βοήθεια µεταβολών στις 
δράσεις που προκαλούν τις παραµορφώσεις. 
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την εκδήλωση οποιασδήποτε πλαστικής συµπεριφοράς, το Υ(εp) έχει µια αρχική τιµή 
η οποία µεταβάλλεται από την στιγµή που το υλικό κρατύνεται και σε κάποια στιγµή 
αποφορτίζεται. Αυτό σηµαίνει ότι αν αποφορτίσουµε και ξαναφορτίσουµε το υλικό θα 
ξαναµπεί στην πλαστική περιοχή για κάποιο σY µεγαλύτερο του αρχικού. 

Το ε΄p  εξαρτάται  από το (ET)-1  και στην περίπτωση που έχουµε ελαστικό - 
τελείως πλαστικό υλικό,  δηλαδή πάρα πολύ µικρό ET, η µεταβολή των  πλαστικών 
παραµορφώσεων-τροπών για µικρή µεταβολή του σ είναι πολύ µεγάλη, όταν πια 
έχουµε το θεωρητικό όριο του 0  δεν µπορούµε να έχουµε µεταβολή τάσεων. Για τη δε 
περίπτωση γραµµικής κράτυνσης µε ET σταθερό, η τροπή συναρτήσει της τάσης στην 
πλαστική περιοχή είναι: 

ε σ σ
µ

= +
−

E
Y

p

    (4.4) 

Όπου το µp είναι η πλαστική παράµετρος: µ σ
εp

p

d
d

=  και εξαρτάται από την 

κλίση ET µε την απλή σχέση: 

1 1
µ p TE

= −
1
E         (4.5) 

Βλέπουµε ότι  πραγµατικά  για ET ->0 παρουσιάζονται πολύ µεγάλες 
πλαστικές παραµορφώσεις. Αξίζει να αναφέρουµε ότι στην διαφορική µορφή ε΄, σ΄ 
απαλείφεται το Υ και µένουν στη σχέση µόνο οι κλίσεις ET και Ε και αυτό είναι πολύ 
σπουδαίο για τις αριθµητικές µεθόδους διότι έτσι δεν χρειάζεται να αποµνηµονεύουµε 
κάθε φορά το Υ που άρχισε η κράτυνση. 

Όταν δεν έχουµε γραµµική κράτυνση τότε το µp µεταβάλλεται συναρτήσει του 
εp και ισχύει η ίδια σχέση ε,σ και ε΄,σ΄ µε το γραµµικά κρατυνόµενο υλικό. Μπορούµε 
να αναφέρουµε ότι το µp ονοµάζεται και πλαστικό µέτρο και φυσικά έχει τις ίδιες 
µονάδες µε το Ε, συµπίπτει δε µε την εφαπτοµένη ET του διαγράµµατος µόνο όταν 
αυτή είναι πολύ µικρή. Εφεξής το µp θα το καλούµε Η’ (ήτα τόνος) για να είµαστε 
συνεπείς µε τη συµβολογραφία που είναι καθιερωµένη στη µέθοδο πεπερασµένων 
στοιχείων. 

4.3 Πλαστικότητα σε τρεις διαστάσεις 
Η εξέταση της πλαστικότητας σε τρεις διαστάσεις είναι πολύ πολύπλοκη διότι 

πια οι διαφορικές σχέσεις είναι στο χώρο δηλαδή µε µερικές παραγώγους. Μπορούµε 
να χρησιµοποιήσουµε πολλές από τις έννοιες που αναφέραµε στην µονοδιάστατη 
πλαστικότητα όπως οι νόµοι ροής, και έτσι είναι πολύ πιο απλή η κατανόηση των 
“τρισδιάστατων” εννοιών, αν είναι γνωστές οι αντίστοιχες “µονοδιάστατες”. 

Τα κριτήρια αστοχίας πια δεν είναι απλή ανισότητα του τύπου σ<Υ αλλά 
επιφάνειες στον χώρο, µπορούµε όµως να τα µετασχηµατίσουµε. Οι δε νόµοι ροής δεν 
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δίνουν απλά παραγώγους ε΄p αλλά διανύσµατα στον χώρο µε κάποιο µέτρο (δηλαδή 
όχι µοναδιαία) που παριστάνουν την ταχύτητα των τροπών . 

Είναι σκόπιµο αρχικά να εξετάσουµε τα κριτήρια αστοχίας και τους νόµους 
ροής για υλικά που είναι ελαστικά-τελείως πλαστικά, διότι τα περισσότερα κριτήρια 
αστοχίας διατυπώθηκαν µε αυτή την παραδοχή. Αργότερα µπορούµε να γενικεύσουµε 
για την περίπτωση που τα υλικά µας κρατύνονται µε νόµο Η’(εp) όπως διατυπώθηκε 
στην ενότητα για τη µονοδιάστατη πλαστικότητα. 

Η θεωρία που θα διατυπώσουµε αρχικά λέγεται λοιπόν Θεωρία τρισδιάστατης 
µη κρατυνόµενης πλαστικότητας, που είναι γενική θεωρία. Αργότερα θα εξετάσουµε 
ορισµένα “δηµοφιλή” κριτήρια αστοχίας και µετά θα εξετάσουµε και τους νόµους 
πλαστικής ροής. Τέλος θα εξετάσουµε την περίπτωση που το υλικό παρουσιάζει 
“τροπική” κράτυνση και δεν θα εξετάσουµε καθόλου την περίπτωση της 
“κινηµατικής” κράτυνσης που είναι µια πολύ δύσκολη περίπτωση, απλά µπορούµε να 
αναφέρουµε τι σηµαίνει. 

4.3.1 Κριτήρια αστοχίας - Έναρξη διαρροής. 
Έστω υλικό ελαστικό - τελείως πλαστικό το οποίο  υποβάλλεται σε τριαξονική 

ένταση που περιγράφεται από τον τανυστή τάσεων σij .Έστω µία συνάρτηση του 
τανυστή των τάσεων f(σij), το πεδίο τιµών της οποίας είναι το σύνολο των 
πραγµατικών αρνητικών αριθµών και το µηδέν. Αυτήν την συνάρτηση θα την καλούµε 
εφεξής συνάρτηση διαρροής για κάποιο υλικό αν ισχύουν: 

•Το υλικό έχει ελαστική συµπεριφορά αν f(σij)<0 ή f(σij)=0 και f’(σij)<0      
(4.6) 

•Το υλικό έχει πλαστική συµπεριφορά (διαρρέει) αν f(σij)=0 και f’(σij)≥0       
(4.7) 

Η έκφραση f(σij)=0 ορίζει µία “επιφάνεια διαρροής” στον χώρο των τάσεων, 
ενώ η παράγωγος της f αν είναι µεγαλύτερη από το µηδέν δείχνει φόρτιση ενώ αν είναι 
µικρότερη από το µηδέν δείχνει αποφόρτιση. H f δύναται να γραφτεί είτε συναρτήσει 
των τάσεων: f=f(σxx,σyy,σzz,σxy,σyz,σzx), είτε συναρτήσει των κυρίων τάσεων και του 
προσανατολισµού του κύριου συστήµατος: f=f(σ1,σ2,σ3,α1,α2,α3). 

Στα υλικά που ισχύει η ισοτροπία, τότε η συνάρτηση διαρροής δύναται να 
γραφτεί συναρτήσει µόνο των κυρίων τάσεων: f=f(σ1,σ2,σ3). Τώρα η επιφάνεια 
διαρροής ανήκει στον χώρο των τριών διαστάσεων και µπορεί να απεικονιστεί σε ένα 
τρισορθογώνιο σύστηµα συντεταγµένων σ1,σ2,σ3 ως µια τρισδιάστατη επιφάνεια. 
Εφόσον το υλικό είναι ισότροπο µπορούµε να αλλάζουµε τα σ1,σ2,σ3 στην συνάρτηση 
f χωρίς να αλλάζει η τιµή της, δηλαδή: f=f(σ1,σ2,σ3)= f(σ2,σ1,σ3)= f(σ2,σ3,σ1)=...  

Επειδή δε οι κύριες τάσεις ορίζονται µονοσήµαντα µε τις τρεις αναλλοίωτες 
του τανυστή των τάσεων µπορούµε να γράψουµε την συνάρτηση διαρροής συναρτήσει 
των αναλλοίωτων: f=f(Ι1,Ι2,Ι3) 
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Στην περίπτωση που η διαρροή είναι ανεξάρτητη της υδροστατικής πίεσης 
(µπορούµε να το θεωρήσουµε σωστό για ορισµένα µέταλλα) τότε η συνάρτηση 
διαρροής δύναται να γραφτεί συναρτήσει των αποκλίνουσων κυρίων τάσεων, ή των 
αναλλοίωτων του αποκλίνοντος τανυστή τάσεων: f= f(s1,s2,s3)= f(J2,J3), όπου εξ 
ορισµού J1=0.  

Αναφέρουµε τέλος ότι σε πολλά κριτήρια αστοχίας θεωρείται ίδια 
συµπεριφορά σε θλίψη και εφελκυσµό. Αυτή η θεώρηση βέβαια απέχει από την 
πραγµατικότητα ακόµη και στα υλικά που έχουν σχεδόν τέλεια κρυσταλλική δοµή, 
αλλά βάση αυτής αναπτύχθηκαν τα ποιο “ιστορικά” κριτήρια αστοχίας στην 
πλαστικότητα όπως αυτό του Von Mises. 

Στον χώρο σ1,σ2,σ3 η επιφάνεια αστοχίας έχει κάποια  συγκεκριµένη µορφή 
βάση των παραδοχών που κάναµε. Επειδή ασχολούµαστε µε ισότροπα υλικά και 
ισχύει η ιδιότητα της αλλαγής της σειράς των µεταβλητών, η επιφάνεια αστοχίας είναι 
παράλληλη µε την ευθεία σ1=σ2=σ3 η οποία ονοµάζεται βέβαια υδροστατική ευθεία 
(αυτό ισχύει µόνο όταν το κριτήριο είναι ανεξάρτητο της υδροστατικής πίεσης, και η 
επιφάνεια είναι κυλινδρική). 

 

Σχήµα 4-3 Γενική µορφή επιφάνειας αστοχίας 

Ακόµα λόγω της ισοτροπίας η επιφάνεια πρέπει να παρουσιάζει συµµετρία 
περί της υδροστατικής ευθείας σε τοµείς των 60 και 30 µοιρών. 
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Σχήµα 4-4 Συµµετρία επιφάνειας αστοχίας 

Το επίπεδο που ορίζεται από την σχέση σ1+σ2+σ3=0 ονοµάζεται αποκλίνων 
επίπεδο και η τοµή του µε την επιφάνεια αστοχίας ορίζει µία αποκλίνουσα καµπύλη. 

Όταν το κριτήριο αστοχίας είναι ανεξάρτητο από την υδροστατική πίεση τότε 
η επιφάνεια αστοχίας είναι κυλινδρική επιφάνεια µε οδηγό καµπύλη την αποκλίνουσα 
και γενέτειρα διεύθυνση αυτήν της υδροστατικής ευθείας. Σε αυτήν την περίπτωση η 
διαρροή γίνεται λόγω αποκλίνουσων τάσεων µε σύνογκο µεταβολή (χωρίς µεταβολή 
όγκου, αλλά µε µεταβολή σχήµατος). 

Όταν το κριτήριο αστοχίας εξαρτάται από την υδροστατική πίεση, δηλαδή από 
την αναλλοίωτη I1, τότε η επιφάνεια αστοχίας είναι κωνική επιφάνεια και περιέχει την 
αποκλίνουσα καµπύλη. Ο κώνος περιστρέφεται περί της υδροστατικής ευθείας και η 
γωνία σύγκλισης του εξαρτάται από την επίδραση της υδροστατικής πίεσης (π.χ. µε 
την παράµετρο φ στο κριτήριο Mohr-Coulomb). 

4.3.1.1 Κριτήριο αστοχίας Tresca (1868) 

Ο Tresca ανέπτυξε αυτό το κριτήριο προσπαθώντας να ερµηνεύσει την έναρξη 
της διαρροής στα µέταλλα µε όλκιµη συµπεριφορά. Σύµφωνα µε αυτό το κριτήριο τα 
όλκιµα υλικά διαρρέουν υπό την επίδραση βραδέως επιβαλλόµενης σύνθετης έντασης 
σ1,σ2,σ3 όταν η µέγιστη διατµητική τάση γίνει ίση µε τη µέγιστη διατµητική τάση που 
αναπτύσσεται την στιγµή έναρξης της διαρροής του υλικού σε καθαρό εφελκυσµό 
[14]. 

Η απλή διατύπωση αυτού του κριτηρίου είναι: σ1-σ3=Υ όπου σ1,σ3  είναι η 
µέγιστη και ελάχιστη κύρια τάση. Το Υ είναι η τάση διαρροής που λαµβάνεται από 
πείραµα καθαρού εφελκυσµού. Παρατηρούµε ότι η ενδιάµεση κύρια τάση σ2 δεν 
επιδρά στην έναρξη της διαρροής του υλικού. Η απεικόνιση του κριτηρίου στον χώρο 
σ1,σ2,σ3 είναι ένα εξάγωνο πρίσµα µε άξονα την υδροστατική ευθεία: 
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Σχήµα 4-5 Επιφάνεια αστοχίας κατά Tresca 

Η συνάρτηση διαρροής συναρτήσει των J2,J3 µπορεί να γραφτεί: 

f(J2,J3)=4J2
3-27J3

2-36kT
2J2

2 +96J2
4kT-64kT

6   (4.8)  

Όπου το kT  είναι 0.5Υ. Το κριτήριο µπορεί να µετασχηµατιστεί κατάλληλα6 
ώστε η f να έχει µονάδες  τάσης. 

4.3.1.2 Κριτήριο αστοχίας Von Mises (1913) 

Ο Von Μises διατύπωσε ένα πιο γενικό κριτήριο αστοχίας από αυτό του Tresca 
στο οποίο χρησιµοποιείται και η ενδιάµεση τάση σ2. Το κριτήριο προκύπτει βάση της 
θεωρίας της οκτάεδρης διατµητικής τάσης και των θεωρηµάτων της µέγιστης 
στροφικής ενέργειας  (µη ακριβής µετάφραση του maximum distorsion strain-energy). 

Βάση του κριτηρίου του Von Mises η έναρξη διαρροής γίνεται όταν η 
οκτάεδρη διατµητική τάση λάβει µια µέγιστη τιµή: 

( ) ( ) ( )σ σ σ σ σ σ σoct = − + − + −
1
3 1 2

2

1 3

2

2 3

2
  (4.9), σ oct Y=

2
3

 (4.10) 

Όπου το Υ είναι η τάση διαρροής στο πείραµα του καθαρού εφελκυσµού. 
Εναλλακτικά το κριτήριο γράφεται µε τη βοήθεια της J2 και της παραµέτρου kM: 

                                                 
6f=2(J2)0.5 cosθ-Y, όπου η γωνία θ ορίζεται στην υποενότητα του κριτηρίου των Mohr-

Coulomb, ονοµάζεται δε, γωνία του Lode. 
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J2=kM
2           (4.11)  

Όπου το kM  είναι η αντοχή σε διάτµηση (διατµητική τάση διαρροής) του 
υλικού που µπορούµε να την λάβουµε από ένα πείραµα στρέψης. Έτσι βλέπουµε ότι η 
αντοχή σε διάτµηση είναι το ένα προς ρίζα τρία της αντοχής σε εφελκυσµό. 

Η απεικόνιση του κριτηρίου στον χώρο σ1,σ2,σ3 είναι ένας κύλινδρος µε άξονα 
την υδροστατική ευθεία ο οποίος µάλιστα περιγράφει το πρίσµα του Tresca: 

 

Σχήµα 4-6 Επιφάνεια αστοχίας κατά Von Mises 

Η συνάρτηση διαρροής είναι απλή: f(J2)=J2- kM
2 όπου εύκολα µπορούµε να 

την µετασχηµατίσουµε σε όρους σ1,σ2,σ3 ή s1,s2,s3  αφού: 

J2= (1
2 1

2
2

2
3

2s s s+ + )     (4.12)  ή  

J2= ( ) ( ) ( )[ ]1
6 1 2

2

2 3

2

1 3

2
σ σ σ σ σ σ− + − + −     (4.13) 

Βάση της J2 µπορούµε να διατυπώσουµε µία ισοδύναµη τάση σeq την οποία 
µπορούµε να την λέµε και τάση Von Mises, και είναι µια αντιπροσωπευτική τάση για 
την τριαξονική καταπόνηση. Είναι δε: 

 σ eq J=3 2 2    (4.14) 
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4.3.1.3 Κριτήριο αστοχίας Mohr-Coulomb (1773-1900) 

O Mοhr διατύπωσε αυτό το κριτήριο αστοχίας ως γενίκευση του νόµου τριβής 
του Coulomb τ=c-σntanφ, για να εξετάσει την έναρξη διαρροής στην όλκιµη 
συµπεριφορά και την θραύση στην ψαθυρή, όταν συµµετέχει και η υδροστατική 
πίεση. 

Το c ονοµάζεται συνοχή του υλικού και δείχνει την αντοχή σε διάτµηση χωρίς 
τη βοήθεια του υδροστατικού παράγοντα. Το φ είναι µία γωνία τριβής, ώστε να 
έχουµε επαύξηση της αντοχής µε την άνοδο της υδροστατικής πίεσης.  

Το κριτήριο σε επίπεδο σ,τ παρίσταται ως δύο συµµετρικοί κλάδοι ευθειών 
περί τον άξονα σ. Αστοχία επέρχεται όταν ο συνδυασµός σ,τ κάνει επαφή µε κάποια 
από τις δύο ευθείες. Έτσι στην περίπτωση τριαξονικής καταπόνησης σ1,σ2,σ3 ο έλεγχος 
για επαφή µε τους κλάδους γίνεται µε τους κύκλους Mohr: 

 

Σχήµα 4-7 Αναπαράσταση κριτηρίου αστοχίας Mohr-Coulomb 

Βλέπουµε ότι όπως στο κριτήριο του Tresca, έτσι και στο κριτήριο Mohr-
Coulomb η ενδιάµεση κύρια τάση σ2 δεν συµµετέχει στην αστοχία. Όταν δε, έχουµε 
µόνο c και φ=0 τότε το κριτήριο ισοδυναµεί απόλυτα µε το κριτήριο αστοχίας του 
Tresca θέτοντας όπου c το 0.5Y . Γενικά πάντως το κριτήριο είναι εξαρτηµένο και από 
την υδροστατική πίεση αλλά και από το πρόσηµο της. Το κριτήριο µε όρους σ1,σ3 
είναι: 

(σ1-σ3)=2c.cosφ - (σ1+σ3).sinφ    (4.15) 

Προσφιλής τύπος από την θεωρία ωθήσεων γαιών του Rankine [22]. 

Το κριτήριο µπορεί να απεικονιστεί σε χώρο σ1,σ2,σ3 ως µία εξάπλευρη 
πυραµίδα η οποία µεγεθύνεται περί της υδροστατικής ευθείας αν και εν γένει δεν είναι 
συµµετρική περί της ευθείας αυτής: 
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Σχήµα 4-8 Επιφάνεια αστοχίας κατά Mohr-Coulomb 

Η έκφραση της συνάρτησης διαρροής είναι πολύ πολύπλοκη αφού 
περιλαµβάνει την J2, την Ι1 εφόσον έχουµε συµβολή της υδροστατικής πίεσης και την 
γωνία θ.Η θ ονοµάζεται γωνία του Lode [11]  και εξαρτάται από τις J2,J3, 
χρησιµοποιείται όταν θέλουµε να υπολογίσουµε τις κύριες τάσεις. Για θ=±30 µοίρες 
το κριτήριο αστοχίας είναι αόριστο επειδή έχουµε ακµές στην επιφάνεια διαρροής. Η 
συνάρτηση λοιπόν είναι (4.16): 

( )f I J I Sin J Cos Sin Sin cCos1 2 1 2
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4.3.1.4 Κριτήριο αστοχίας Drucker-Prager (1952) 

Οι Drucker&Prager ανέπτυξαν ένα κριτήριο αστοχίας ως µια προσέγγιση του 
κριτηρίου Mohr-Coulomb. Το κριτήριο είναι µία απλή τροποποίηση  του κριτηρίου 
Von Mises ώστε να µπορεί να δέχεται  ως παραµέτρους τα c & φ. 

Το κριτήριο έχει πολύ πιο απλή µαθηµατική διατύπωση από αυτό των Mohr-
Coulomb και επιπλέον έχει το πλεονέκτηµα να χρησιµοποιεί και την ενδιάµεση κύρια 
τάση σ2. Η επιφάνεια αστοχίας στον χώρο σ1,σ2,σ3 είναι ένας απλός κώνος µε άξονα 
την υδροστατική ευθεία: 
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Σχήµα 4-9 Επιφάνεια αστοχίας κατά Drucker-Prager 

Ο κώνος περιγράφει την πυραµίδα του κριτηρίου Mohr-Coulomb και έτσι δίνει 
πιο µεγάλες τάσεις αστοχίας. Αν και το κριτήριο έχει πιο οµαλή µορφή,η εµπειρία έχει 
δείξει ότι το κριτήριο των Mohr-Coulomb ταιριάζει καλύτερα στα πειραµατικά 
δεδοµένα από αυτό των Drucker&Prager και αυτό επειδή το πρώτο έχει συγκεκριµένο 
φυσικό νόηµα (νόµος τριβής) ενώ το δεύτερο είναι τελείως τεχνητό κριτήριο. 

Η µορφή της συνάρτησης διαρροής είναι πολύ απλή και όπως αναµένουµε 
µοιάζει πολύ µε αυτή του Von Μises µε την προσθήκη της I1 επειδή έχουµε την 
επίδραση των υδροστατικών τάσεων: 

( )f I J I J k1 2 1 2= + −α          (4.17)   όπου 

( )
α

φ
φ
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−

2
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Παρατηρούµε ότι για να µεταβούµε στο κριτήριο του Von Mises αρκεί να 
θέσουµε φ=0 και c=0.5Y όπως κάναµε για να µεταβούµε από το κριτήριο Mohr-
Coulomb  στο κριτήριο Tresca. Το κριτήριο αυτό θα το χρησιµοποιήσουµε στον 
προγραµµατισµό κυρίως λόγω της απλότητας του αλλά και της γενικότητας του. 

4.3.2 Νόµοι πλαστικής ροής στις τρεις διαστάσεις 
Σε προηγούµενη ενότητα είδαµε τους νόµους της πλαστικής ροής σε µια 

διάσταση. Ο νόµος πλαστικής ροής είναι µια διαφορική σχέση που συνδέει τις τάσεις 
µε ταχύτητα των πλαστικών τροπών. Στις τρεις διαστάσεις η ταχύτητα τροπών είναι 
ένας τανυστής. 

Σύµφωνα µε την αρχή του Drucker (δεν την παραθέτω, συσχετίζει πάντως 
ενεργειακά µεγέθη και δείχνει ότι οι πλαστικές παραµορφώσεις δεν είναι αντιστρεπτά 
µεγέθη), προκύπτει ότι αν έχουµε µια µεταβολή δράσεων που προκαλούν την διαρροή 
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µε τανυστή τάσεων σij
p από µια ελαστική κατάσταση µε τανυστή τάσεων σij

0, τότε αν 
ε’ij

p ο τανυστής της ταχύτητας των πλαστικών τροπών, ισχύει η ακόλουθη σχέση: 

(σij
p - σij

0) ε’ij
p ≥0,  σε όρους κυρίου συστήµατος η σχέση γίνεται:  

(σk
p - σk

0) ε’k
p ≥0  

Σύµφωνα µε την προηγούµενη σχέση συµπεραίνουµε δύο πολύ βασικές αρχές: 

•Η αρχή της καθετότητας, δηλαδή η ταχύτητα των πλαστικών τροπών (σε 
κύριο σύστηµα) είναι κάθετη στην επιφάνεια αστοχίας όπως απεικονίζεται σε χώρο 
σ1,σ2,σ3 . 

•Η αρχή της κυρτότητας, δηλαδή η επιφάνεια αστοχίας για να έχει φυσικό 
νόηµα πρέπει να είναι κυρτή επιφάνεια µε τα κοίλα της στραµµένα στην υδροστατική 
ευθεία . 

Μια πρώτη προσέγγιση στον υπολογισµό της πλαστικής ροής δόθηκε από τους 
Prandtl (1925) και Reuss (1930) τροποποιώντας την σχέση των Levy-Von Mises 
(1871-1913). Σύµφωνα µε τους Levy-Von Mises η σχέση ροής - αποκλίνουσων 
τάσεων εκφράζεται µε τη σχέση ε’ij=Λ’sij, όπου το Λ’ είναι ένα θετικό βαθµωτό 
µέγεθος το οποίο δεν είναι σταθερά του υλικού, δεν είναι υποχρεωτικά σταθερό στο 
χρόνο και δεν προσδιορίζεται από τις τάσεις. Η σχέση αυτή ισχύει µόνο για µεγάλες 
παραµορφώσεις και για τέλεια πλαστικότητα (χωρίς καθόλου ελαστικές 
παραµορφώσεις). Οι Prandtl & Reuss πρότειναν: 

ε’ij
p=Λ’sij          (4.18) 

Σύµφωνα µε αυτή την σχέση η πλαστική ροή γίνεται χωρίς µεταβολή του 
όγκου (σύνογκος), και η µεταβολή όγκου επιτρέπεται µόνο στο ελαστικό µέρος των 
παραµορφώσεων. Έτσι καταλήγουµε στις καταστατικές σχέσεις για ένα 
ελαστοπλαστικό υλικό: 

′ = ′ +
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O eij είναι ο τανυστής των αποκλίνουσων τροπών. Στην σχέση βλέπουµε ότι 
πράγµατι η µεταβολή όγκου προέρχεται από ελαστικές παραµορφώσεις, ενώ η 
πλαστική ροή γίνεται µόνο µε αλλαγή σχήµατος.  Την σχέση µπορούµε να την 
συγκρίνουµε µε αυτήν που ισχύει σε µία διάσταση καθώς και µε τον νόµο ροής για τα 
νευτώνεια ρευστά. 

Ο νόµος των Prandtl & Reuss µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι είναι µια ειδική 
περίπτωση ενός γενικότερου νόµου όπως εφαρµόζεται στην περίπτωση της 
πλαστικότητας Von Mises. Γενικότερα αν χρησιµοποιούµε κάποιο άλλο κριτήριο, 
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έχουµε µια συνάρτηση διαρροής f, σαν αυτές που εξετάσαµε στις προηγούµενες 
ενότητες. Τότε η πλαστική ροή δίνεται από τη σχέση: 

′ = ′ε
ϑ
ϑσij

p

ij

f
Λ      (4.20)  

Σε κύριο σύστηµα η σχέση γράφεται: 

′ = ′ε ϑ
ϑσk

p

k

f
Λ   (4.21),  

Σχέση που όπως βλέπουµε περιλαµβάνει την αρχή της καθετότητας. Στην 
περίπτωση που το κριτήριο είναι ανεξάρτητο της υδροστατικής πίεσης και είναι του 
τύπου f(J2,J3)=0 µπορούµε να διατυπώσουµε τη σχέση: 
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Στην περίπτωση που έχουµε το κριτήριο του Von Mises και έτσι η συνάρτηση 
διαρροής είναι f(J2)=J2-kM

2, τότε ο νόµος πλαστικής ροής,ταυτίζεται µε τον νόµο των 
Prandtl & Reuss, το δε Λ’ δύναται να προσδιοριστεί ως: 

′ = =Λ
K
J k

K2

2
2

1       (4.23) 

Η Κ2  είναι η δεύτερη αναλλοίωτη του τανυστή της ταχύτητας των 
αποκλινόντων τροπών (K eij ij2

1
2

= ′ ′e ), ενώ το k είναι η τάση διαρροής σε καθαρή 

διάτµηση (πείραµα στρέψης). 

Βλέπουµε ότι πια είναι εύκολο να διατυπώσουµε τους νόµους πλαστικής ροής 
που ισχύουν και για τα υπόλοιπα κριτήρια αστοχίας ακόµα και όταν συµβάλει στην 
έναρξη της διαρροής και η υδροστατική πίεση. Τότε στον νόµο µπαίνει και η 
παράγωγος της f ως προς την  Ι1.  

4.3.3 Τρισδιάστατη πλαστικότητα µε τροπική κράτυνση  
Στις προηγούµενες ενότητες είδαµε τα κριτήρια αστοχίας καθώς και τους 

νόµους ροής που ισχύουν για υλικά που παρουσιάζουν ελαστική-τελείως πλαστική 
συµπεριφορά. Είναι όµως  συνηθισµένο αν όχι επιβεβληµένο, τα υλικά να µην ρέουν 
πλαστικά ακατάπαυστα µε σταθερή τάση, αλλά να παρουσιάζουν κάποια 
“σκλήρυνση” (hardening) κατά την πλαστική ροή γνωστή και ως κράτυνση. Η 
κράτυνση φαίνεται σε ένα διάγραµµα τάσεων - τροπών µονοαξονικής καταπόνησης ως 
κάποια κλίση της καµπύλης µετά την διαρροή µεγαλύτερη από το µηδέν. Στην 
περίπτωση που η κλίση είναι σταθερή µιλάµε για γραµµική κράτυνση. 
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Στην µη κρατυνόµενη πλαστικότητα είχαµε ορίσει τις εξής σχέσεις για την 
έναρξη της διαρροής, αν διαθέτουµε την συνάρτηση διαρροής f: 

•Ελαστική συµπεριφορά αν f<0 ή f=0 και f’<0 

•Πλαστική συµπεριφορά αν f=0 και f’≥0 

Έτσι η f ορίζει µια σταθερή επιφάνεια στον χώρο των σ1,σ2,σ3. Στην 
περίπτωση τροπικής κράτυνσης επειδή επιτρέπουµε την αύξηση τάσης µε την 
πλαστική ροή, η επιφάνεια αστοχίας δεν είναι σταθερή, αλλά µεταβάλλεται µε την 
ιστορία των φορτίσεων. Στην περίπτωση που έχουµε µεγέθυνση της µε την αύξηση 
των πλαστικών τροπών τότε µιλάµε για τροπική κράτυνση (ή κράτυνση έργου - work 
hardening), ενώ στην περίπτωση που η επιφάνεια αστοχίας µετατοπίζεται στον χώρο 
των σ1,σ2,σ3 χωρίς µεγέθυνση µιλάµε για κινηµατική κράτυνση. Η υπόθεση της 
κινηµατικής κράτυνσης εν γένει είναι πιο ορθή και δίνει σωστά αποτελέσµατα στις 
περιπτώσεις µεγάλων φορτίσεων-αποφορτίσεων αλλά είναι δύσκολη στην ανάλυση 
της. Στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας θα χρησιµοποιήσουµε την υπόθεση της 
τροπικής κράτυνσης, που καµιά φορά δεν οδηγεί σε ορθά αποτελέσµατα. Με αυτή την 
υπόθεση οι σχέσεις για την έναρξη της πλαστικής ροής µετασχηµατίζονται: 

•Ελαστική συµπεριφορά αν f<Κ ή f=Κ και f’<0     (4.24) 

•Πλαστική συµπεριφορά αν f=Κ και f’≥0       (4.25) 

Το Κ είναι µία παράµετρος που εξαρτάται από την ιστορία της φόρτισης και 
την εκδήλωση των πλαστικών τροπών. Την πρώτη φορά που θα συµβεί διαρροή το Κ 
φυσικά θα είναι µηδέν και το κριτήριο συµπίπτει µε αυτό της µη κρατυνόµενης 
πλαστικότητας. Μετά την πρώτη εκδήλωση διαρροής, το Κ µεγαλώνει ταυτόχρονα µε 
την εκδήλωση πλαστικών τροπών. Όταν αρχίσει η αποφόρτιση τότε επειδή σταµατά η 
εκδήλωση πλαστικών τροπών, το Κ παραµένει σταθερό µέχρι µια νέα πιθανή φόρτιση 
που θα ικανοποιήσει την σχέση f=K, οπότε µετά την εκδήλωση της νέας διαρροής, το 
Κ συνεχίζει να µεγαλώνει. 

Με την αύξηση του Κ σύµφωνα µε την ιστορία των δράσεων επειδή η 
κράτυνση γίνεται ισότροπα, η επιφάνεια φόρτισης µεγαλώνει χωρίς να µεταβάλει το 
σχήµα της καθώς και την διεύθυνση της. 

Στις µονοδιάστατες σχέσεις είδαµε ότι ισχύει η σχέση για τις πλαστικές τροπές: 
σ11=Η(εp

11), δηλαδή οι πλαστικές τροπές συνδέονται µε την τάση µε αυτήν την σχέση 
και είδαµε το πλαστικό µέτρο Η’, για το οποίο ισχύει dΗ(εp

11)=Η’dεp
11  . H σχέση που 

συνδέει τάσεις µε πλαστικές τροπές γενικεύεται στις τρεις διαστάσεις: 

σ=Η(εp)     (4.25) 

Το σ είναι µία αντιπροσωπευτική τάση που για τα υπολογιστικά προβλήµατα 
δεν χρειάζεται να είναι γνωστή. Για την περίπτωση της πλαστικότητας Von Mises το σ 
ισούται µε την ισοδύναµη τάση Von Mises. Το εp είναι  µια αντιπροσωπευτική 
πλαστική τροπή που εξαρτάται από την ιστορία των πλαστικών τροπών. Η ταχύτητα 
της εp, ε’p ή dεp υπολογίζεται ως (4.26): 
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Οπότε για το διαφορικό της συνάρτησης Η ισχύει πάλι η σχέση dH(εp)= Η’dεp  
όπου το Η’ είναι βαθµωτό µέγεθος και είναι το ίδιο που ισχύει στην µονοδιάστατη 
πλαστικότητα. Το Η’ µπορεί να υπολογιστεί από το εφαπτοµενικό µέτρο ΕΤ  από ένα 
απλό µονοαξονικό πείραµα. 

Έτσι βάση των παραπάνω µπορούµε να υπολογίσουµε το Κ που εισάγεται στα 
κριτήρια διαρροής f=K, αρκεί η f να έχει µονάδες τάσης. Είναι λοιπόν dK= dH(εp)= 
Η’dεp . Αυτή είναι η βηµατική µορφή, στην περίπτωση δε, που έχουµε την ιστορία της 
φόρτισης που εκφράζεται από τις παραµένουσες πλαστικές παραµορφώσεις εp  ισχύει: 

K H d p= ′∫ ε   (4.27α)      

Και µόνο στην περίπτωση που έχουµε γραµµική κράτυνση µε σταθερό Η’ 
ισχύει: 

K H p= ′ε      (4.27β) 

Οι νόµοι πλαστικής ροής για την περίπτωση κράτυνσης είναι ίδιοι µε αυτούς 
για την περίπτωση µη κρατυνόµενης πλαστικότητας, και η κλίση Η’ περικλείεται στο 
βαθµωτό µέγεθος Λ’ αναλόγως κάθε φορά το κριτήριο αστοχίας. Για παράδειγµα στην 
περίπτωση που ισχύει η πλαστικότητα του Von Mises, ο νόµος της πλαστικής ροής 
µετασχηµατίζεται σε: 
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      (4.28) 

Παρόµoιοι µετασχηµατισµοί µπορούν να γίνουν για τις περιπτώσεις που 
έχουµε άλλα κριτήρια αστοχίας όπως του Tresca, των Mohr-Coulomb, και των 
Drucker-Prager. 

4.4 Θραύση από εφελκυσµό - διάτµηση 

4.4.1 Θραύση από εφελκυσµό 
Εξετάζοντας την συµπεριφορά υλικών µε όλκιµη συµπεριφορά παρατηρούµε 

ότι ενώ είναι δυνατόν να τα φορτίσουµε πρακτικά απεριόριστα µε θλιπτικά φορτία,η 
δυνατότητα φόρτισης µε εφελκυστικά φορτία αντιθέτως είναι πεπερασµένη.  

Το µέγιστο εφελκυστικό φορτίο είναι ένα όριο αντοχής του υλικού το οποίο 
απαγορεύει την επιπλέον φόρτιση. Η θραύση που προκαλείται από εφελκυσµό 
καταστρέφει την δοµή του υλικού µε αποτέλεσµα οι τάσεις που υπήρχαν στο υλικό να 
µηδενίζονται µε βιαία αποφόρτιση και κυµατικά φαινόµενα (εξάλλου στο πείραµα 
µπορούµε να καταγράψουµε ηχητικά κύµατα κατά την θραύση). 
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Τα υλικά που έχουν όλκιµη συµπεριφορά παρουσιάζουν µια τάση θραύσης 
λίγο µεγαλύτερη (π.χ. µιάµιση φορά µεγαλύτερη) από αυτή που προκαλείται η 
διαρροή, ενώ οι πλαστικές παραµορφώσεις που έχουν εκδηλωθεί πριν την θραύση 
είναι πολύ µεγάλες σε σύγκριση µε τις ελαστικές. Ενώ θεωρητικά οι πλαστικές 
παραµορφώσεις θα µπορούσαν να είναι πολύ µεγαλύτερες και το υλικό να 
παραµορφώνεται πρακτικά έπ’ άπειρον σε εφελκυσµό (ειδικά σε υλικά µε αυστηρή 
κρυσταλλική δοµή όπως στα µέταλλα), αστάθειες που εκδηλώνονται µε το φαινόµενο 
του λαιµού προκαλούν την εφελκυστική θραύση σε πεπερασµένες πλαστικές 
παραµορφώσεις (Στον κοινό δοµικό χάλυβα για παράδειγµα ενώ η έναρξη της 
διαρροής γίνεται για ε=0.1% η θραύση προκαλείται για ε=20% περίπου). 

Μπορούµε να παρατηρήσουµε σε ένα  κυλινδρικό δοκίµιο από χάλυβα ότι η 
θραύση από εφελκυσµό προκαλείται σε µία κωνική επιφάνεια µε κλίση περίπου 45 
µοίρες. Αυτό µπορούµε να το ερµηνεύσουµε ότι η ολίσθηση που παρουσιάζεται κατά 
τη θραύση οφείλεται στην παρουσία διατµητικών τάσεων που έχουν κλίση 45 µοίρες 
ως προς την διεύθυνση της κύριας τάσης (διεύθυνση µονοαξονικού φορτίου). Κατά 
την διαρροή άλλωστε µπορούµε να παρατηρήσουµε τις γραµµές Luders που έχουν και 
αυτές κλίση 45 µοίρες. 

Τα υλικά που έχουν ψαθυρή συµπεριφορά παρουσιάζουν µειωµένη αντοχή σε 
εφελκυσµό. Η θραύση τότε εκδηλώνεται απότοµα, σχεδόν χωρίς καθόλου φαινόµενα 
πλαστικής ροής. Τα υλικά αυτά δικαιολογηµένα έχουν µικρή αντοχή σε εφελκυσµό 
λόγο διαταραγµένης δοµής (µε µικρορωγµές) και αδύνατων  συνδέσµων. Η θραύση 
γίνεται κάθετα στο επίπεδο της άσκησης του µονοαξονικού φορτίου. 

Γενικά το κριτήριο που µπορούµε να θέσουµε για τον έλεγχο της εφελκυστικής 
θραύσης είναι πολύ απλό: Η κύρια τάση σ1 (σ1>σ2>σ3)  δεν πρέπει να υπερβεί µια 
οριακή τάση σr, όπου σr είναι η αντοχή που µετράται στο πείραµα του µονοαξονικού 
εφελκυσµού. Στην περίπτωση που η σ1  γίνει ίση µε την σr  τότε γίνεται απότοµη 
αποφόρτιση στο σηµείο ελέγχου ώστε να µην έχουµε πια τάσεις και έπειτα 
εξαφανίζεται η ακαµψία λόγω αδυναµίας ανάληψης τάσεων. 

Στα κοκκώδη υλικά όπως στην άµµο  στα χαλίκια και σε άλλα υλικά που δεν 
παρουσιάζουν συνοχή, η εφελκυστική αντοχή είναι µηδενική, δηλαδή σr=0, οπότε 
κάθε παραβίαση του κριτηρίου αποκαθίσταται µε στιγµιαία αλλαγή στη γεωµετρία µε 
ταχέα ροή. Αν παραδείγµατος χάριν σε έναν σωρό άµµου αφαιρέσουµε απότοµα από 
την βάση του µια ποσότητα άµµου, τότε τα υπερκείµενα στρώµατα θα αναπληρώσουν 
στιγµιαία το κενό ώστε να µην υπάρξουν εφελκυστικές τάσεις. 

4.4.2 Θραύση από διάτµηση 
Θραύση δεν προκαλείται µόνο από εφελκυσµό αλλά και από διάτµηση. Η 

θραύση λόγο διάτµησης µπορεί να παρουσιαστεί σε ορισµένα υλικά που 
παρουσιάζουν  ψαθυρή συµπεριφορά, όπως στο βράχο, σε ορισµένες είδη αργίλου, 
στο τσιµέντο κ.α. 

Η θραύση από διάτµηση επιτρέπει την παρουσία πλαστικών παραµορφώσεων 
πριν την θραύση, είναι δυνατόν δε να παρουσιαστεί και στην περίπτωση που 
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κυριαρχούν τα θλιπτικά φορτία. Άλλωστε σε πείραµα θλίψης ενός υλικού µε ψαθυρή 
συµπεριφορά, γίνεται θραύση για κάποια ορισµένη τιµή του θλιπτικού φορτίου  κατά 
επίπεδο µε γωνία ως προς τον άξονα του φορτίου που εξαρτάται από την γωνία τριβής 
του υλικού. 

Όπως και στη θραύση λόγω εφελκυσµού, έτσι και στη θραύση λόγω διάτµησης 
καταστρέφεται η δοµή του υλικού, προκαλείται βιαία αποφόρτιση και χάνεται η 
ικανότητα µεταβίβασης άλλων τάσεων. Αν πάµε άλλωστε στην µικροσκοπική 
κλίµακα, η θραύση προκαλείται λόγο µικροεφελκυστικών τάσεων στις ασυνέχειες και 
τις ρωγµές του υλικού, που προκαλούν την επιπλέον εξασθένιση του  µε τον 
µηχανισµό της διάδοσης των ρωγµών. 

Ως κριτήρια θραύσης από διάτµηση µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ορισµένα 
από τα κριτήρια διαρροής, κρίνονται δε ως πιο κατάλληλα αυτά των Mohr-Coulomb 
και των Drucker-Prager, επειδή περιλαµβάνουν   τις παραµέτρους c και φ. Οι 
παράµετροι αυτοί µπορούν να µετρηθούν έµµεσα από το πείραµα µονοαξονικής 
θλίψης του ψαθυρού υλικού (ή και από το πείραµα της τριαξονικής δοκιµής). 

Στην περίπτωση που µεσολαβεί πλαστικότητα τότε έχουµε δύο ζευγάρια 
παραµέτρων τιµών c&φ. Απεικονίζοντας τα κριτήριο σε χώρο σ1,σ2,σ3, ο κώνος που 
αντιστοιχεί στα c&φ που προκαλούν διαρροή περικλείεται στον κώνο των c&φ που 
προκαλούν θραύση. 

4.5 Συµπεράσµατα 
Αυτό το κεφάλαιο ήταν µια εισαγωγή στις έννοιες της µη γραµµικής 

συµπεριφοράς, που θα χρειαστούµε για τον προγραµµατισµό των πεπερασµένων 
στοιχείων. Οι έννοιες που αναφέραµε ήταν µόνο ένα µικρό µέρος των θεωριών και 
των νόµων που έχουν διατυπωθεί για τη µη γραµµική συµπεριφορά. 

Η µη γραµµική συµπεριφορά και ειδικότερα η θεωρία της πλαστικότητας είναι 
πολύ δυσκολότερες περιοχές της µηχανικής σε σύγκριση µε τη θεωρία της 
ελαστικότητας, αλλά περιγράφουν καλύτερα την συµπεριφορά των υλικών, καθώς 
εισάγουν και την έννοια της πεπερασµένης αντοχής των υλικών. 

Τα υπολογιστικά µέσα που διαθέτουµε σήµερα µας επιτρέπουν να χειριστούµε 
τα πολύπλοκα προβλήµατα της µη γραµµικής συµπεριφοράς (µε αριθµητικές 
µεθόδους), ώστε να σχεδιάζουµε κατασκευές που να γνωρίζουµε εκ’ των προτέρων 
καλύτερα τη συµπεριφορά τους καθώς και να σχεδιάζουµε βέλτιστες λύσεις που να 
ικανοποιούν αρµονικότερα το ισοζύγιο ασφάλεια-οικονοµικότητα. 





5. Εφαρµογή της µη γραµµικής θεωρίας στα 
πεπερασµένα στοιχεία 

5.1 Εισαγωγή 
Αυτό το κεφάλαιο θα είναι µια σύντοµη αναφορά στις µεθόδους που 

χρησιµοποιούνται για την επίλυση προβληµάτων µη γραµµικής συµπεριφοράς και 
πλαστικότητας µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων. Όπως αναφέρθηκε 
αρκετές φορές στα προηγούµενα κεφάλαια, τα προβλήµατα στα οποία υπεισέρχεται η 
µη γραµµική συµπεριφορά του υλικού, είναι πολύ πολύπλοκα και δύσκολα επιλύσιµα 
µε αναλυτικές µεθόδους. Άλλωστε τα µη γραµµικά προβλήµατα περιγράφονται και 
από µη γραµµικές διαφορικές εξισώσεις µε µερικές παραγώγους, για τις οποίες λίγα 
πράγµατα γνωρίζει η επιστήµη των µαθηµατικών. 

Η µέθοδος των πεπερασµένων στοιχείων, ως αριθµητική µέθοδος µπορεί να 
τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να λύνει τα προβλήµατα µη γραµµικής συµπεριφοράς. 
Επειδή τα προβλήµατα στα οποία υπεισέρχεται η µη γραµµική συµπεριφορά  και 
συγκεκριµένα τα προβλήµατα πλαστικότητας  είναι προβλήµατα που βασίζονται στη 
µεταβολή διαφόρων δράσεων όπως στην αύξηση φορτίων, έτσι και οι µέθοδοι που θα 
χρησιµοποιήσουµε στα πεπερασµένα στοιχεία είναι ‘βηµατικές’ µέθοδοι. Έτσι 
προκαλούµε µικρές µεταβολές στις δράσεις (π.χ. αυξάνοντας αργά τα φορτία) και 
παρατηρούµε τις µεταβολές στις ιδιότητες των υλικών (όπως η είσοδος ή η έξοδος από 
την πλαστική περιοχή). 

Οι βηµατικές µέθοδοι µπορούν να ακολουθούν είτε τη φιλοσοφία των µεθόδων 
Newton-Raphson είτε τη φιλοσοφία των µεθόδων Runge-Kutta [11]. Γενικότερα 
ακολουθείται η πρώτη φιλοσοφία, στην οποία προσεγγίζουµε συνεχώς το διάγραµµα 
τάσεων-τροπών µε την εφαπτοµένη. 

 

Σχήµα 5-1 Προσέγγιση του διαγράµµατος σ-ε µε την εφαπτοµένη 

Για να ακολουθηθεί αυτή η µέθοδος πρέπει να έχουµε συνεχείς µεταβολές 
στον πίνακα ακαµψίας των στοιχείων, το οποίο είναι υπολογιστικά χρονοβόρο αλλά 
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δίνει τη µέγιστη ακρίβεια. Πρέπει ακόµη να υπάρχει µέθοδος ώστε να επανερχόµαστε 
στο διάγραµµα σ,ε µετά την εκτέλεση του βήµατος. Αυτό συµβαίνει επειδή η κλίση 
του διαγράµµατος µεταβάλλεται συνεχώς, ειδικά στην περίπτωση που κατά το βήµα 
µεταβαίνουµε από την ελαστική στην πλαστική περιοχή. 

Οι µεταβολές στις δράσεις δεν είναι απαραίτητα µεταβολές φορτίων αλλά 
µπορούν να είναι για παράδειγµα µεταβολή στην υποχώρηση στηρίξεως, εκσκαφή κ.α. 
Στη µέθοδο που θα ακολουθήσουµε οι µεταβολές θα γίνονται σε βήµατα µικρών 
φορτίσεων. Έτσι για παράδειγµα αν θέλουµε να εξετάσουµε ένα φορτίο 1000ΚΝ και 
θέλουµε να κάνουµε 10 βήµατα, θα κάνουµε 10 διαδοχικούς υπολογισµούς µε φόρτιση 
100ΚΝ. Το ίδιο αν θέλουµε να εξετάσουµε µια υποχώρηση στηρίξεως: το 1cm σε 10 
βήµατα θα γίνει µε 10 διαδοχικούς υπολογισµού µε υποχώρηση 1mm. 

Το κεφάλαιο θα ασχοληθεί κυρίως µε τα µητρωικά µεγέθη που χρειαζόµαστε 
για τον προγραµµατισµό, καθώς και µε τους κατάλληλους έλεγχους και διάφορους 
αλγόριθµους. Το κριτήριο αστοχίας που θα χρησιµοποιήσουµε θα είναι αυτό των 
Drucker-Prager, ως γενικής φύσεως κριτήριο και εύκολο στον προγραµµατισµό. Το 
κριτήριο των Drucker-Prager µπορεί να υποκαταστήσει πλήρως αυτό του Von Mises  
και είναι επίσης µια καλή προσέγγιση στο κριτήριο των Mohr-Coulomb µε το 
πλεονέκτηµα να προσµετρά και την ενδιάµεση τάση σ2.  

Η ανάπτυξη του κεφαλαίου είναι βασισµένη πάνω στο [9] και λιγότερο πάνω 
στο [11]. Ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέξει και στα [12] και [3]. 

5.2 Μητρωικά µεγέθη για τις ελαστοπλαστικές 
σχέσεις 

Είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο τον γενικό νόµο ροής ως µια γενίκευση του 
νόµου ροής των Prandtl-Reuss. O νόµος ροής είναι: 

′ = ′ε
ϑ
ϑσij

p

ij

f
Λ      (5.1)   

Ενώ η συνολική τροπή είναι: 

ε’ij= ε’e
ij+ ε’p

ij    (5.2) 

Έτσι η συνολική τροπή αποτελείται από πλαστικό αλλά και από ελαστικό 
µέρος. Αν χρησιµοποιήσουµε τους διαφορικούς τελεστές d και αναπτύξουµε τον τύπο 
5.2: 

d
ds
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σ ϑ

ϑσ
=

′
+ +
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Λ     (5.3) 

Παρατηρούµε σε αυτόν τον τύπο ότι υπάρχει σύνδεση µεταξύ των τανυστών dε 

ij και dσ ij. Ακόµα παρατηρούµε ότι η κλίση dε ij dσ ij, εξαρτάται από το σ ij 
(µεταβάλλεται), και έτσι διαπιστώνουµε ότι είναι απαραίτητη η βηµατική µέθοδος. 
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Στην ελαστικότητα γνωρίζουµε ότι ισχύει: 

σ=[D].ε      (5.4) 

Το [D] είναι ένα µητρώο που εξαρτάται µόνο από τις φυσικές σταθερές του 
υλικού και έτσι για οποιαδήποτε κατάσταση τάσεων-παραµορφώσεων είναι σταθερό. 
Επειδή λοιπόν ισχύει η γραµµικότητα έχουµε: 

dσ=[D].dε      (5.5) 

Έτσι στην ελαστική περιοχή η κλίση µεταξύ σ και ε είναι σταθερή. Στην 
περίπτωση όµως που έχουµε ελαστοπλαστικότητα η κλίση δεν είναι σταθερή και 
ισχύει µια τροποποιηµένη σχέση: 

dσ=[Dep].dε    (5.6) 

Tο [Dep] είναι το µητρώο της ελαστοπλαστικότητας το οποίο όµως δεν είναι 
σταθερό αλλά µεταβάλλεται συνεχώς. Το [Dep] συνδέει τη µεταβολή των τάσεων µε 
τη µεταβολή των τροπών. Θα δούµε πως µπορούµε να υπολογίσουµε το [Dep] για 
κάποια γενική συνάρτηση διαρροής f, και ύστερα θα δούµε τι γίνεται ειδικότερα για το 
κριτήριο των Drucker-Prager. 

Το κριτήριο αστοχίας είναι της µορφής f=k όπου k είναι η παράµετρος της 
κράτυνσης. Την πρώτη φορά που θα γίνει διαρροή, το k θα ισούται µε µηδέν και µετά 
θα αυξάνει βάση του πλαστικού µέτρου Η’ και της ιστορίας των πλαστικών τροπών. 

Θεωρώντας την παράµετρο κράτυνσης κ= εp
ij, ορίζουµε την συνάρτηση F ως 

F(σ ij,κ)=f(σ ij)-k(κ). Στην περίπτωση ελαστοπλαστικής συµπεριφοράς ισχύει φυσικά: 
F(σ ij,κ)=0 για όλη την περίοδο που έχουµε τέτοια συµπεριφορά. Έτσι διαφορίζοντας  
ισχύει: 

dF F d F d= + =
ϑ
ϑσ

σ ϑ
ϑκ

κ 0     (5.7) 

Αν θεωρήσουµε ότι τα στοιχεία του τανυστή των τάσεων διατάσσονται σε 
διάνυσµα στήλη, τότε η παράγωγος της F ως προς σ είναι διάνυσµα στήλη που το 
συµβολίζουµε α, και το ονοµάζουµε διάνυσµα ροής διότι έχει την ίδια διεύθυνση της 
ταχύτητας τροπών (είναι το “κάθετο” διάνυσµα στην επιφάνεια αστοχίας). Έτσι αν 
θεωρήσουµε τις ποσότητες: 
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A
d

F d= −
1
Λ
ϑ
ϑκ

κ    (5.9),  

Τότε το διαφορικό της F µπορεί να γραφτεί: 

dF d AdT= −α σ Λ=0      (5.10) 
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Τώρα αν γράψουµε τον νόµο ροής ως: 

[ ]d D d d Fε σ ϑ
ϑσ

= +−1 Λ    (5.11),  

Μπορούµε χρησιµοποιώντας το διάνυσµα α, και απαλείφοντας τον όρο dσ µε 
τη βοήθεια της σχέσης  dF=αΤdσ-ΑdΛ=0, να υπολογίσουµε το βαθµωτό µέγεθος dΛ:   

[ ]d
A D

d dT
T

DΛ =
+

1
α α

α ε       (5.12) 

Το dD ισούται µε [D]α . Χρησιµοποιώντας τώρα το νόµο ροής όπως τον 
διατυπώσαµε προηγουµένως και την έκφραση που υπολογίζει το dΛ  µπορούµε να 
υπολογίσουµε το [Dep]: 

[ ] [ ]d D d
A D

d dT
T

D
Tε σ

α α
α ε α= +

+
−1 1       (5.13) 

Οπότε αφού dσ=[Dep].dε είναι: [Dep]=[D]-[PL] (5.14) όπου το µητρώο [PL] 
ισούται µε: 

[ ]PL
d d

A d
D D

T

D
T

=
+ α

     (5.15) 

Το Α τελικώς αποδεικνύεται (µόνο για τις περιπτώσεις της τροπικής 
κράτυνσης ή της κράτυνσης έργου) ότι ισούται µε το πλαστικό µέτρο Η’, όπως 
µετράται και υπολογίζεται από ένα απλό πείραµα µονοαξονικής έντασης. 

Το διαφορικό των πλαστικών τροπών το οποίο χρειάζεται για την ιστορία των 
πλαστικών τροπών είναι: 

dεp=dε-dεe= dε-[D]-1dσ      (5.16) 

Έτσι εφόσον διαθέτουµε το µητρώο [Dep] µπορούµε να υπολογίζουµε την 
µεταβολή των τάσεων συναρτήσει της µεταβολής των τροπών. Η µεταβολή των 
τροπών υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται οι τροπές στα ελαστικά 
προβλήµατα (µε τη βοήθεια του τελεστή-µητρώου [B]), µόνο που αντί να έχουµε 
µετατοπίσεις u,v,w έχουµε διαφορικές µετατοπίσεις du,dv,dw που οφείλονται για 
παράδειγµα στην αύξηση dF ενός φορτίου. Οι συνολικές τάσεις υπολογίζονται ως 
άθροισµα των επιµέρους µεταβολών τάσεων στα διάφορα υπολογιστικά βήµατα. Το 
µητρώο ακαµψίας ενός στοιχείου υπολογίζεται κατά τα γνωστά χρησιµοποιώντας το 
ελαστοπλαστικό µητρώο [Dep] αντί του ελαστικού [D]: 

[ ] [ ][ ]Ke B Dep B J d d dT=
−

+

−

+

−

+

∫∫∫ ξ η ζ
1

1

1

1

1

1

       (5.17)      

To [Dep] δεν είναι σταθερό και εξαρτάται από την κατάσταση των τάσεων για 
κάθε σηµείο του στοιχείου. Οπότε θα υπολογίζεται χωριστά σε κάθε σηµείο 
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ολοκλήρωσης Gauss και έτσι απαιτείται η αποθήκευση των συνολικών τάσεων όπως 
διαµορφώθηκαν από το προηγούµενο βήµα για κάθε ένα από αυτά τα σηµεία. Ακόµη 
για κάθε σηµείο Gauss πρέπει να αποθηκεύεται και η  ιστορία των πλαστικών τροπών 
η οποία εκφράζεται µε την εp

ij, για την περίπτωση κρατυνόµενης πλαστικότητας.  

Έτσι η σχέση που δίνει τη λύση στα πεπερασµένα στοιχεία διατυπώνεται ως: 

[Ke].du=dQ   (5.18),  

Όπου dQ είναι πια το διάνυσµα που περιέχει τις µεταβολές των φορτίσεων 
όπως µπορούν να προέλθουν από διάφορα αίτια. 

5.2.1 Υπολογισµός του διανύσµατος α για πλαστικότητα 
Drucker-Prager 

Το κριτήριο αστοχίας των Drucker-Prager διατυπωµένο µε τη βοήθεια 
αναλλοίωτων τανυστών τάσεων είναι: 

( )f I J I J k1 2 1 2= + −α       (5.19)     όπου 

( )
α

φ
φ

=
−

2
3 3

Sin
Sin

, 
( )

k cCos
Sin

=
−

6
3 3

φ
φ

 

Η δε συνάρτηση F(σ ij,κ)=f(σ ij)-k(κ) παραγωγιζόµενη µε το σ ij ώστε να 
προκύψει το διάνυσµα α, ισούται µε την µερική παράγωγο της f ως προς σ ij διότι το 
k(κ) είναι ανεξάρτητο των τάσεων. Παραγωγίζοντας τώρα την f ως προς σ: 

a f f
I

I f
J

JT = = +
ϑ
ϑσ

ϑ
ϑ

ϑ
ϑσ

ϑ
ϑ

ϑ
ϑσ1

1

2

2       (5.20) 

Σχέση η οποία δύναται να γραφτεί µε τη µορφή α=C1α1+C2α2, όπου το C1=α 
(το α του κριτηρίου, όχι το διάνυσµα α) και C2=1. Τα διανύσµατα α1,α2 έχουν ως: 

[ ]α
ϑ
ϑσ1

1 1110 0 0T I
= =  

[ ]a
J

J
s s sT

xx yy zz xy yz zx2
2

2

1
2

2 2 2= =
ϑ
ϑσ

σ σ σ   (5.21) 

Έτσι µπορούµε να υπολογίζουµε το διάνυσµα ροής α συναρτήσει των 
παραµέτρων αστοχίας και των συνολικών τάσεων. 

5.3 Έλεγχοι κριτηρίων αστοχίας 
Οι βασικοί έλεγχοι που πρέπει να κάνουµε είναι τέσσερις: 
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•Αν το κριτήριο διαρροής δεν ικανοποιείται οπότε έχουµε ελαστική 
συµπεριφορά. 

•Αν το κριτήριο διαρροής ικανοποιείται οπότε αναλόγως του πρόσηµου του 
διαφορικού της f έχουµε ελαστική αποφόρτιση ή ελαστοπλαστική συµπεριφορά. 

•Αν έχουµε προσεγγίσει την εφελκυστική αντοχή του υλικού. Αν ικανοποιείται 
αυτό το κριτήριο έχουµε θραύση. 

•Αν έχουµε θέσει κριτήριο θραύσης από διάτµηση, οπότε ελέγχουµε πάλι µε 
κάποια f. Αν ικανοποιείται αυτό το κριτήριο πάλι έχουµε θραύση. 

Το κριτήριο διαρροής είναι ως γνωστόν f(σij)=k. Αν η f είναι µικρότερη από 
την παράµετρο κράτυνσης τότε έχουµε ελαστική συµπεριφορά. Αν η f είναι ίση µε την 
παράµετρο κράτυνσης τότε αναλόγως του πρόσηµου της df έχουµε ελαστική ή 
ελαστοπλαστική συµπεριφορά. Στην περίπτωση που η f είναι µεγαλύτερη από την 
παράµετρο k, τότε µεταβάλουµε τις τάσεις ώστε να ικανοποιήσουµε την σχέση f(σij)=k 
και ελέγχουµε παροµοίως. ∆εχόµαστε ότι τα βήµατα είναι αρκετά µικρά ώστε οι 
διόρθωση που κάνουµε για την περίπτωση f(σij)>k, να πλησιάζει την πραγµατικότητα. 

Το διαφορικό της f: df, είναι βαθµωτό µέγεθος και µπορεί να υπολογιστεί 
εύκολα από τη σχέση: 

df f d
ij

ij=
ϑ
ϑσ

σ  , και χρησιµοποιώντας µητρωικά µεγέθη: 

df=αΤdσ     (5.22), 

Όπου το dσ είναι ο τανυστής της µεταβολής των τάσεων τα στοιχεία του 
οποίου διατάσσονται  σε διάνυσµα στήλη 6 στοιχείων. 

Η παράµετρος κρατύνσεως k για την περίπτωση διγραµµικού διαγράµµατος 
τάσεων-τροπών εξαρτάται από το πλαστικό µέτρο Η’ και τις πλαστικές τροπές που 
έχουν εκδηλωθεί και εκφράζονται µε την εp

ij. Για την περίπτωση που χρησιµοποιούµε 
το κριτήριο των Drucker-Prager, και έχουµε Η’ που προκύπτει από το διάγραµµα 
τάσεων-τροπών µονοαξονικής έντασης, κάνουµε τους εξής µετασχηµατισµούς ώστε 
να υπάρχει συµβατότητα µε το κριτήριο Von-Mises αν θέσουµε φ=0 και c=Y/2. Στην 
σχέση: ( )f I J I J k1 2 1 2= + −α =0 πολλαπλασιάζουµε επί ρίζα 3 οπότε η σχέση 
µετασχηµατίζεται ως: 

( )f I J I J k1 2 1 23= + −α     (5.23)   όπου 
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Τώρα το κριτήριο είναι πλήρως συµβατό µε αυτό του Von Mises, και 
µπορούµε να χρησιµοποιούµε κατά την κράτυνση το πλαστικό µέτρο Η’ όπως 



 91

µετράται και υπολογίζεται για την περίπτωση µονοαξονικής έντασης. Στην περίπτωση 
που έχουµε σηµαντικές γωνίες τριβής φ (π.χ. πάνω από 15 µοίρες) τότε για µεγάλες 
τιµές του Η’ υπάρχει περίπτωση να µην έχουµε ορθότητα στα αποτελέσµατα µας. Έτσι 
όταν χρησιµοποιούµε γωνίες τριβής της τάξης των 30 µοιρών πρέπει να έχουµε Η’ 
κοντά στο µηδέν, δηλαδή υλικό ελαστικό-τελείως πλαστικό. Ένας ακόµα 
απαιτούµενος µετασχηµατισµός είναι: C1=α και C2=√3. 

Στην περίπτωση που ικανοποιείται το κριτήριο εφελκυστικής αντοχής σ1=σmax, 
τότε έχουµε θραύση από εφελκυσµό µε καταστροφή της δοµής του υλικού και 
αδυναµία µεταφοράς άλλων τάσεων. Σε αυτήν την περίπτωση έχουµε και βιαία 
αποφόρτιση ώστε για το σηµείο ελέγχου να ικανοποιηθεί η σχέση σij=0 i,j=1,2,3. 

Μια πρώτη προσέγγιση στο πρόβληµα είναι να “αφαιρέσουµε” το σηµείο 
θέτοντας πολύ µικρό µέτρο ελαστικότητας (κοντά στο 0). Έπειτα µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε τη σχέση που δίνει την φόρτιση που προκαλείται από 
προϋπάρχουσες τάσεις η οποία είναι: 

F B dT

V
σ σ= ∫ 0 V       (5.24) 

Στην θέση του σ0 θα βάλουµε τις συνολικές τάσεις που είχε το σηµείο ελέγχου 
πριν την θραύση, όµως µε αντίθετο πρόσηµο. Έτσι οι περιεχόµενες τάσεις στο σηµείο 
ελέγχου απαλείφονται  µε επιβολή κατάλληλης φόρτισης στους κόµβους που είναι 
συνδεµένο το στοιχείο. 

Στην περίπτωση που κάνουµε έλεγχο για θραύση από διάτµηση 
χρησιµοποιούµε ένα κριτήριο του τύπου f(σij)=0, όπου τώρα οι παράµετροι δεν είναι 
τα c,φ της πλαστικότητας αλλά κάποια άλλα cr,φr που προκαλούν την θραύση από 
διάτµηση. Αν ικανοποιηθεί το κριτήριο ακολουθούµε την ίδια τακτική που 
ακολουθήσαµε στην περίπτωση της θραύσης από εφελκυσµό. 

5.3.1 ∆ιόρθωση για την περίπτωση f>k 
Όπως αναφέρθηκε, είναι πολύ συνηθισµένο σε ένα βήµα, το dσ να µεταφέρει 

την συνολική τάση εκτός της επιφάνειας διαρροής. Επειδή αυτό δεν είναι επιτρεπτό 
(δεν έχει φυσικό νόηµα) θα πρέπει να γίνει κάποια διόρθωση ώστε το σηµείο των 
τάσεων να επανέλθει πάνω στην επιφάνεια f=k. Η περίπτωση αυτή συναντάται 
ιδιαίτερα όταν κατά το βήµα  το σηµείο ελέγχου περνάει από την ελαστική στην 
ελαστοπλαστική περιοχή . 

Η διόρθωση αυτή γίνεται κατά κάποια παραδοχή, και έτσι αν το βήµα είναι 
µεγάλο µπορεί να έχουµε σηµαντικά σφάλµατα στους υπολογισµούς µας. Όταν όµως 
τα βήµατα είναι αρκετά µικρά, η διόρθωση µας βοηθάει να έχουµε πολύ καλή 
ακρίβεια στους υπολογισµούς µας. Η διόρθωση ακόµα εισάγει την φιλοσοφία της 
µεθόδου Newton-Raphson στην επίλυση. Αυτό σε µία διάσταση ερµηνεύεται ως: αφού 
προσεγγίσουµε την καµπύλη σ-ε µε την εφαπτοµένη, εφόσον στο βήµα θα ξεφύγουµε 
από το διάγραµµα, διορθώνοντας το σ που υπολογίσαµε ξαναερχόµαστε στο 
διάγραµµα. 
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Σχήµα 5-2 ∆ιόρθωση για f>k 

Στις τρεις διαστάσεις η διόρθωση είναι µια τανυστική ποσότητα δσij, ενώ για 
τους υπολογισµούς χρησιµοποιούµε την διανυσµατική παράσταση δσ . Κάνουµε την 
παραδοχή ότι το δσ πρέπει να είναι ελάχιστο, οπότε θα είναι κάθετο στην επιφάνεια 
διαρροής. Έτσι η διεύθυνση και η φορά του δσ θα είναι ίδια µε του διανύσµατος (-)α. 

Τελικώς η διορθωµένη τάση που θα λάβουµε θα είναι σ-factor•α. Ο 
συντελεστής factor είναι βαθµωτό µέγεθος και υπολογίζεται µε διαδοχικές 
προσεγγίσεις ώστε να ικανοποιήσει την σχέση k<f<k+h, όπου το h είναι το επίπεδο 
ακρίβειας που θέλουµε να ικανοποιήσουµε. To h εξαρτάται και από τον τρόπο που 
αποθηκεύουµε τους αριθµούς (π.χ. πραγµατικοί αριθµοί απλής ή διπλής ακρίβειας).Το 
h χρειάζεται ώστε να θέσουµε ένα κριτήριο για τον τερµατισµό των διαδοχικών 
προσεγγίσεων στον προγραµµατισµό. Μια απλή προσέγγιση για το h στην περίπτωση 
αριθµών απλής ακριβείας είναι 1Ε-6sqrt(J2) πριν γίνει η διόρθωση. 

5.4 Γενικός αλγόριθµος 
Παρατίθεται ένας δυνατός αλγόριθµος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

εκτέλεση ενός βήµατος: 

1.Γίνεται η συναρµολόγηση των στοιχείων. Για κάθε στοιχείο και για κάθε 
σηµείο ολοκλήρωσης, εξετάζεται ο κωδικός κατάστασης του. Αν η κατάσταση του 
είναι ελαστική (κωδικός 0) χρησιµοποιούµε [D], αν είναι ελαστοπλαστική (κωδικός 1) 
χρησιµοποιούµε [Dpl], και αν το σηµείο έχει αστοχήσει µε θραύση χρησιµοποιούµε 
[D] µε πολύ µικρό µέτρο ελαστικότητας. 

2.Τοποθετούνται οι δυνάµεις και οι στηρίξεις που αντιπροσωπεύουν µεταβολές 
µεγεθών. 

3.Ελέγχονται όλα τα σηµεία ολοκλήρωσης του πεδίου, για σηµεία που 
πρόκειται να αστοχήσουν µε θραύση (είτε λόγο εφελκυσµού, είτε λόγο διάτµηση, είτε 
λόγο εκσκαφής), και όσα έχουν τέτοιο κωδικό (κωδικοί 3-5-7) εκτονώνονται οι τάσεις 
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τους µε κατάλληλες φορτίσεις στους κόµβους που είναι “δεµένο” το στοιχείο που 
ανήκει το σηµείο που ελέγχεται. Έπειτα αλλάζεται ο κωδικός κατάστασης ως 
εκτονωµένα (κωδικοί 2-4-6). 

4.Επιλύεται το σύστηµα εξισώσεων κατά τα γνωστά. 

5.Από τις µετατοπίσεις των κόµβων, αν έχει ζητηθεί µεταβάλλονται οι 
συντεταγµένες των κόµβων. Αυτό είναι πολύ χρήσιµο στην περίπτωση που ερευνούµε 
προβλήµατα µεγάλων παραµορφώσεων. 

6.Υπολογίζονται όλα τα διανύσµατα τάσεων dσ για όλα τα σηµεία 
ολοκληρώσεως µόνο αν έχουµε κωδικό 0 ή1. Γίνεται οµαλοποίηση της κατανοµής dσ, 
ειδικά για τα σηµεία ολοκληρώσεως που ταυτίζονται γεωµετρικά (π.χ. οι κόµβοι 
αποτελούν σηµεία ολοκληρώσεως για διαφορετικά στοιχεία). Προσθέτονται τα dσ στις 
ολικές τάσεις που έχουν προέλθει από τα προηγούµενα βήµατα. Η ίδια διαδικασία 
ακολουθείται και για τη µέση πλαστική τροπή εp

ij. 

7.Ελέγχονται µε τα κριτήρια θραύσης όλα τα σηµεία ολοκληρώσεως, και 
µαρκάρονται µε κωδικό 3-5 όσα πρόκειται να αστοχήσουν στο επόµενο βήµα. 

8.Γίνονται οι έλεγχοι για είσοδο στην ελαστοπλαστική περιοχή,  ελαστική 
αποφόρτιση, ή απλή ελαστική συµπεριφορά µε τη βοήθεια της συνάρτησης διαρροής f 
και της παραµέτρου κράτυνσης k. 

9.Στην περίπτωση που f>k γίνεται  διόρθωση ώστε να ισχύει f=k (µε το f να 
διατηρείται ελάχιστα µεγαλύτερο του k  ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση f<k) 

10.Γίνεται έξοδος µε τα αποτελέσµατα και τα στατιστικά στοιχεία. 

5.5 Συµπεράσµατα 
Είδαµε ότι µε ελάχιστες τροποποιήσεις στη µέθοδο των πεπερασµένων 

στοιχείων για προβλήµατα ελαστικότητας, µπορούµε να επιλύσουµε προβλήµατα µη 
γραµµικής συµπεριφοράς. Έτσι ένα υπάρχον πρόγραµµα που επιλύει ελαστικά 
προβλήµατα, µπορεί µε λίγες τροποποιήσεις να γίνει πιο γενικό και να λύνει και 
προβλήµατα ελαστοπλαστικότητας. 

Η αντίληψη που σχηµατίζουµε για την ακρίβεια της λύσης, είναι ότι πια δεν 
εξαρτάται µόνο από τη διαµερίσει που κάναµε στο πεδίο, αλλά και από παράγοντες 
όπως τα µοντέλα µη γραµµικής συµπεριφοράς που χρησιµοποιούµε, το µέγεθος των 
βηµάτων, και πόσο πετυχηµένα πλησιάζουν οι παράµετροι του υλικού το πραγµατικό 
υλικό. Έτσι ενώ σε πρώτη προσέγγιση µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µόνο c και 
υλικό ελαστικό-τελείως πλαστικό, σε καλύτερη προσοµοίωση µπορούµε να έχουµε c 
& φ καθώς και κλίση Η’. Έτσι ο τελευταίος παράγοντας εξαρτάται από την αξιοπιστία 
αλλά και την ποσότητα των εργαστηριακών µετρήσεων στο υλικό. 

Τα προγράµµατα που κατασκευάζουµε και επιλύουν µη γραµµικά προβλήµατα  
οφείλουµε να τα ελέγχουµε µε γνωστές περιπτώσεις, και το βέλτιστο: µε 
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εργαστηριακές µεθόδους, για να δούµε την επιτυχία των µοντέλων, των προσεγγίσεων 
και των παραδοχών που κάναµε. 



6. Προγραµµατιστικές τεχνικές, βασικές 
αρχές, συστήµατα τρισδιάστατης θέασης 

6.1 Εισαγωγή 
Αυτό το κεφάλαιο θα είναι µία αναφορά στις βασικές αρχές που 

χρησιµοποιούµε για τον προγραµµατισµό, τα υπολογιστικά συστήµατα, και τα 
συστήµατα τρισδιάστατης θέασης που χρησιµοποιούνται. Το κεφάλαιο είναι µικρό και 
επικεντρώνεται κυρίως στα συστήµατα τρισδιάστατης θέασης, τα οποία θα 
χρησιµοποιήσουµε στο πρόγραµµα των πεπερασµένων στοιχείων που κάνει άλλωστε 
ανάλυση στις τρεις διαστάσεις. 

Όπως είναι πλέον γνωστό, τα πεπερασµένα στοιχεία εξελίχτηκαν µαζί µε την 
επιστήµη της πληροφορικής. Με την συνεχή εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
η µέθοδος πεπερασµένων στοιχείων γινόταν όλο και πιο σύνθετη και µπορούσε πια να 
αντιµετωπίσει και πιο πολύπλοκα προβλήµατα. Στο σηµερινό επίπεδο που έχει φτάσει 
η εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και µε την ύπαρξη των συστηµάτων υπέρ-
υπολογιστών, έχει αναπτυχθεί ειδικός κλάδος της µεθόδου που ασχολείται µε ειδικές 
ρουτίνες και διαδικασίες που µπορούν να εφαρµοστούν στους υπέρ-υπολογιστές και 
στα συστήµατα παράλληλης επεξεργασίας. 

Ιδιαίτερη εξέλιξη έχει παρουσιαστεί στο θέµα της οπτικοποίησης των 
αποτελεσµάτων (visualization). Η οπτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων είναι ένα 
πολύ σηµαντικό θέµα, διότι βοηθάει στην εποπτεία της ανάλυσης, δίνοντας ποιοτική 
και ποσοτική πληροφορία µε µοναδικό τρόπο. Τα σύγχρονα συστήµατα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών βοηθούν πολύ ως προς αυτή την κατεύθυνση, διότι διαθέτουν ισχυρά 
κυκλώµατα πράξεων κινητής διαστολής, καλά συστήµατα δηµιουργίας γραφικών, και 
οθόνες υψηλής ποιότητας που έχουν τη δυνατότητα να δείξουν εκατοµµύρια χρώµατα. 

6.2 Συστήµατα υπολογιστών που χρησιµοποιήθηκαν 
Για την δηµιουργία του προγράµµατος της διπλωµατικής εργασίας 

χρησιµοποιήθηκαν κατά καιρούς διάφορα συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών 
καθώς και διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα. 

Οι πρώτες προσπάθειες για τη δηµιουργία του προγράµµατος πεπερασµένων 
στοιχείων έγιναν τον Ιούλιο του 1995. Ο υπολογιστής που χρησιµοποιήθηκε ήταν ένας 
προσωπικός υπολογιστής µε επεξεργαστή 80486-40mhz. Το λειτουργικό σύστηµα 
ήταν το MS-DOS της εταιρίας Microsoft. Η γλώσσα προγραµµατισµού που 
χρησιµοποιήθηκε ήταν η C/C++ µε µεταφραστή αυτόν της εταιρίας Borland (έκδοση 
3.1). 

Το πρόγραµµα ήταν σε θέση να λύνει απλά προβλήµατα ελαστικότητας για 
τρισδιάστατα στοιχεία 8 κορυφών. Το πρόγραµµα είχε πολλές αδυναµίες όπως δεν 
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έβγαζε ορθά αποτελέσµατα (διατηρούσε πάντως σχετική ακρίβεια), και ήταν 
περιορισµένο ως προς το µέγεθος του προβλήµατος. 

Κατά τον Νοέµβριο-∆εκέµβριο του 1995 είχαν διορθωθεί τα προβλήµατα της 
ορθότητας των αποτελεσµάτων, το πρόγραµµα µπορούσε να λύσει και άλλους τύπους 
στοιχείων, και η δυνατότητα εκµετάλλευσης µνήµης ήταν καλύτερη (αν και ακόµα 
µικρή). Αποφασίστηκε τότε να αλλάξει η πλατφόρµα ανάπτυξης του προγράµµατος. Η 
συνέχεια της ανάπτυξης θα γινόταν σε λειτουργικό σύστηµα UNIX7 ώστε να υπήρχε 
φορητότητα8 µεταξύ των διαφόρων συστηµάτων υπολογιστών που θα 
χρησιµοποιούνταν [37]. Θα υπήρχε έτσι δυνατότητα εκµετάλλευσης των µεγάλων 
συστηµάτων υπολογιστών που διαθέτει το Ε.Μ.Π. 

Τα λειτουργικά συστήµατα τύπου UNIX παρουσιάζουν αρκετά πλεονεκτήµατα 
ως προς τα εµπορικά λειτουργικά συστήµατα για τους προσωπικούς υπολογιστές. 
Έχουν πολύ καλύτερη διαχείριση µνήµης από την οποία µπορούν να δεσµεύσουν 
τεράστια ποσά µνήµης. Υπάρχει φορητότητα ως προς το επίπεδο γλώσσας 
προγραµµατισµού. Υποστηρίζουν πολλούς χρήστες, υλοποιούν εύκολα δίκτυα και 
υποστηρίζουν την συνεπεξεργασία. 

Έτσι εγκαταστάθηκε στον προσωπικό υπολογιστή λειτουργικό σύστηµα Linux. 
Το Linux είναι µια µορφή UNIX το οποίο µπορεί να δουλέψει σε προσωπικούς 
υπολογιστές µε επεξεργαστές της Intel τύπου 80386 ή καλύτερους και είναι ελεύθερα 
διακινήσιµο στο δίκτυο υπολογιστών Internet. Το πρόγραµµα θα αναπτυσσόταν στο 
Linux µε δυνατότητα κατευθείαν µεταφοράς στα συστήµατα του κέντρου 
υπολογιστών του Ε.Μ.Π. Τα συστήµατα του κέντρου υπολογιστών είναι της εταιρίας 
Silicon Graphics, και δουλεύουν µε το λειτουργικό σύστηµα IRIX9 5.3. Το IRIX είναι 
πλήρως συµβατό µε το πρότυπο του UNIX System Vr4, όπως και το Linux, οπότε ο 
κώδικας του προγράµµατος µεταφέρεται κατευθείαν από το ένα σύστηµα στο άλλο. 

Έτσι το πρόγραµµα στην “DOS” µορφή που ήταν, µεταφέρθηκε µε µικρές 
αλλαγές σε “UNIX” µορφή και µεταγλωττίστηκε επιτυχώς. Η βελτίωση της ταχύτητας 
στην εκτέλεση ήταν φανερή, ενώ δεν υπήρχε πια περιορισµός στη χρήση της µνήµης. 

Κατά τον Ιανουάριο του 1996 αποφασίστηκε να δοθεί γραφική µορφή στο 
πρόγραµµα. Το µέσο που επιτρέπει την έξοδο γραφικών στα συστήµατα UNIX είναι 
τα X-WINDOWS. Τα X-WINDOWS αναπτύχθηκαν στο τεχνολογικό ινστιτούτο της 
Μασαχουσέτης (Μ.Ι.Τ.), είναι ελεύθερα διακινήσιµα, και επιτρέπουν την έξοδο 
γραφικών µε παράθυρα, επιλογές (menu), και άλλες ευκολίες στο χρήστη. Σηµαντικό 
πλεονέκτηµα επίσης είναι η δυνατότητα χρησιµοποίησης συσκευής τύπου ποντικιού 
(mouse). 

                                                 
7Το UNIX είναι σήµα κατατεθέν των BELL Labs  και της AT&T 

8Η φορητότητα (portability) διαφέρει ουσιαστικά από τον όρο συµβατότητα (compatibility) και 
έχει να κάνει µε την ευκολία µεταφοράς του κώδικα ενός προγράµµατος σε διαφορετικά περιβάλλοντας 
µε διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα. 

9Το IRIX είναι λειτουργικό σύστηµα της Silicon Graphics που βασίζεται στο κλασσικό UNIX. 
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Επειδή ο προγραµµατισµός σε XWS10 είναι δύσκολος χρησιµοποιήθηκε 
γραφικό βοήθηµα (Toolkit-GUI builder). Επιλέχτηκαν οι “X-Forms Library” των Dr. 
T.C.Zhao και Mark Overmars [38]. Οι X-Forms διακινούνται ελεύθερα στο δίκτυο 
Internet11, και είναι ένας εύκολος τρόπος προγραµµατισµού σε ΧWS. Οι X-Forms 
κυκλοφορούν για όλα τα συστήµατα UNIX και έτσι υπάρχει ακόµα η δυνατότητα ένα 
πρόγραµµα να αναπτύσσεται παράλληλα σε διαφορετικά µηχανήµατα. 

Το πρόγραµµα πια ονοµαζόταν XFem αρχίζοντας από την έκδοση 0.01 στα 
τέλη Ιανουαρίου. Στα µέσα Απριλίου η έκδοση ήταν 0.50 και το πρόγραµµα ήταν σε 
θέση να λύνει προβλήµατα ελαστικότητας ενώ είχε ανεπτυγµένη προεπεξεργασία. Η 
τρέχουσα έκδοση είναι η 0.97, το πρόγραµµα επιλύει και µη γραµµικά προβλήµατα, 
ενώ χρειάζονται µερικές µικροβελτιώσεις ώστε να φτάσουµε την έκδοση 1.00 (η 
έκδοση που περιέχεται στο παράρτηµα). Πολλές από τις διαδικασίες-ρουτίνες έχουν 
διατηρηθεί σχεδόν αυτούσιες από το αρχικό πρόγραµµα που είχε γραφτεί σε 
περιβάλλον “MS-DOS”. 

Πρόσφατα λειτούργησε νέο υπολογιστικό κέντρο στο τµήµα αγρονόµων και 
τοπογράφων µηχανικών του Ε.Μ.Π. εξοπλισµένο µε συστήµατα της Silicon Graphics 
και έτσι το πρόγραµµα µπορεί να εκτελεστεί και εκεί, µε το πλεονέκτηµα ότι οι 
χρήστες που δουλεύουν ταυτόχρονα είναι πολύ λίγοι σε σύγκριση µε το κέντρο 
υπολογιστών του Ε.Μ.Π. Υπάρχουν σκέψεις µελλοντικά το πρόγραµµα να 
µεταφραστεί και να εκτελεστεί σε σταθµό εργασίας Hewlett Packard που διαθέτει το 
εργαστήριο δοµικής µηχανικής του Τ.Α.Τ.Μ. καθώς και σε υπολογιστή του 
εργαστηρίου υπερυπολογιστών του  τµήµατος ηλεκτρολόγων µηχανικών (High 
Performance Computing Laboratory). 

6.3 ∆οµές δεδοµένων 

6.3.1 Αποθήκευση αριθµών 
Το πρόγραµµα αποθηκεύει τους αριθµούς σε δύο κύριες κατηγορίες [25]: 

• Ακέραιους αριθµούς 

• Αριθµούς κινητής υποδιαστολής 

Οι ακέραιοι αριθµοί (int κατά τη γλώσσα C) για να αποθηκευτούν χρειάζονται 
δύο ψηφιολέξεις (bytes) και τα όρια αποθήκευσης είναι από -32768 έως +32767. 
Χρησιµοποιούνται ως µετρητές (counters) σε διάφορα µέρη του προγράµµατος καθώς 
και για να αποθηκεύσουν διακριτά µεγέθη όπως τύπος στοιχείου, τύπος υλικού, 
κατάσταση κ.α. 

                                                 
10X-WINDOWS System 

11µε FTP από την διεύθυνση laue.phys.uwm.edu   /pub/xforms ή ftp.cs.ruu.nl  /pub/XFORMS, 
πληροφορίες στο http://bragg.phys.uwm.edu/xforms/ 
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Είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν µεγάλοι ακέραιοι (long int), οι οποίοι 
χρειάζονται τέσσερις ψηφιολέξεις για να αποθηκευτούν και έχουν όρια από -2 έως +2 
δισεκατοµµύρια. Οι µεγάλοι ακέραιοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αρίθµηση 
των στοιχείων, των κόµβων, των πολυγώνων κ.α. 

Οι αριθµοί κινητής υποδιαστολής ή δεκαδικοί αριθµοί είναι η απεικόνιση των 
πραγµατικών αριθµών στον υπολογιστή. Υπάρχουν δύο τύποι: απλής και διπλής 
ακρίβειας, οι µεν απλής ακρίβειας απαιτούν τέσσερις ψηφιολέξεις ενώ οι διπλής οχτώ. 
Θα χρησιµοποιηθούν µόνο αριθµοί απλής ακρίβειας εφόσον έχουν επαρκή ακρίβεια 
για τα προβλήµατα µας και δεν απαιτούν µεγάλο χώρο για την αποθήκευση τους. 

Ο αριθµός κινητής υποδιαστολής αποτελείται από δύο µέρη: το δεκαδικό 
µέρος και το εκθετικό. Οι αριθµοί απλής ακρίβειας χρησιµοποιούν τρεις ψηφιολέξεις 
για το πραγµατικό και µία για το εκθετικό. Έτσι  για τον ίδιο εκθέτη (εξετάζουµε µόνο 
το δεκαδικό µέρος) ο µέγιστος λόγος που µπορεί να δώσει ο αριθµός απλής ακρίβειας 
είναι 1 προς 0.5x224 ή 1 προς 8.3Ε6 ή 138 dB (η δυναµική περιοχή). Ο µέγιστος 
πολλαπλασιαστής που προέρχεται από το εκθετικό µέρος  είναι 1.7x1037 και ο 
ελάχιστος αντίστοιχα 1.7x10-38 .  

Βάση των παραπάνω αν προσθέσουµε στον αριθµό 10000 τον αριθµό 
0.000001 το αποτέλεσµα που θα λάβουµε θα είναι πάλι 10000 διότι ο λόγος των δύο 
αριθµών είναι µεγαλύτερος από τη δυναµική περιοχή του αριθµού απλής ακρίβειας. 
(200dB έναντι 138 dB που είναι το µέγιστο). Έτσι πρέπει να προσέχουµε για τα 
αριθµητικά σφάλµατα στρογγύλευσης (round-off errors). 

6.3.2 Κύριες δοµές 
Οι κύριες δοµές που χρησιµοποιήθηκαν για το πρόγραµµα πεπερασµένων 

στοιχείων είναι οι εξής: 

•∆οµή κόµβων. Αποτελείται από τρεις πραγµατικούς αριθµούς που 
αντιπροσωπεύουν τις συντεταγµένες των κόµβων. 

•∆οµή στοιχείων. Αποτελείται από έναν ακέραιο (type) ο οποίος είναι ο τύπος 
του στοιχείου (π.χ. απλός κύβος, στερεό 20 κόµβων κ.ο.κ.), είκοσι ακέραιοι που δε 
χρησιµοποιούνται όλοι απαραίτητα και είναι οι κόµβοι πάνω στους οποίους συνδέεται 
το στοιχείο. Ένας ακέραιος ο οποίος είναι ο αριθµός του υλικού που χρησιµοποιείται. 
Εννέα διανύσµατα είκοσι ενός στοιχείων: έξι δεκαδικοί που αποθηκεύονται οι 
συνολικές τάσεις που εκδηλώνονται από τα  υπολογιστικά βήµατα, δύο ακέραιοι που 
αποθηκεύονται η κατάσταση του υλικού (π.χ. ελαστοπλαστική) από το προηγούµενο 
βήµα καθώς και η τρέχουσα κατάσταση, και ένας δεκαδικός που αποθηκεύεται η µέση 
πλαστική τροπή που έχει εκδηλωθεί από τα προηγούµενα υπολογιστικά βήµατα. Το 
κάθε στοιχείο των διανυσµάτων αντιστοιχεί σε κάποιο σηµείο ολοκλήρωσης Gauss. 

•∆ιανύσµατα σηµείων Gauss. Είναι είκοσι ενός στοιχείων και αποθηκεύονται 
οι συντεταγµένες ξ,η,ζ για κάθε σηµείο καθώς και το βάρος h. Υπάρχουν ακόµα  
διανύσµατα σηµείων Gauss  για ολοκλήρωση στις δύο διαστάσεις µε εννέα στοιχεία. 
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•∆οµή υλικών. Περιέχεται αλφαριθµητική µεταβλητή µε το όνοµα του υλικού 
(π.χ. Steel_Fe360). Μία ακέραια µεταβλητή η οποία περιέχει τον τύπο του υλικού. Ο 
τύπος 0 είναι υλικό µε ελαστική συµπεριφορά που δεν αστοχεί ποτέ, ο τύπος 1 είναι 
υλικό που επιδέχεται ελαστοπλαστική συµπεριφορά, ο τύπος 2 είναι σαν τον τύπο 1 
αλλά υπάρχει η δυνατότητα θραύσης από διάτµηση, και ο τύπος 3 είναι υλικό που δεν 
επιδέχεται ελαστοπλαστική συµπεριφορά αλλά υπάρχει η δυνατότητα θραύσης από 
διάτµηση. Όλοι οι τύποι υλικών εκτός από τον τύπο 0 έχουν µέγιστη εφελκυστική 
αντοχή. Περιέχονται τέλος αρκετές δεκαδικές µεταβλητές που αναπαριστούν τις 
ιδιότητες του υλικού: E, ν, H’, c, φ, cr, φr, σmax. 

•∆οµή πολυγώνων. Περιέχονται οι τρισδιάστατες συντεταγµένες των 
τεσσάρων κορυφών ενός τετράπλευρου σχήµατος καθώς και τιµές µεγεθών για κάθε 
κορυφή (π.χ. τάση σx). Όλες οι τιµές είναι δεκαδικές. 

•∆ιάφορες δοµές για τις φορτίσεις. Περιλαµβάνονται δεκαδικές τιµές για τα 
µεγέθη των φορτίσεων, ακέραιες τιµές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν: για τον 
κόµβο που φορτίζεται (απλά φορτία), για το στοιχείο που φορτίζεται (π.χ. διανεµηµένο 
φορτίο), για τη διεύθυνση  της φόρτισης, την όψη του στοιχείου που φορτίζεται (για τα 
διανεµηµένα φορτία), αν το µέγεθος του φορτίου αντιπροσωπεύει κάποια τιµή ή 
ποσοστό του βάρους (για τα µαζικά φορτία). Τέλος υπάρχει η δοµή των 
προϋπαρχουσών τάσεων µε έξι (δεκαδικά) στοιχεία για την περιγραφή του τανυστή 
των τάσεων σ0

ij . 

•∆ιάφορες δοµές για τις στηρίξεις. Χρησιµοποιούνται ακέραιοι αριθµοί για 
µεγέθη όπως ο κόµβος που παγιώνεται και οι διευθύνσεις οι οποίες απαγορεύονται 
από µετακίνηση. Χρειάζεται επίσης και µία δεκαδική µεταβλητή για την αποθήκευση 
της υποχώρησης στηρίξεως αν υπάρχει. 

•Πολλές απλές µεταβλητές, όπως ακέραιοι για τον αριθµό των κόµβων, τον 
αριθµό των πολυγώνων, την κατάσταση της προοπτικής απεικόνισης κ.α., καθώς και 
δεκαδικοί αριθµοί όπως οι διάφοροι παράµετροι θέασης. 

•Πολλές συναρτήσεις οι οποίες µπορούν να επιστρέφουν τιµές (float, int) ή να 
µην επιστρέφουν (void). Οι συναρτήσεις στην γλώσσα C είναι ο κύριος κορµός ενός 
προγράµµατος και περιλαµβάνουν εκτός από τις συναρτήσεις όπως τις ξέρουµε µε τη 
µαθηµατική τους έννοια, όλες οι υπορουτίνες του προγράµµατος. 

•∆ύο κύριες τάξεις (class). Οι τάξεις και τα αντικείµενα είναι νέα 
χαρακτηριστικά  τα οποία παρουσιάστηκαν στην C++ [33]. Η πρώτη τάξη 
περιλαµβάνει ρουτίνες για τη συναρµολόγηση των στοιχείων, τον υπολογισµό τάσεων 
στο στοιχείο κ.α. ενώ η δεύτερη υπολογίζει τις κύριες τάσεις σ1,σ2,σ3. 

•Μία κύρια συνάρτηση main(), η οποία είναι πάντα απαραίτητη για κάθε 
πρόγραµµα και περιέχει τις διαδικασίες αρχικοποίησης και διάφορα άλλα ζωτικά µέρη 
του προγράµµατος. 
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•Πολλές δοµές που δηµιουργούνται αυτόµατα από τις Xforms και 
περιλαµβάνουν το γραφικό περιβάλλον, τα παράθυρα και γενικότερα οτιδήποτε έχει 
σχέση µε την αλληλεπίδραση µε το χρήστη. 

6.4 Γραφικά - συστήµατα τρισδιάστατης θέασης 
Σηµαντικό κοµµάτι σε όλες τις διαδικασίες του προγράµµατος 

(προεπεξεργασία αλλά και µετεπεξεργασία και παρουσίαση αποτελεσµάτων) είναι και 
η παρουσίαση των γραφικών. Ως παρουσίαση γραφικών εννοούµε την απεικόνιση σε 
οθόνη καθοδικού σωλήνα διαφόρων σχηµάτων όπως ευθείες, σηµεία και επιφάνειες µε 
τη βοήθεια κατάλληλων συσκευών που περικλείονται στο υπολογιστικό σύστηµα και 
την κατάλληλη επεξεργασία. Για εµβάθυνση στα θέµατα των τρισδιάστατων γραφικών 
προτείνω το [30], το οποίο χρησιµοποίησα κατά κόρον. 

6.4.1 Συστήµατα συντεταγµένων 
Τα γραφικά του υπολογιστή είναι “δυσδιάστατα” διότι απεικονίζονται σε 

επίπεδη οθόνη, οπότε µε τον όρο τρισδιάστατα γραφικά εννοούµε την προβολή του 
χώρου x,y,z στο επίπεδο σύστηµα της οθόνης x’,y’.  Η βασική δυνατότητα µιας 
οθόνης είναι η απεικόνιση σηµείων. Από τη συνένωση διαφόρων σηµείων µπορούµε 
να σχηµατίσουµε τα πιο σύνθετα σχήµατα. Κάθε σηµείο που απεικονίζεται στην 
οθόνη ονοµάζεται εικονοστοιχείο (pixel =picture element) και περιγράφεται από 
επίπεδες συντεταγµένες x’,y’ .Το κάθε εικονοστοιχείο δύναται να έχει χρώµα το οποίο 
αναλύεται σε τρεις βασικές συνιστώσες. Οι τρεις βασικές συνιστώσες είναι το 
κόκκινο, το πράσινο και το µπλε (Red Green Blue, RGB) οι οποίες δύναται να έχουν 
διάφορες τιµές αναλόγως της έντασης τους. 

Η ικανότητα της οθόνης και της συσκευής γραφικών εκφράζεται µε το πόσα 
εικονοστοιχεία µπορούν να αποδοθούν στους δύο κύριους άξονες. Η έκφραση γίνεται 
µε δύο αριθµούς που αντιπροσωπεύουν τα εικονοστοιχεία σε µια οριζόντια και σε µια 
κατακόρυφη γραµµή (π.χ. 1024x768). Ένα ακόµα µέτρο της ικανότητας της οθόνης 
είναι το χρωµατικό βάθος, δηλαδή πόσα διαφορετικά χρώµατα µπορούν να αποδοθούν 
ταυτοχρόνως στην οθόνη. Έτσι όταν το χρωµατικό βάθος είναι 16 εκατοµµύρια 
χρώµατα σηµαίνει ότι µπορούµε να έχουµε 255 διαφορετικές διαβαθµίσεις για τις 
συνιστώσες RGB (3x28=16E6) και αυτό ερµηνεύεται ότι για κάθε εικονοστοιχείο 
απαιτούνται τρεις ψηφιολέξεις για την αποθήκευση ολόκληρης της οθόνης (αυτό 
ονοµάζεται και 24-bit χρωµατικό βάθος). 

Τα συστήµατα συντεταγµένων που θα χρησιµοποιηθούν είναι δύο:  

1.Το καθολικό σύστηµα συντεταγµένων (xw,yw,zw), το οποίο είναι το σύστηµα 
που έχουµε τα αντικείµενα που θέλουµε να απεικονίσουµε όπως οι όψεις των 
πεπερασµένων στοιχείων. Το Καθολικό σύστηµα συντεταγµένων είναι ένα 
δεξιόστροφο σύστηµα συντεταγµένων και αυτό το ορίζουµε µε το εξωτερικό γινόµενο 
ως: ixj=k. 

2.Το οπτικό σύστηµα συντεταγµένων (xv,yv,zv), το οποίο έχει ως αρχή (σηµείο 
0,0,0) το µάτι του παρατηρητή και  διεύθυνση του άξονα z την διεύθυνση οράσεως. Το 
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οπτικό σύστηµα είναι ένα αριστερόστροφο σύστηµα συντεταγµένων ώστε ixj=-k. Ο 
άξονας z ονοµάζεται πια βάθος και εκφράζει πόσο µακριά είναι τα αντικείµενα που 
απεικονίζουµε. Τα συστήµατα συντεταγµένων και οι σχέσεις τους µε τη βοήθεια των 
γωνιών φ,θ,t φαίνονται στο παρακάτω σχήµα: 

 

Σχήµα 6-1 Συστήµατα συντεταγµένων και προοπτική προβολή 

Το επίπεδο προβολής είναι η οθόνη του υπολογιστή. Το επίπεδο ορίζεται 
κάθετο στον άξονα zv και η απόσταση c από την αρχή του συστήµατος (xv,yv,zv) ορίζει 
την µεγέθυνση της προβολής (εστιακή απόσταση). Όταν το σηµείο οράσεως (εστιακό 
σηµείο) είναι πρακτικά στο άπειρο τότε έχουµε αξονοµετρική προβολή.  
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Σχήµα 6-2 Αξονοµετρική προβολή 

Αν έχουµε ένα σηµείο [xw yw zw 1] στο καθολικό σύστηµα συντεταγµένων τότε 
η απεικόνιση του στο οπτικό σύστηµα  συντεταγµένων [xv yv zv 1] δίνεται από τη 
σχέση: 

 [xv yv zv 1]= [xw yw zw 1]Tview     (6.1),  

Όπου το Tview είναι µητρώο 4x4. Το Tview υπολογίζεται σε τρεις φάσεις ως: 

Tview =[T].[B].[Ω]     (6.2) 
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Τα Cx,y,z είναι οι συντεταγµένες της αρχής του συστήµατος οράσεως ως προς 
το καθολικό σύστηµα συντεταγµένων. Οι γωνίες φ,θ,t ορίζονται στα προηγούµενα 
σχήµατα. 

Η απεικόνιση του συστήµατος οράσεως στο επίπεδο της οθόνης γίνεται για την 
προοπτική προβολή ως [c.xv/zv, c.yv/zv] και για την αξονοµετρική προβολή [c.xv, c.yv]. 
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Επειδή τα συστήµατα συντεταγµένων της οθόνης έχουν ως αρχή το πάνω αριστερό 
σηµείο της οθόνης κάνουµε έναν επιπλέον µετασχηµατισµό: Οι τελικές συντεταγµένες 
είναι xo/2+x,yo/2-y. Τα xo, yo είναι το µέγεθος του παραθύρου εξόδου που γίνεται η 
έξοδος γραφικών. 

Οι παράµετροι θέασης καθώς και τα όρια γίνονται από δύο κατάλληλα 
παράθυρα διαλόγου. Οι παράµετροι για τη θέαση είναι το σηµείο οράσεως, οι τρεις 
γωνίες φ,θ,t, η µεγέθυνση. Ένας διακόπτης ορίζει αν θα έχουµε προοπτική ή 
αξονοµετρική απεικόνιση. Ένας άλλος διακόπτης ορίζει αν θα γίνεται η απόκρυψη 
(culling) των “πίσω πολυγώνων”. Οι παράµετροι για τα όρια θέασης είναι τα 
Xmin,Ymin,Zmin και τα Xmax,Ymax,Zmax. Οι επόµενες δύο εικόνες είναι τα παράθυρα για 
τον έλεγχο της θέασης και απεικονίζονται σε τόνους του γκρι. 

 

Σχήµα 6-3 Παράθυρο παραµέτρων θέασης 

 

Σχήµα 6-4 Παράθυρο ορίων θέασης 
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6.4.2 Πολύγωνα - απεικόνιση στερεών 
Τα πολύγωνα που έχουµε να απεικονίσουµε είναι οι έδρες των πεπερασµένων 

στοιχείων, ενώ σηµεία είναι τα απλά φορτία, οι κόµβοι, οι στηρίξεις. Τα πολύγωνα 
των εδρών των πεπερασµένων στοιχείων µπορούν να προκύψουν εύκολα από τα 
πολυώνυµα µορφής (βλέπε κεφάλαιο 3) για σταθερές τιµές ξ,η,ζ -1 ή 1. Ανάλογα την 
πύκνωση που ζητείται µπορούν να υπολογιστούν πολύγωνα για κάποια έδρα 
µεταβάλλοντας κάθε φορά τις δύο υπόλοιπες συντεταγµένες που δεν είναι σταθερές. 
Έτσι η έδρα ζ=1 αν πυκνώνεται µε 4 πολύγωνα τότε το ένα από αυτά τα πολύγωνα 
έχει σηµεία (ξ,η)=(-1,-1) (0,-1) (0,0) (-1 0). Η περιαγωγή είναι πάντα αντίθετη από 
τους δείχτες του ρολογιού. Θυµίζουµε τον µετασχηµατισµό από το σύστηµα (ξ,η,ζ) 
στο σύστηµα (x,y,z) για κάποιο στοιχείο: 

x i i
i

n

=
=
∑ψ

1
x όπου x οποιοδήποτε από τα x,y,z και το ψ είναι συνάρτηση των 

(ξ,η,ζ). 

Τα πολύγωνα είναι δυνατόν να απεικονιστούν εύκολα µε γραµµές χωρίς 
περαιτέρω επεξεργασία παρά µόνο την κατάλληλη µεταφορά συντεταγµένων. Το 
πρόγραµµα είναι σε θέση λοιπόν να δείξει ‘συρµάτινα γραφικά’ µε τα πεπερασµένα 
στοιχεία να απεικονίζονται µε γραµµές. Εκτός από τα πεπερασµένα στοιχεία είναι 
δυνατόν να απεικονιστούν οι φορτίσεις, οι αριθµήσεις των κόµβων και των στοιχείων, 
και οι στηρίξεις. Το παράθυρο διαλόγου για την επιλογή των στοιχείων που θα 
απεικονιστούν φαίνεται παρακάτω: 

 

Σχήµα 6-5 Παράθυρο για τις επιλογές θέασης µε "συρµάτινα γραφικά" 

Ο αριθµός στο πεδίο “polygon mesh” είναι ο αριθµός των πολυγώνων που 
πυκνώνουν κάθε έδρα των πεπερασµένων στοιχείων. 

Τα πολύγωνα των εδρών είναι δυνατόν µε κάποιο αλγόριθµο να σκιαστούν και 
έπειτα να γίνει η απεικόνιση στερεού σχήµατος. Η µέθοδος της µοντελοποίησης που 
περιλαµβάνει προβολή-σκίαση-απόκρυψη µη εµφανών επιφανειών  τεκµηριώθηκε από 
τον Gouraud και γι΄αυτό ονοµάζεται σκίαση Gouraud. Η σκίαση ακολουθεί το 
µοντέλο ανάκλασης του Phong το οποίο περιγράφεται στην επόµενη παράγραφο. Το 
επόµενο σχήµα δείχνει τα διανυσµατικά µεγέθη της ανακλάσεως. 
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Σχήµα 6-6 Μεγέθη ανακλάσεως 

Έστω λοιπόν η επιφάνεια του σχήµατος, εξετάζουµε την ανάκλαση φωτός σε 
κάποιο σηµείο. Το κάθετο διάνυσµα σε αυτό το σηµείο είναι το Ν. Έστω το διάνυσµα 
V το οποίο ενώνει το σηµείο µε το σηµείο παρατήρησης. Ακόµα θεωρούµε ότι η 
φωτεινή πηγή είναι σηµειακή και βρίσκεται στο σηµείο παρατήρησης. Σύµφωνα µε 
τον Phong, για χρώµα επιφάνειας που ορίζεται µε kdr,g,b και χρώµα φωτεινής πηγής 
Ιr,g,b ισχύει για την ένταση του  ανακλώµενου φωτός (σε τρεις συνιστώσες): 

Ir=Iakdr +Ii(kdr(V.N)+ks(N.Η)n) 

Ig=Iakdg +Ii(kdg(V.N)+ks(N.Η)n)                 (6.3) 

Ib=Iakdb +Ii(kdb(V.N)+ks(N.Η)n) 

Επειδή η φωτεινή πηγή ταυτίζεται µε το σηµείο οράσεως ισχύει H=V. To Ia 
είναι η ένταση του φωτός περιβάλλοντος το οποίο προέρχεται από όλες τις διευθύνσεις 
του χώρου. Το Ιi είναι η ένταση του φωτός που προέρχεται από την φωτεινή πηγή και 
το i για κάθε ένα από τα τρία Ιr,g,b Είναι r,g,b. Η πράξεις V.N και N.Η είναι εσωτερικά 
γινόµενα διανυσµάτων. Οι ανακλαστικοί συντελεστές kdi εξαρτούνται από την 
ικανότητα του υλικού να διαχέει το προσπίπτων φως, ενώ ο συντελεστής ks εξαρτάται 
από την ικανότητα αντανάκλασης. Ο εκθέτης n είναι ο βαθµός αντανάκλασης ο οποίος 
εξαρτάται από την τραχύτητα της επιφάνειας. Για κάποιο τέλειο ανακλαστήρα το n 
είναι πολύ µεγάλο ενώ τα kd πολύ µικρά. 

Το πρόγραµµα υπολογίζει τιµές r,g,b στα τέσσερα άκρα κάθε πολυγώνου µε 
κοινό κάθετο διάνυσµα και διαφορετικά διανύσµατα V. Υπάρχουν ύστερα δύο 
δυνατότητες: Η το πολύγωνο απεικονίζεται µε σταθερό χρώµα οπότε παίρνουµε τους 
µέσους όρους από τα τέσσερα άκρα, ή σχεδιάζονται τα πολύγωνα µε όλες τις 
διαβαθµίσεις των χρωµάτων. Για να γίνει το δεύτερο, το πολύγωνο χωρίζεται σε δύο 
τρίγωνα. Η παρεµβολή των χρωµάτων τότε γίνεται χωριστά για τις τρεις συνιστώσες 
των χρωµάτων µε γραµµική µεταβολή και κλίση που εξαρτάται από τις αποστάσεις 
των κορυφών του πολυγώνου. 

Οι παράµετροι της φωτοσκίασης ρυθµίζονται µε το παρακάτω παράθυρο 
διαλόγου: 
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Σχήµα 6-7 Παράθυρο µε τις παραµέτρους φωτοσκίασης 

Ο διακόπτης “Nice” καθορίζει αν η απεικόνιση θα γίνει µε πολύγωνα 
σταθερού χρώµατος ή µε διαβαθµισµένα πολύγωνα. Υπάρχει δυνατότητα όπως 
βλέπουµε να ρυθµιστεί το χρώµα της φωτεινής πηγής και το χρώµα της επιφάνειας. 
Ακόµα ρυθµίζεται το φως περιβάλλοντος καθώς και οι παράµετροι της αντανάκλασης.  

Με το διακόπτη “Zones” µπορούµε αντί να χρησιµοποιήσουµε το χρώµα της 
επιφάνειας, να χρησιµοποιήσουµε χρώµατα που αντιστοιχούν στην συµπεριφορά του 
υλικού. Έτσι µε µπλε απεικονίζονται οι περιοχές που συµπεριφέρονται ελαστικά, µε 
πράσινο οι περιοχές που συµπεριφέρονται ελαστοπλαστικά, µε κίτρινο οι περιοχές που 
αστόχησαν σε εφελκυσµό, µε κόκκινο οι περιοχές που αστόχησαν λόγω διάτµησης και 
µε καφέ οι περιοχές που εκσκάφτηκαν. Είναι δυνατόν να απεικονιστούν οι ζώνες µε 
τις οποίες έγινε ο υπολογισµός του προηγούµενου ή οι ζώνες όπως διαµορφώθηκαν 
µετά την εκτέλεση του υπολογιστικού βήµατος. 

Τα πολύγωνα πρέπει να απεικονιστούν έτσι ώστε να δηµιουργείται η εντύπωση 
στερεού σχήµατος. Για να γίνει αυτό αρχίζουµε να προβάλουµε τα πολύγωνα που 
βρίσκονται µακρύτερα και τελευταία προβάλουµε τα πολύγωνα που βρίσκονται 
κοντύτερα στον παρατηρητή. Το κριτήριο απόστασης είναι η συντεταγµένη zv όπως 
υπολογίζεται από τη µεταφορά του συστήµατος συντεταγµένων. Έτσι χρειάζεται απλά 
ένας αλγόριθµος ταξινόµησης (sort) που συγκρίνει τα z των πολυγώνων. Ως z 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον µέσο όρο των z των τεσσάρων κορυφών. 

Ακόµα γίνεται απόκρυψη των µη ορατών πολυγώνων (culling). Μη ορατά 
είναι τα πολύγωνα που το διάνυσµα που είναι κάθετο στην επιφάνεια τους σχηµατίζει 
γωνία µεγαλύτερη των 90 µοιρών. Έτσι το κριτήριο απόκρυψης είναι απλά Ν.V<0. Αν 
και ως συνήθως η απόκρυψη γίνεται πριν γίνει η ταξινόµηση ώστε να µειωθούν τα 
πολύγωνα στο µισό, στο πρόγραµµα η απόκρυψη γίνεται στο τέλος και µόνο αν 
ζητηθεί, διότι υπάρχουν περιπτώσεις που θέλουµε να δούµε το “πίσω” µέρος µιας 
επιφάνειας. 
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Με µορφή στερεού γίνεται και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων από την 
επεξεργασία. Αντιστοιχίζουµε τις τάσεις µε χρώµατα και έτσι τις απεικονίζουµε επί 
των επιφανειών. Αν ζητηθεί γίνεται και φωτοσκίαση. Θα αναφερθούµε εκτενέστερα 
στο κεφάλαιο της µετεπεξεργασίας. 

6.5 Συµπεράσµατα 
Καταλαβαίνουµε ότι µεγάλο µέρος του υπολογιστικού χρόνου δεν αναλώνεται 

µόνο στις διαδικασίες επίλυσης αλλά και στις διαδικασίες παρουσίασης των 
αποτελεσµάτων. Άλλωστε η παρουσίαση έχει φτάσει σε σηµείο να είναι το ίδιο 
σηµαντική µε την επίλυση και αυτό µπορούµε να το δούµε στα εµπορικά πακέτα 
πεπερασµένων στοιχείων που κυκλοφορούν. 

Με την οπτική παρουσίαση µπορούµε να αντλήσουµε πληροφορίες που 
παλιότερα δεν υπήρχε τρόπος. Τα προβλήµατα στις τρεις διαστάσεις κάνουν ακόµα 
πιο επιτακτική την ανάγκη για αρκετή οπτική πληροφορία διότι είναι πολύ δύσκολη η 
ερµηνεία των αριθµητικών αποτελεσµάτων κατευθείαν. 

Τα σύγχρονα συστήµατα υπολογιστών βοηθούν προς την κατεύθυνση της 
οπτικοποίησης των αποτελεσµάτων συχνά µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα, όπως σε 
προβλήµατα πραγµατικού χρόνου. Άλλωστε οι σύγχρονοι αλγόριθµοι που 
εφαρµόζονται στους υπερυπολογιστές δεν διαχωρίζουν αυστηρά όπως παλιότερα την 
επίλυση στα στάδια της προεπεξεργασίας - επεξεργασίας και µετεπεξεργασίας  και 
είναι όλα συνδεµένα ώστε να µπορούν να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα 
πραγµατικού χρόνου µε τη βοήθεια πάντα της παράλληλης επεξεργασίας. 





7. Προεπεξεργασία  

7.1 Εισαγωγή 
Η µέθοδος πεπερασµένων στοιχείων όπως αναφέρθηκε είναι µία αριθµητική 

µέθοδος που δίνει λύση σε διάφορα προβλήµατα µηχανικού. Τα προβλήµατα 
µηχανικού έχουν διάφορα δεδοµένα όπως µετρήσεις, µεγέθη σχεδιασµού, δεδοµένα 
υλικών, σχέσεις κόστους/ασφάλειας, στατιστικά µεγέθη κ.α. Τα δεδοµένα 
διαµορφώνουν το πρόβληµα το οποίο πρέπει να επιλυθεί ώστε να ικανοποιεί όλες τις 
απαιτούµενες συνθήκες και προδιαγραφές. 

Έτσι πριν γίνει η επίλυση µε τη µέθοδο πεπερασµένων στοιχείων, πρέπει µε 
κάποιο τρόπο να εισαχθούν τα δεδοµένα του προβλήµατος. Όλη η διαδικασία  
προετοιµασίας και διαχείρισης  των δεδοµένων για την επίλυση του προβλήµατος 
ονοµάζεται προεπεξεργασία και είναι ένα από τα τρία στάδια της µεθόδου 
πεπερασµένων στοιχείων. 

Στην προεπεξεργασία ασχολούµαστε µε την προετοιµασία των κόµβων και των 
στοιχείων -δηλαδή τον ορισµό του πεδίου του προβλήµατος- καθώς και µε την 
επιβολή των συνοριακών συνθηκών όπως οι φορτίσεις και οι στηρίξεις. Το παρών 
κεφάλαιο όπως και το επόµενο δεν θα έχουν σχεδόν καθόλου µαθηµατική-αριθµητική 
ανάλυση,εφόσον η µαθηµατική  περιγραφή των µεθόδων  έγινε στα προηγούµενα 
κεφάλαια. 

7.2 Προετοιµασία-διαχείριση κόµβων 
Οι κόµβοι στην ανάλυση πεπερασµένων στοιχείων, είναι τα σηµεία πάνω στα 

οποία συνδέονται τα στοιχεία, ασκούνται τα φορτία, επιβάλλονται στηρίξεις 
(παγιώσεις). Προγραµµατιστικά οι κόµβοι αποθηκεύονται σε µια δοµή (structure). 
Κάθε στοιχείο της δοµής έχει το δικό του αριθµό ο οποίος συµπίπτει µε τον αριθµό 
του κόµβου, και έχει τρία στοιχεία αποθήκευσης για συντεταγµένες (x,y,z). 

Το πρόγραµµα πρέπει να είναι σε θέση να δηµιουργεί νέους κόµβους, να 
διορθώνει τη θέση τους, να µπορεί να σβήνει κόµβους, και τέλος να κάνει 
βελτιστοποιήσεις. Αυτές οι επιλογές ελέγχονται από ένα κυρίως παράθυρο διαλόγου 
µε ορισµένους διακόπτες. Το παράθυρο ονοµάζεται Nodes editing, δίνει έξι 
δυνατότητες και η µορφή του απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα: 
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Σχήµα 7-1  Παράθυρο διαχείρισης κόµβων 

Η πρώτη δυνατότητα που µας δίνει αυτό το παράθυρο είναι η πρόσθεση ενός 
κόµβου κάθε φορά. Χρησιµοποιούνται τρία πεδία εισαγωγής µέσα στα οποία ο 
χρήστης γράφει τις συντεταγµένες του κόµβου που ενδιαφέρεται να προσθέσει. Για το 
σκοπό αυτό χρησιµοποιείται το παρακάτω παράθυρο: 

 

Σχήµα 7-2 Παράθυρο πρόσθεσης ενός κόµβου 

Η δεύτερη δυνατότητα είναι η πρόσθεση κόµβων σε κανονικό κάναβο. Η 
λειτουργία αυτής της δυνατότητας ελέγχεται από  το παρακάτω παράθυρο: 
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Σχήµα 7-3 Παράθυρο για τοποθέτηση κόµβων σε κανονικό κάναβο 

Με τη βοήθεια των τριών ρυθµιστικών (to-up, to-right, to-forward) 
καθορίζουµε πόσους κόµβους θέλουµε κατά την κύρια  διεύθυνση και στις δύο 
κάθετες διευθύνσεις της. Στις τρεις περιοχές (to-up, to-right, to-forward ονοµάζονται 
επίσης) γράφουµε τις αποστάσεις µεταξύ των κόµβων για τις τρεις κανονικές 
διευθύνσεις. Στις περιοχές x,y,z (starting point) ορίζουµε το αρχικό σηµείο από το 
οποίο θα αρχίζουν να τοποθετούνται οι νέοι κόµβοι. Τέλος στις περιοχές Elev&Az 
ορίζουµε τη βασική διεύθυνση µε γωνία ύψους και αζιµούθιο. 

Οι συντεταγµένες των κόµβων υπολογίζονται εύκολα σε ένα τοπικό σύστηµα 
συντεταγµένων (x,y,z) και έπειτα γίνεται µετασχηµατισµός στο καθολικό σύστηµα 
συντεταγµένων (X,Y,Z) µε τον ακόλουθο τύπο: 
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   (7.1) 

Μία παρόµοια δυνατότητα µε την πρόσθεση κόµβων σε κανονικό κάναβο  
είναι η πρόσθεση κόµβων πάνω σε κυλινδρική διάταξη. Το αντίστοιχο παράθυρο 
ελέγχου απεικονίζεται παρακάτω: 
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Σχήµα 7-4 Παράθυρο για τοποθέτηση κόµβων σε κυλινδρική διάταξη 

Πολλά πεδία παρατηρούµε ότι είναι κοινά όπως οι γωνίες διεύθυνσης και το 
αρχικό σηµείο. Υπάρχουν τρία ρυθµιστικά για τον αριθµό κόµβων που θέλουµε κατά 
τη βασική διεύθυνση, ακτινικά και εφαπτοµενικά. Οι αποστάσεις πια είναι κατά την 
κύρια διεύθυνση, κατά τη διεύθυνση της ακτίνας και κατά την εφαπτοµένη. Η 
εφαπτοµενική απόσταση είναι σε µοίρες, ενώ υπάρχει και εισαγωγή αρχικής γωνίας. Η 
αρχική γωνία είναι µετρηµένη από την κατακόρυφο δεξιόστροφα όπως κοιτάµε κατά 
την βασική διεύθυνση. Ένα ακόµα πεδίο είναι η αρχική γωνία για την εσωτερική 
στρώση της κυλινδρικής διάταξης. 

Οι συντεταγµένες υπολογίζονται αρχικά σε τοπικό σύστηµα συντεταγµένων µε 
τις απλές σχέσεις: 

x=βήµα στην βασική διεύθυνση 

y=-Rsin(θ0+θ)                                    (7.2) 

z=Rcos(θ0+θ) 

Το θ0 είναι η αρχική γωνία. Ύστερα γίνεται µεταφορά στο καθολικό σύστηµα 
συντεταγµένων κατά τα γνωστά. Μία τελευταία δυνατότητα στην τοποθέτηση κόµβων 
σε κυλινδρική διάταξη είναι η “τετραγωνοποίηση” καθώς µεγαλώνει η ακτίνα. Έτσι 
µπορούµε να µεταβούµε από µια καµπύλη σε µία τετραγωνική γεωµετρία, χρήσιµη 
δυνατότητα στην αναπαράσταση σηράγγων. 
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Σχήµα 7-5 Τετραγωνοποίηση της γεωµετρίας 

Αν R0 είναι η τελική ακτίνα στην οποία έχουµε πια τετράγωνο σύνορο για θ=0, 
τότε για οποιοδήποτε άλλο θ η εξωτερική ακτίνα R0 διαιρείται µε cosθ ώστε να 
λάβουµε την Rεξ. Η θ µετασχηµατίζεται ώστε να κυµαίνεται από µηδέν έως 
σαρανταπέντε µοίρες. Τέλος κάνουµε γραµµική παρεµβολή ώστε όταν R=Rεσ να µην 
έχουµε διόρθωση και όταν R=R0 να έχουµε την προσθετική διόρθωση (Reff=R+Radd), 
Radd=(Rεξ-R0). Οπότε για οποιοδήποτε άλλο R έχουµε: 

Radd=( Rεξ - R0)α               (7.3) 

όπου 0 1
0

≤ =
−
−

≤α εσ

εσ

R R
R R

 

Επανερχόµενοι στις βασικές δυνατότητες διόρθωσης κόµβων, υπάρχει η 
δυνατότητα διαγραφής κάποιου κόµβου. Με την συσκευή τύπου ποντικιού, επιλέγεται 
ο κόµβος προς διαγραφή και έπειτα ζητείται επιβεβαίωση από τον χρήστη. Αφού γίνει 
η διαγραφή του κόµβου, γίνεται αναδιάταξη σε µεγέθη όπως φορτία και στηρίξεις, και 
σε περίπτωση που κάποια από αυτά αναφέρονται στον διαγραµµένο κόµβο, 
διαγράφονται και αυτά. 

Μία ακόµη δυνατότητα είναι η αλλαγή συντεταγµένων κάποιου κόµβου. 
Ζητείται να επιλεχθεί µε το ποντίκι κάποιος κόµβος, εµφανίζονται οι συντεταγµένες 
του σε τρία πεδία και έπειτα ο χρήστης µπορεί να τις αλλάξει πατώντας στο τέλος το 
κουµπί της επιβεβαίωσης. Το παράθυρο που χρησιµοποιείται για αυτή τη λειτουργία 
παρουσιάζεται παρακάτω: 
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Σχήµα 7-6 Παράθυρο για την αλλαγή συντεταγµένων κόµβων 

Η τελευταία δυνατότητα που παρέχεται στην προετοιµασία των κόµβων είναι η 
διαδικασία της βελτιστοποίησης. Η διαδικασία της βελτιστοποίησης χωρίζεται σε τρία 
στάδια: διαγραφή µη χρησιµοποιούµενων κόµβων, διαγραφή κόµβων που είναι πολύ 
κοντά, βελτιστοποίηση της αρίθµησης. Ο έλεγχος της βελτιστοποίησης γίνεται από το 
παρακάτω παράθυρο: 

 

Σχήµα 7-7 Παράθυρο βελτιστοποίησης κόµβων 

Εντοπίζονται αρχικά οι κόµβοι που δεν χρησιµοποιούνται από στοιχεία. Αυτοί 
οι κόµβοι διαγράφονται πραγµατοποιώντας τις κατάλληλες αναδιατάξεις. Έπειτα βάση 
της οριακής αποστάσεως που εισάγεται, αναζητούνται οι κόµβοι που έχουν µεταξύ 
τους απόσταση µικρότερη από το όριο και αντικαθιστούνται από έναν κόµβο. Τέλος 
γίνεται η βελτιστοποίηση της αρίθµησης των κόµβων ως εξής: Αναζητούνται οι δύο 
πιο αποµακρυσµένοι κόµβοι (Α&Β), ύστερα για κάθε κόµβο υπολογίζεται η απόσταση 
από τον κόµβο Α, έπειτα βάση των αποστάσεων γίνεται αναδιάταξη των κόµβων ώστε 
µε την αύξηση της αρίθµησης τους να γίνεται αντίστοιχα και αύξηση της αποστάσεως 
από τον Α, τέλος γίνεται κατάλληλη αναδιάταξη στα στοιχεία, στα φορτία και στις 
στηρίξεις ώστε γεωµετρικά να αναφέρονται στους ίδιους κόµβους. 

Με την διαδικασία της βελτιστοποίησης της αρίθµησης, εξασφαλίζουµε ότι τα 
στοιχεία δεν συνδέουν πολύ αποµακρυσµένους βαθµούς ελευθερίας και έτσι το 
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ηµιεύρος ζώνης (HBW) στον πίνακα ακαµψίας είναι µικρότερο από το 
3x(αριθµ.κόµβων). Αφού τελειώσει η διαδικασία εµφανίζονται τα αποτελέσµατα 
(συνολικοί βαθµοί ελευθερίας, εύρος ζώνης, κέρδος στην αποθήκευση του πίνακα 
ακαµψίας). 

7.3 Προετοιµασία-διαχείριση στοιχείων 
Τα στοιχεία είναι ο βασικός κορµός της µεθόδου και έτσι η προετοιµασία τους 

έχει ιδιαίτερη σηµασία. Κάθε στοιχείο ορίζεται από τον τύπο του, από τι υλικό είναι 
κατασκευασµένο, και ποιους κόµβους συνδέει. Ο τύπος έχει να κάνει µε το πόσοι 
κόµβοι χρειάζονται για να οριστεί το στοιχείο και σε τι διάταξη πρέπει να βρίσκονται, 
ενώ το υλικό του προσδίδει όλες τις µηχανικές ιδιότητες όπως ελαστικότητα, όριο 
διαρροής ειδικό βάρος κ.α. 

Στην τρέχουσα µορφή του προγράµµατος υπάρχουν 13 τύποι στοιχείων, εκ των 
οποίων ο τύπος 7 δεν εργάζεται σωστά οπότε τον αποκλείω  από την παρουσίαση. 
Τους 12 χρησιµοποιήσιµους τύπους τους χωρίζω σε δύο οµάδες. Οι τύποι 
παρουσιάζονται παρακάτω σε δύο σχήµατα µε την γεωµετρία τους και την διάταξη 
των κόµβων στις κορυφές τους: 

 

Σχήµα 7-8 Οµάδα Ι στοιχείων 
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Σχήµα 7-9 Οµάδα ΙΙ στοιχείων 

Οι βασικές λειτουργίες διαχείρισης των στοιχείων ελέγχονται όπως και στους 
κόµβους από ένα κεντρικό παράθυρο µε αρκετούς διακόπτες. Οι συνολικοί διακόπτες-
δυνατότητες είναι έξι. Το παράθυρο ονοµάζεται Elements Editing και παρουσιάζεται 
παρακάτω: 

 

Σχήµα 7-10 Παράθυρο διαχείρισης στοιχείων 

Η πρώτη δυνατότητα µας επιτρέπει να προσθέτουµε ένα στοιχείο κάθε φορά. 
Αρχικά επιλέγεται ο τύπος στοιχείου που θα προστεθεί. Για τον σκοπό αυτόν, υπάρχει 
ένας κατάλογος µε όλους του υπάρχοντες τύπους και τον αριθµό κόµβων που απαιτεί 
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κάθε τύπος. Έπειτα επιλέγεται το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί από ένα κατάλογο που 
περιέχει τα ονόµατα των υλικών που παρέχει το πρόγραµµα. Το παράθυρο που 
χρησιµοποιείται για αυτή τη διαδικασία παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

Σχήµα 7-11 Παράθυρο για την πρόσθεση ενός στοιχείου 

Αφού ο χρήστης επιλέξει τύπο και υλικό, µπορεί να πατήσει το διακόπτη “Start 
Picking” και να αρχίσει να επιλέγει τους κόµβους µε τους οποίους θα συνδεθεί το 
στοιχείο (µε τη βοήθεια του ποντικιού). Η διαδικασία επιλογής κόµβων καθοδηγείται 
από ένα κατάλληλο παράθυρο, και οι κόµβοι που επιλέγονται αλλάζουν χρώµα ( από 
κόκκινο γίνονται άσπροι). 

Η δεύτερη βασική δυνατότητα στην προετοιµασία των στοιχείων, είναι η 
αντιγραφή στοιχείων σε κανονική διάταξη. Ο έλεγχος της αντιγραφής γίνεται από ένα 
παράθυρο το οποίο µοιάζει πολύ µε αυτό της τοποθέτησης κόµβων σε κανονικό 
κάναβο. Το παράθυρο αυτό παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

Σχήµα 7-12 Παράθυρο για την αντιγραφή στοιχείων σε κανονική διάταξη 
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Βλέπουµε ότι υπάρχει ένας κατάλογος µε τα στοιχεία από τον οποίο µπορούµε 
να επιλέξουµε τα στοιχεία προς αντιγραφή. Τα επόµενα πεδία είναι κοινά µε το 
παράθυρο της πρόσθεσης κόµβων σε κανονικό κάναβο. Έτσι καθορίζουµε τις γωνίες 
διεύθυνσης, πόσα αντιγραµµένα στοιχεία θέλουµε στις τρεις κανονικές διευθύνσεις 
και τις αποστάσεις που έχουν µεταξύ τους τα αντίγραφα. Αρχικό σηµείο δεν 
χρειάζεται, ως αρχικά σηµεία λαµβάνονται τα σηµεία των κόµβων του πρότυπου 
στοιχείου. 

Για να δηµιουργηθούν τα νέα αντίγραφα, προσθέτονται αυτόµατα νέοι κόµβοι 
οπότε πολύ κόµβοι µπορούν να παρουσιάζονται στην ίδια θέση µέχρι και οχτώ φορές 
(από ισάριθµα στοιχεία που συνδέονται στην ίδια θέση). Έτσι χρειάζεται η διαδικασία 
της βελτιστοποιήσεως για να απαλειφθούν οι διαφορετικοί κόµβοι που συντρέχουν σε 
ένα σηµείο, και να αντικατασταθούν από έναν µόνο. 

Η επόµενη δυνατότητα είναι η αντιγραφή στοιχείων επί κυλινδρικής διάταξης. 
Πάλι το παράθυρο που χρησιµοποιείται έχει πολλά κοινά στοιχεία µε το αντίστοιχο 
για πρόσθεση κόµβων σε κυλινδρική διάταξη αλλά και µε αυτό για την αντιγραφή 
στοιχείων σε κανονική διάταξη. Το παράθυρο παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

Σχήµα 7-13 Παράθυρο για την αντιγραφή στοιχείων σε κυλινδρική διάταξη 

Παρατηρούµε ότι σε αντίθεση µε την αντιγραφή σε κανονική διάταξη 
χρειάζεται ένα σηµείο (πεδία Xaxis,Yaxis,Zaxis). Το σηµείο µαζί µε την διεύθυνση 
που ορίζεται από τις δύο γωνίες az&el ορίζουν µια ευθεία στον χώρο γύρω από την 
οποία αντιγράφονται τα στοιχεία. Έτσι το πρόβληµα ανάγεται στον υπολογισµό 
παραγώγων σηµείων από τα αρχικά σηµεία του πρότυπου στοιχείου. Για να 
υπολογιστεί ένα  παράγωγο σηµείο χρειαζόµαστε την απόσταση του πρότυπου 
σηµείου από την ευθεία καθώς και την γωνία {πάνω στο επίπεδο το οποίο περιέχει το 
πρότυπο σηµείο και είναι κάθετο στην ευθεία} που  σχηµατίζεται από (1) το πρότυπο 
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σηµείο, (2) το σηµείο τοµής ευθείας-επιπέδου και (3) την προβολή της κατακόρυφου 
{πάνω στο επίπεδο και περνάει από το σηµείο τοµής}. ∆εν παραθέτω τους τύπους για 
την προβολή, µπορούν δε να υπολογιστούν εύκολα από την αναλυτική γεωµετρία. 

Υπάρχουν ακόµη δύο πεδία εισαγωγής για την περίπτωση που θέλουµε 
“τετραγωνοποίηση” (όπως ορίστηκε στην προηγούµενη ενότητα). Στην περίπτωση 
που θέσουµε απόσταση τετραγωνοποίησης πρέπει να δώσουµε και κάποια τιµή για την 
εσωτερική ακτίνα (Internal Radius). Έτσι οι παράγωγοι κόµβοι παρουσιάζουν την 
ιδιότητα της προσέγγισης της τετραγωνικής γεωµετρίας όσο αποµακρυνόµαστε από 
τον κύριο άξονα. Στην πρώτη ακτινική στρώση παρουσιάζεται η ιδιοµορφία  το 
πρότυπο στοιχείο να διατηρεί κυκλική γεωµετρία σε αντίθεση µε τα γειτονικά του, 
οπότε χρειάζεται ένα ακόµα εφαπτοµενικό στοιχείο που να συµπίπτει σε θέση µε το 
πρότυπο στοιχείο. Στο τέλος µπορούµε να σβήσουµε το πρότυπο στοιχείο και να 
µείνουν τα σωστά διαµορφωµένα στοιχεία. 

Υπάρχουν ακόµα τρεις δυνατότητες στη διαµόρφωση των στοιχείων µε 
ισάριθµα παράθυρα τα οποία δεν τα παρουσιάζω. Η τέταρτη δυνατότητα, είναι η 
αλλαγή υλικού σε διάφορα στοιχεία: Επιλέγονται από ένα κατάλογο τα στοιχεία στα 
οποία θα αλλάξει το υλικό και από έναν άλλο κατάλογο επιλέγεται το υλικό που 
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. Η πέµπτη δυνατότητα επιτρέπει την διαγραφή 
ορισµένων στοιχείων: οµοίως από έναν κατάλογο επιλέγονται τα στοιχεία που 
πρόκειται να διαγραφούν και ζητείται από το χρήστη επιβεβαίωση. Μετά τη διαγραφή 
γίνεται µία κατάλληλη αναδιάταξη στα µεγέθη που αναφέρονται σε στοιχεία όπως στα 
επιφανειακά και µαζικά φορτία. 

Τελευταία δυνατότητα στην προετοιµασία των στοιχείων είναι η εκσκαφή 
(Crack Elements). Από κάποιο κατάλογο επιλέγονται τα στοιχεία που πρόκειται να 
εκσκαφθούν. Η διαδικασία είναι απλή:  τίθεται στον κωδικό κατάστασης των 
στοιχείων που επιλέχθηκαν  ο αριθµός επτά. Έτσι στο επόµενο υπολογιστικό βήµα, τα 
στοιχεία θα σπάσουν απελευθερώνοντας τις τάσεις τους όπως είχαν διαµορφωθεί από 
τα προηγούµενα βήµατα και έπειτα χάνουν την ακαµψία τους. 

7.4 Προετοιµασία δεδοµένων στήριξης 
Οι στηρίξεις είναι απαγορεύσεις µετατοπίσεων που επιβάλλονται σε διάφορους 

κόµβους. Στο πρόγραµµα υπάρχουν τρία είδη στηρίξεων: Στηρίξεις που απαγορεύουν 
όλες τις µετατοπίσεις σε έναν κόµβο, στηρίξεις που απαγορεύουν οριζόντιες 
µετατοπίσεις και στηρίξεις που απαγορεύουν µετατόπιση σε κάποιο συγκεκριµένο 
βαθµό ελευθερίας. Στο τελευταίο είδος µπορούµε να εισάγουµε µια αρχική 
µετατόπιση όπως για την υποχώρηση στηρίξεως. 

Υπάρχει ένα και µόνο παράθυρο για την προετοιµασία και τη διαχείριση των 
δεδοµένων στήριξης. Το παράθυρο ονοµάζεται Constraints Editing και παρουσιάζεται 
παρακάτω: 
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Σχήµα 7-14 Παράθυρο διαχείρισης στηρίξεων 

Βλέπουµε ότι υπάρχουν τρεις φωτεινοί διακόπτες οι οποίοι καθορίζουν το 
είδος στήριξης που θα προσθέσουµε/διορθώσουµε/διαγράψουµε. Ο διακόπτης 
Pick/Add προσθέτει µία στήριξη σε έναν κόµβο που επιλέγεται µε το ποντίκι, ο 
διακόπτης Pick/Remove διαγράφει µια στήριξη ενώ µε τον διακόπτη Pick/Change 
µπορούµε να αλλάξουµε τα δεδοµένα στήριξης (υποχώρηση) σε στήριξη τρίτου είδους 
(Free DOF). 

τρεις διακόπτες επιλογής µας επιτρέπουν να καθορίσουµε ποιος άξονας 
απαγορεύεται µετατοπίσεων (x,y ή z) για την περίπτωση στήριξης τρίτου είδους, ενώ 
στην περιοχή Initial Displacement µπορούµε να γράψουµε την αρχική µετατόπιση που 
επιβάλλεται στην “παγιωµένη” διεύθυνση. Οι µονάδες της µετατόπισης είναι µέτρα. 

7.5 Προετοιµασία-διαχείριση φορτίσεων 
Οι φορτίσεις είναι µεγέθη που επιβάλλονται στους κόµβους σε συγκεκριµένους 

βαθµούς ελευθερίας. Έτσι είναι εύκολο να εισάγουµε φορτία τα οποία δρουν 
κατευθείαν πάνω στους κόµβους. Στα διάφορα προβλήµατα όµως που έχουµε να 
επιλύσουµε υπάρχουν και άλλα είδη φορτίσεων όπως επιφανειακά φορτία, µαζικές 
δυνάµεις, και προϋπάρχουσες τάσεις. Οι σύνθετες αυτές φορτίσεις είναι δυνατόν να 
µετασχηµατιστούν σε δράσεις πάνω στους κόµβους και αυτό είδαµε πως γίνεται στα 
κεφάλαια που αναπτύσσεται η µέθοδος πεπερασµένων στοιχείων. 

Το πρόγραµµα έχει ένα κεντρικό παράθυρο για τη διαχείριση των φορτίσεων 
µε διάφορες επιλογές/δυνατότητες οι οποίες ενεργοποιούνται µε αντίστοιχους 
διακόπτες. Το κεντρικό αυτό παράθυρο ονοµάζεται Loads Editing, έχει δε την εξής 
µορφή: 
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Σχήµα 7-15 Παράθυρο διαχείρισης φορτίσεων 

Υπάρχουν όπως φαίνεται επτά επιλογές (ο διακόπτης “reserved” είναι 
ελεύθερος για µελλοντική χρήση). Η πρώτη δυνατότητα είναι η διαχείριση απλών 
φορτίων η οποία γίνεται µέσω του παρακάτω παραθύρου: 

 

Σχήµα 7-16 Παράθυρο απλών φορτίσεων 

Το παράθυρο µοιάζει πολύ µε αυτό για τη διαχείριση των στηρίξεων. Ο 
χρήστης µπορεί να διαλέξει τη διεύθυνση της φόρτισης (x,y ή z) και έπειτα στο πεδίο 
εισόδου να γράψει το µέγεθος του φορτίου σε KN. Με το διακόπτη Pick/Add 
επιλέγεται ο κόµβος που προστίθεται το νέο φορτίο, µε το διακόπτη Pick/Remove 
διαγράφεται κάποιο φορτίο ενώ µε το διακόπτη Pick/Change µπορούµε να αλλάξουµε 
το µέγεθος ενός υπάρχοντος φορτίου. 

Η επόµενη δυνατότητα είναι η εισαγωγή προϋπάρχουσων τάσεων. Υπάρχει 
κάποιο κατάλληλο παράθυρο στο οποίο επιλέγεται το στοιχείο προς φόρτιση και σε 
έξι πεδία εισάγονται οι τιµές του τανυστή των τάσεων. Με κάποιο άλλο παράθυρο 
µπορούµε να αλλάξουµε το µέγεθος κάποιας οµάδας προϋπάρχουσων τάσεων ή να 
σβήσουµε κάποια. 

Οι µαζικές φορτίσεις µπορούν να δρουν σε οποιοδήποτε άξονα (z φυσικά είναι 
ο άξονας της βαρύτητας), και υπάρχουν δύο τρόποι εισαγωγής τους: ή σε ποσοστό του 
βάρους (επιτάχυνση σε G, τύπος Ι) ή σε µονάδες ειδικού βάρους (KN/m3, τύπος ΙΙ). Το 
κατάλληλο παράθυρο για την εισαγωγή τους παρουσιάζεται παρακάτω: 
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Σχήµα 7-17 Παράθυρο εισαγωγής µαζικών φορτίσεων 

Βλέπουµε έναν κατάλογο από τον οποίο µπορούµε να επιλέξουµε το στοιχείο 
που θα φορτιστεί. Μπορούµε να επιλέξουµε φόρτιση σε όλα τα στοιχεία (All 
Elements). Υπάρχουν οι γνωστές επιλογές για τον άξονα δράσης, καθώς και οι 
επιλογές για τον τύπο του φορτίου (ποσοστό ή ειδικό βάρος). Στο πεδίο εισόδου 
γράφουµε το µέγεθος αναλόγως τι τύπος φορτίσεως είναι. Στην ειδική περίπτωση που 
θέλουµε να εισαγάγουµε το  ιδιοβάρος τότε η δράση γίνεται κατά τη διεύθυνση z  και 
το µέγεθος θα είναι οπωσδήποτε αρνητικό. Έτσι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την 
επιλογή για ποσοστό επί του βάρους και να θέσουµε στο πεδίο εισαγωγής την τιµή -
1.000 . 

Ένα ακόµα παράθυρο το οποίο δεν παρουσιάζω, αναλαµβάνει να κάνει 
διορθώσεις στα µεγέθη των µαζικών φορτίσεων καθώς και να διαγράψει µερικές αν 
του ζητηθεί. Αναφέρω ότι προγραµµατιστικά η φόρτιση σε όλα τα στοιχεία 
αντιπροσωπεύεται από κωδικό στοιχείου 0 και οι άξονες των φορτίσεων τύπου Ι 
κυµαίνονται  από ένα έως τρία ενώ οι άξονες των φορτίσεων τύπου ΙΙ  από τέσσερα 
έως πέντε  (ύστερα γίνεται αναγωγή φυσικά ώστε να έχουµε πάντα άξονες από ένα 
έως τρία). 

Τέλος έχουµε την διαχείριση των επιφανειακών φορτίσεων που είναι λίγο πιο 
πολύπλοκη. Η επιφανειακή φόρτιση µπορεί να δρα σε µία από τις έδρες ξ ή η ή ζ =-1 
ή 1. Ακόµα η δράση µπορεί να γίνει σε κάποιον από τους τρεις άξονες. Οι έδρες 
κωδικοποιούνται από ένα έως έξι, ενώ οι άξονες ως γνωστόν από ένα έως τρία. Ακόµα 
πρέπει να είναι γνωστός ο κωδικός του στοιχείου που φορτίζεται και φυσικά το 
µέγεθος του φορτίου. Όλα αυτά τα µεγέθη εισάγονται µε τη βοήθεια του  παρακάτω 
παραθύρου: 
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Σχήµα 7-18 Παράθυρο εισαγωγής επιφανειακών φορτίσεων 

Υπάρχει ο συνηθισµένος κατάλογος µε τα στοιχεία, οι τρεις επιλογές για τον 
άξονα δράσης, το πεδίο για την εισαγωγή του φορτίου (σε KN/m2) και έξι επιλογές για 
την έδρα η οποία θα φορτιστεί. Ο διακόπτης Add it προσθέτει το φορτίο ενώ ο 
διακόπτης Test δείχνει µε µερικές αναλαµπές στον χρήστη ποια ακριβώς έδρα 
πρόκειται να φορτιστεί. 

Ένα ακόµα παράθυρο το οποίο δεν παρουσιάζεται µπορεί να αλλάξει το 
µέγεθος των επιφανειακών φορτίων ή να διαγράψει µερικά αν του ζητηθεί. 

7.6 Συµπεράσµατα 
Σε ένα πρόγραµµα το οποίο διαχειρίζεται µεγάλη ποσότητα δεδοµένων τα 

οποία µάλιστα µεταξύ τους είναι εντελώς διαφορετικού τύπου, το σηµαντικότερο ρόλο 
παίζει η φιλικότητα µε το χρήστη. Ο χρήστης πρέπει να καθοδηγείται από το 
πρόγραµµα όσο περισσότερο γίνεται και επίσης πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 
αποτροπής µεγάλων σφαλµάτων στην εισαγωγή. 

Η φιλικότητα µε τον χρήστη στα σύγχρονα προγράµµατα, εξασφαλίζεται µε τη 
χρήση παραθύρων διαλόγου, πολλαπλών επιλογών, διακοπτών, χρήση συσκευής 
ποντικιού και άλλων καινοτοµιών. Στα προγράµµατα πεπερασµένων στοιχείων 
συγκεκριµένα πρέπει να υπάρχει η εποπτεία του προβλήµατος µε τα γραφικά για τους 
κόµβους, τα στοιχεία κ.α., καθώς ο χρήστης να µπορεί να επέµβει κατευθείαν στην 
οπτική απεικόνιση του προβλήµατος . 





8. Επίλυση και µετεπεξεργασία 

8.1 Εισαγωγή 
Στο προηγούµενο κεφάλαιο είδαµε πως υλοποιείται το στάδιο της 

προεπεξεργασίας στο πρόγραµµα, δηλαδή το πρώτο στάδιο στη µέθοδο πεπερασµένων 
στοιχείων. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούµε την υλοποίηση των δύο εποµένων σταδίων: 
της επίλυσης και της µετεπεξεργασίας. 

Η επίλυση βασίζεται σε όσα αναφέραµε στα κεφάλαια που αναπτύσσεται η 
µέθοδος πεπερασµένων στοιχείων, και έτσι θα επικεντρωθούµε σε ορισµένα ειδικά 
θέµατα που έχουν άµεση σχέση µε το πρόγραµµα. Η επίλυση γίνεται ως γνωστόν κατά 
βήµατα. Έτσι και στο πρόγραµµα, κάθε επίλυση αντιστοιχεί σε ένα µοναδιαίο βήµα 
και υπάρχει δυνατότητα να γίνουν πολλές  επιλύσεις στη σειρά ώστε να έχουµε πολλά 
υπολογιστικά βήµατα. 

Το βασικό θέµα της µετεπεξεργασίας είναι η έξοδος των αποτελεσµάτων της 
επίλυσης είτε µε µορφή εξόδου κειµένου, είτε µε γραφική απεικόνιση. Η γραφική 
απεικόνιση είναι το πιο “εντυπωσιακό” στάδιο σε όλο το πρόγραµµα και σχεδιάζει 
πάνω στο στερεό τα αποτελέσµατα µε µορφή αποχρώσεων ή µε τη βοήθεια 
ισαριθµηκών (ισοτασικές) καµπύλων. 

Πριν αναφερθούµε στα δύο στάδια (επίλυσης & µετεπεξεργασίας), θα κάνουµε 
πρώτα µία αναφορά σε µια µέθοδο (αλγόριθµο) οµαλοποίησης. Η οµαλοποίηση 
εφαρµόζεται στις τάσεις που υπολογίζουµε και κατά τη διαδικασία της επίλυσης αλλά 
και στη µετεπεξεργασία. 

8.2 Οµαλοποίηση της κατανοµής των τάσεων 
Η µέθοδος πεπερασµένων στοιχείων υπολογίζει ως γνωστόν µετατοπίσεις 

στους κόµβους που συνδέονται τα στοιχεία. Για να υπολογιστούν οι τάσεις, πρέπει να 
παραγωγίσουµε τις µετατοπίσεις ώστε να λάβουµε τροπές και έπειτα να 
πολλαπλασιάσουµε µε κατάλληλο µητρώο. Είδαµε όµως ότι οι παράγωγοι 
υπολογίζονται ως προς κάποιο στοιχείο (µε τη βοήθεια ενός µητρώου-τελεστή [Β]). 
Έτσι αν πάρουµε έναν κόµβο που π.χ. συνδέονται 4 στοιχεία, αν υπολογίσουµε τις 
τάσεις στον κόµβο για κάθε ένα από τα στοιχεία, θα λάβουµε διαφορετικές τιµές 
τάσεων. Αν ύστερα όµως υπολογίσουµε µία µέση τιµή θα λάβουµε πολύ αξιόπιστο 
αποτέλεσµα τάσεων. 

Έτσι πρέπει να εφαρµόζουµε µία διαδικασία οµαλοποίησης της κατανοµής των 
τάσεων, ώστε να ικανοποιούνται οι συνθήκες συνέχειας, δηλαδή: για κάθε σηµείο του 
πεδίου αντιστοιχεί µόνο ένας τανυστής τάσεων, η δε µεταβολή των τάσεων δεν µπορεί 
να παρουσιάζει εξάρσεις. 

Αλγόριθµους οµαλοποίησης µπορούµε να βρούµε στην επιστήµη της 
χαρτογραφίας. Το πρόβληµα εντοπίζεται ως εξής: Έχουµε πλήθος n σηµείων, και ένα 
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σηµείο j που περικλείεται από αυτά τα σηµεία. Για κάθε ένα από αυτά τα n σηµεία 
υπάρχει κάποιο µέγεθος (π.χ. η σx) και ζητάµε την καλύτερη τιµή του µεγέθους για το 
σηµείο j. Η πιο απλή προσέγγιση είναι η µέση τιµή η οποία όµως έχει πολλά 
µειονεκτήµατα. Έτσι γενικότερα θα χρησιµοποιήσουµε µία λύση του τύπου: 

x
w x
wj
i i

i

= ∑
∑

    (8.1) 

Τα wi αντιπροσωπεύουν κάποιο στατιστικό βάρος. Ακόµα µπορούµε να 
θέσουµε κάποιο κριτήριο µέγιστης απόστασης για τα σηµεία που συµµετάσχουν στον 
τύπο. Αν η µέγιστη απόσταση είναι S0 τότε µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ως βάρος 
την ποσότητα: 
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Η απόσταση Si µετράται από το σηµείο j προς οποιοδήποτε σηµείο i, το οποίο 
ικανοποιεί πάντα την συνθήκη Si≤S0. Όταν Si=0 τότε το βάρος ισούται µε µονάδα ενώ 
όταν Si=S0 το βάρος είναι µικρότερο της µονάδας αναλόγως του συντελεστή α. Ο 
συντελεστής α είναι ο βαθµός της οµαλοποίησης, για το πρόγραµµα 
χρησιµοποιήθηκαν τιµές από 6 έως 10 περίπου. 

Ο αλγόριθµος δοκιµάστηκε στο πρόγραµµα µε επιτυχή αποτελέσµατα, και 
αυτό οφείλεται εν µέρει στην εκθετική κατανοµή που τη συναντάµε σε πολλά φυσικά 
προβλήµατα. Το κυριότερο πλεονέκτηµα του αλγορίθµου όµως είναι ότι δίνει πολύ 
µεγάλο βάρος όταν Si=0 και αυτό έχει µεγάλη σηµασία όταν υπολογίζουµε τάσεις σε 
σηµεία που έχουµε συνάντηση πολλών στοιχείων. 

Η µέγιστη απόσταση S0 για κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, και µπορεί να 
είναι π.χ. η διαγώνιος ενός στοιχείου, η διαγώνιος ενός απεικονιζόµενου πολυγώνου  ή 
και µια µέση απόσταση. Ως µέση απόσταση µπορούµε να λάβουµε τη µέση τιµή των 
µεγίστων διαγωνίων στα στοιχεία. 

8.3 Επίλυση 
Όταν ο χρήστης ζητήσει από το πρόγραµµα να κάνει επίλυση εµφανίζεται 

αµέσως ένα παράθυρο. Το παράθυρο αυτό απεικονίζεται παρακάτω: 
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Σχήµα 8-1 Παράθυρο ελέγχου της επίλυσης 

Παρατηρούµε ότι το παράθυρο ονοµάζεται Increment Options. ∆ηλαδή σε 
αυτό το παράθυρο παρουσιάζονται οι επιλογές για τα υπολογιστικά βήµατα. Με το 
ρυθµιστικό Num of Steps καθορίζουµε τον αριθµό των βηµάτων που θα εκτελεστούν. 
τρεις διακόπτες έπειτα καθορίζουν ισάριθµες επιλογές: 

•Με το διακόπτη Apply Deformations, ζητάµε από το πρόγραµµα µετά τον 
υπολογισµό των µετατοπίσεων, οι µετατοπίσεις να προστεθούν στις συντεταγµένες 
των κόµβων ώστε η γεωµετρία του στερεού να παρακολουθεί την παραµόρφωση. 

•Με το διακόπτη Write report files, ζητάµε από το πρόγραµµα να γράφει µετά 
από κάθε βήµα ένα αρχείο κειµένου που να περιέχονται τα αποτελέσµατα από την 
επίλυση. Η ονοµασία του αρχείου καθορίζεται στο πεδίο Report Filename, και µε το 
δεξί ρυθµιστικό µπορούµε να καθορίσουµε τον αριθµό από τον οποίο θα αρχίσει η 
αρίθµηση. Παράδειγµα: output4,output5,... 

•Με το διακόπτη Write data file, ζητάµε αντίστοιχα από το πρόγραµµα µετά 
από κάθε βήµα να γράφει ένα αρχείο δεδοµένων το οποίο περιέχει όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία για την επίλυση. Υπάρχουν πάλι το πεδίο για την ονοµασία του αρχείου, και 
το ρυθµιστικό για την έναρξη της αρίθµησης. Σε αυτό το σηµείο θεωρώ σκόπιµο να 
παραθέσω την δοµή των αρχείων δεδοµένων: 

[Επικεφαλίδα (Header)] 

αριθµός κόµβων, στοιχείων, πλήρων στηρίξεων, οριζοντίων στηρίξεων, απλών στηρίξεων, 
απλών φορτίσεων, επιφανειακών, προϋπ. τάσεων, επιφ. φορτίων, µαζικών φορτίων. 

[Κοµβοι] 

x,y,z 

… 

[Στοιχεία] 
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τύπος, κόµβοι[1~n], υλικό 

… 

[Πλήρης στηρίξεις] 

κόµβοι 

… 

[Οριζόντιες στηρίξεις] 

κόµβοι 

… 

[Απλές στηρίξεις] 

κόµβος, άξονας, υποχώρηση 

… 

[Απλά φορτία] 

κόµβος, άξονας, µέγεθος 

… 

[Προϋπ. τάσεις] 

στοιχείο, σxx~σxz 

… 

[Επιφανειακά φορτία] 

στοιχείο, έδρα, άξονας, µέγεθος 

… 

[Μαζικά φορτία] 

στοιχείο, άξονας, µέγεθος 

… 

[Τάσεις στα στοιχεία] 

{κατάσταση τρέχουσα/προηγούµενη, συνολικές τάσεις σxx~σxz, συνολικές πλαστικές 
τροπές}[1~21 σηµείο gauss] 

… 

Παρατηρούµε ότι πολλά από τα δεδοµένα που υπάρχουν στα στοιχεία 
διαµορφώνονται από τα προηγούµενα βήµατα (τάσεις στα σηµεία gauss). Έτσι 
µπορούµε να σώζουµε τα δεδοµένα κάθε βήµατος και µε τον τρόπο αυτό να 
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συνεχίζουµε από οποιοδήποτε βήµα θέλουµε ή να τροποποιούµε την ιστορία των 
φορτίσεων. Ακόµα υπάρχει η δυνατότητα να δούµε τις τάσεις ή την κατάσταση των 
υλικών όπως διαµορφώθηκε σε προηγούµενα βήµατα. 

Η επίλυση ακολουθεί τον γενικό αλγόριθµο του κεφαλαίου 5, ώστε να 
µπορούµε να επιλύσουµε τα προβλήµατα που υπεισέρχεται η µη γραµµική 
συµπεριφορά. Μπορούµε να κάνουµε τις εξής παρατηρήσεις όσο αφορά ορισµένα 
στάδια του αλγορίθµου: 

•Το πρώτο στάδιο είναι ο µηδενισµός όλων των πινάκων και ο υπολογισµός 
του ηµι-εύρους του πίνακα ακαµψίας (HBW). 

•Πριν γίνει οποιαδήποτε ενέργεια που απαιτεί  αποθήκευση κάποιου µεγέθους 
(π.χ. συναρµολόγηση µητρώου ακαµψίας) δεσµεύεται η απαραίτητη µνήµη, η οποία 
αποδεσµεύεται όταν το µέγεθος είναι άχρηστο (π.χ. µετά τον υπολογισµό των 
µετατοπίσεων, ο χώρος που δεσµεύτηκε για το µητρώο ακαµψίας απελευθερώνεται). 

•Πριν γίνει η επίλυση τα διάφορα είδη φορτίσεων µετατρέπονται σε απλές 
φορτίσεις στους κόµβους. Οι στηρίξεις προκαλούν κάποιες αλλαγές στο µητρώο 
ακαµψίας όπως αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 3. 

•Το σύστηµα επιλύεται µε την µέθοδο της απαλοιφής Gauss, µε ρουτίνα που 
υπάρχει στα παραδείγµατα του βιβλίου Introduction to finite elements in Engineering 
των Chandrupatla & Belegundu [4]. 

•Αφού υπολογιστούν τα dσ από το υπολογιστικό βήµα, οµαλοποιείται η 
κατανοµή τους µε τον αλγόριθµο που περιγράψαµε, χρησιµοποιώντας ως µέγιστη 
απόσταση S0 την µεγάλη διαγώνιο κάθε στοιχείου. 

•Οι έλεγχοι για είσοδο στην ελαστοπλαστική περιοχή γίνονται πριν την 
διόρθωση για f>k. 

Κατά την επίλυση παρουσιάζονται παράθυρα για τον έλεγχο της προόδου των 
διαφόρων σταδίων. Έτσι όταν π.χ. εκτελείται το στάδιο της απαλοιφής, το παράθυρο 
παρουσιάζει ότι η τρέχουσα διαδικασία είναι απαλοιφή, παρουσιάζεται επίσης ότι 
έχουµε για παράδειγµα 3000 εξισώσεις και ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για 600 
εξισώσεις ή 20%. Στο τέλος της επίλυσης γράφονται τα αρχεία εξόδου που ζητήθηκαν. 

8.4 Μετεπεξεργασία  
Η µετεπεξεργασία χωρίζεται σε ορισµένα στάδια όπως στον υπολογισµό 

παραγώγων µεγεθών, στην δηµιουργία αρχείων εξόδου και στην οπτική παρουσίαση 
των αποτελεσµάτων. Στο πρόγραµµα η δηµιουργία αρχείων εξόδου βρίσκεται στην 
ρουτίνα επίλυσης, αλλά ως διαδικασία ταξινοµείται στην µετεπεξεργασία. Αρχικά θα 
εξετάσουµε τα δύο πρώτα στάδια. 

Υπολογίζονται αρχικά κάποια αντιπροσωπευτικά µεγέθη που προέκυψαν από 
την επίλυση. Τέτοια είναι οι µέσες µετατοπίσεις, οι µέσες εκδηλωµένες πλαστικές 
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τροπές, οι µέσες µεταβολές τάσεων και τα ποσοστά κατάστασης. Τα µέσα µεγέθη 
υπολογίζονται ως αριθµητικοί µέσοι και είναι αντιπροσωπευτικές τιµές του 
υπολογιστικού βήµατος. Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να εντοπίσουµε γενικές 
αστοχίες και φαινόµενα που έχουν να κάνουν µε όλο το σώµα. Τα ποσοστά 
καταστάσεως είναι π.χ. 90% ελαστική συµπεριφορά και 10% ελαστοπλαστική και 
αντιπροσωπεύουν ποσοστά επί του συνολικού όγκου του στερεού. 

Έτσι στο αρχείο εξόδου γράφονται αρχικά τα προηγούµενα παράγωγα µεγέθη. 
Έπειτα γράφονται οι µετατοπίσεις όλων των κόµβων σε όρους ux,uy,uz. Στη συνέχεια 
γράφονται κάποια µεγέθη που αντιστοιχούν στα κέντρα των στοιχείων, όπως οι 
µεταβολές των τάσεων κατά το βήµα, οι συνολικές τάσεις από την αρχή µαζί µε τις 
κύριες τάσεις και οι εκδηλωµένες πλαστικές τροπές. Τέλος στο αρχείο εξόδου 
γράφονται δεδοµένα τάσεων για τους κόµβους. Για να γίνει αυτό ακολουθείται µία 
διαδικασία οµαλοποίησης των τάσεων στα σηµεία των κόµβων χρησιµοποιώντας  
πολύ µεγάλο βαθµό οµαλοποίησης. 

Ο χρήστης µπορεί να ζητήσει από το πρόγραµµα γραφική έξοδο των 
αποτελεσµάτων. Τότε παρουσιάζεται το παράθυρο για τη ρύθµιση των παραµέτρων 
της γραφικής εξόδου. Το παράθυρο απεικονίζεται παρακάτω: 

 

Σχήµα 8-2 Παράθυρο µε τις επιλογές γραφικής εξόδου των αποτελεσµάτων 

Στον κατάλογο Plot for: επιλέγουµε την τάση που θα απεικονιστεί. Όταν το 
πρώτο γράµµα είναι Ι (increment) τότε απεικονίζονται µεταβολές τάσεων από το 
προηγούµενο υπολογιστικό βήµα ενώ όταν το πρώτο γράµµα είναι Τ (total) 
απεικονίζονται οι συνολικές τάσεις από την αρχή. Οι δυνατές τάσεις που µπορούν να 
απεικονιστούν είναι οι σxx~σzx, οι κύριες τάσεις καθώς και η ισοδύναµη τάση Von 
Mises. Υπάρχει µία ακόµη ισοδύναµη τάση, η οποία είναι σαν την προηγούµενη αλλά 
έχει πρόσηµο που καθορίζεται από την υδροστατική τάση. Στην περίπτωση που 
ζητηθεί να απεικονιστεί µεταβολή τάσης χωρίς να έχει προηγηθεί υπολογιστικό βήµα, 
το πρόγραµµα αναλαµβάνει να απεικονίσει συνολικές τάσεις αντί µεταβολές. 
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 Με τη βοήθεια του ρυθµιστικού polygon mesh καθορίζουµε την πύκνωση των 
πολυγώνων ανά έδρα ενώ µε τη βοήθεια του διακόπτη Nice κάνουµε τα πολύγωνα να 
σχεδιάζονται µε όλες τις διαβαθµίσεις των χρωµάτων. Στην περίπτωση που αυτός ο 
διακόπτης είναι απενεργοποιηµένος τα πολύγωνα σχεδιάζονται µε κάποιο σταθερό 
χρώµα (για ταχύτητα σχεδίασης). 

Εισάγονται δύο χρώµατα µε τη βοήθεια των  ολισθαινόντων ρυθµιστικών 
R,G,B τα οποία είναι τα χρώµατα που αντιστοιχούν στην ελάχιστη και στη µέγιστη 
τάση. Η ελάχιστη και µέγιστη τάση µπορούν να εισαχθούν χειροκίνητα ή να 
υπολογιστούν αυτόµατα (όταν είναι ενεργοποιηµένος ο διακόπτης Auto min/max). Το 
πρόγραµµα µετά αναλαµβάνει να χρωµατίσει το στερεό µε χρώµατα µεταβαίνοντας 
από την ελάχιστη τάση/χρώµα στην µέγιστη τάση/χρώµα κάνοντας γραµµικές 
παρεµβολές. Το ρυθµιστικό Steps καθορίζει το µέγεθος των χρωµατικών βηµάτων. 

Με τον φωτεινό διακόπτη Legent εµφανίζεται και ένα υπόµνηµα, µε τον 
φωτεινό διακόπτη Contours σχεδιάζονται ισοτασικές καµπύλες. Με το ρυθµιστικό 
Num of Contours µπορούµε να καθορίσουµε τον αριθµό των ισοτασικών καµπύλων 
που επιθυµούµε. Τέλος µε τη βοήθεια του διακόπτη Shade µπορούµε να ζητήσουµε 
από το πρόγραµµα να επιβάλει και φωτοσκίαση στα πολύγωνα. 

Όταν ζητηθεί η απεικόνιση, αρχικά υπολογίζονται οι τάσεις στις κορυφές των 
πολυγώνων. Αυτό γίνεται σε δύο στάδια:  

•Από τα σηµεία gauss µε παρεµβολή υπολογίζονται τάσεις για τα σηµεία των 
πολυγώνων χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο της οµαλοποίησης, αλλά µόνο σε ένα 
στοιχείο κάθε φορά. Οι τιµές αποθηκεύονται για  κάθε κορυφή των πολυγώνων. 

•Γίνεται οµαλοποίηση στην κατανοµή των τάσεων σε όλα τα πολύγωνα µε 
µέγιστη απόσταση S0 κάθε φορά τον µέσο όρο των διαγωνίων κάθε πολυγώνου. 

Η παρεµβολή στα χρώµατα γίνεται χωριστά στις συνιστώσες R,G&B, µε τη 
βοήθεια των τάσεων που έχουν αποθηκευτεί στις κορυφές των πολυγώνων. Οι τιµές 
r,g,b αποδίδονται στις κορυφές των πολυγώνων. Αν έχει ζητηθεί φωτοσκίαση 
µετασχηµατίζουµε τα r,g,b σύµφωνα µε τον αλγόριθµο φωτοσκίασης 
χρησιµοποιώντας τα ως χρώµα επιφάνειας, τα υπόλοιπα στοιχεία δε τα αντλούµε από 
το παράθυρο επιλογών φωτοσκίασης. 

Απεικονίζονται τα πολύγωνα κατά τα γνωστά  και αν έχει ζητηθεί σχεδιάζονται 
οι ισοτασικές καµπύλες. Οι ισοτασικές καµπύλες σχεδιάζονται µε τη βοήθεια 
γραµµικών παρεµβολών στα ζευγάρια  τριγώνων που σχηµατίζουν τα πολύγωνα. Με 
διαφορετικό χρώµα (κίτρινο) σχεδιάζεται η καµπύλη που αντιστοιχεί η µηδενική τιµή. 

Τέλος αν έχει ζητηθεί σχεδιάζεται το υπόµνηµα. Στο υπόµνηµα 
περιλαµβάνονται: ποιο είναι το µέγεθος που απεικονίζεται, ο αριθµός των ισοτασικών 
καµπύλων, ποια είναι η απόσταση (σε µονάδες τάσης) µεταξύ των ισοτασικών 
καµπύλων, και µία κλίµακα χρωµάτων. Η κλίµακα χρωµάτων έχει χρωµατικές 
διαβαθµίσεις από το χρώµα που αντιστοιχεί στην ελάχιστη τάση προς στο χρώµα που 
αντιστοιχεί στη µέγιστη. Αναγράφονται από κάτω  η µέγιστη και ελάχιστη τάση, δύο 
ενδιάµεσες τάσεις και η τάση στο µέσο της χρωµατικής κλίµακας. 
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8.5 Συµπεράσµατα 
Στις διαδικασίες επίλυσης είδαµε ότι χρησιµοποιούµε αλγόριθµους 

οµαλοποίησης οι οποίοι επιβαρύνουν σηµαντικά τον υπολογιστικό χρόνο αλλά δίνουν 
πολύ καλύτερη ακρίβεια στη λύση. Ακόµα τα αρχεία δεδοµένων και εξόδου που 
χρησιµοποιούνται για τα προβλήµατα µη γραµµικής συµπεριφοράς είναι ιδιαίτερα 
ογκώδη λόγο της µεγάλης ποσότητας πληροφορίας, η οποία βέβαια δεν είναι όλη 
εύκολα διαχειρίσιµη και αξιοποιήσιµη. 

Έτσι χρησιµοποιούµε τη γραφική έξοδο των αποτελεσµάτων η οποία µας δίνει 
εποπτικά µεγάλα ποσά πληροφορίας. Η γραφική έξοδος είναι υπολογιστικά δαπανηρή 
όσο και οι διαδικασίες υπολογισµού ειδικά στα προβλήµατα των τριών διαστάσεων.  

Με τα περί επίλυσης και µετεπεξεργασίας, κλείνει το µέρος της διπλωµατικής 
που αναφέρεται στη µέθοδο και στην δηµιουργία του προγράµµατος. Τα επόµενα 
κεφάλαια θα είναι πιο εφαρµοσµένα. Στο τέλος θα παρατεθεί και ο κώδικας του 
προγράµµατος . 



9. Έλεγχος του προγράµµατος µε επίλυση 
απλών προβληµάτων  

9.1 Εισαγωγή 
Στα προηγούµενα κεφάλαια, έγινε η ανάπτυξη των βασικών εννοιών για τον 

προγραµµατισµό των πεπερασµένων στοιχείων. Έπειτα παρουσιάστηκε το πρόγραµµα 
µε τις διάφορες δυνατότητες του καθώς και η δοµή του µε τις διαδικασίες, τις ρουτίνες 
και τις δοµές δεδοµένων του. Στο παρών κεφάλαιο καθώς και στο επόµενο, θα 
παρουσιαστούν ορισµένες εφαρµογές που επιλύθηκαν µε το πρόγραµµα. 

Στο κεφάλαιο αυτό όπως φανερώνεται από τον τίτλο του, γίνεται ο έλεγχος της 
αξιοπιστίας του προγράµµατος µε την επίλυση διαφόρων γνωστών προβληµάτων. Η 
διαδικασία του ελέγχου είναι πολύ σηµαντική διότι επιτρέπει τον εντοπισµό των 
σφαλµάτων που έγιναν κατά τον προγραµµατισµό, καθώς και η βαθµονόµηση του 
προγράµµατος (calibrating). 

Τα προβλήµατα που επιλύονται πρέπει να είναι απλά, να παρουσιάζουν 
συµµετρία (ώστε να ελέγχεται η συµµετρικότητα της λύσης του προγράµµατος), να 
υπάρχει εύκολο µοντέλο πεπερασµένων στοιχείων ειδικότερα όσον αφορά τις 
στηρίξεις και τις φορτίσεις και φυσικά να υπάρχει γνωστή λύση είτε αναλυτική είτε να 
προκύπτει από πειράµατα ή πιο αξιόπιστα προγράµµατα. 

Για τους σκοπούς της διπλωµατικής εργασίας επιλέχθηκαν δύο απλά 
προβλήµατα µε υπάρχουσα αναλυτική λύση για να γίνει  ο έλεγχος του προγράµµατος. 
Κανονικά ο έλεγχος απαιτεί πιο µεγάλη τριβή και επίλυση πάρα πολλών προβληµάτων 
καθώς και σύγκριση µε άλλα προγράµµατα αναφοράς. Άλλωστε το αντικείµενο του 
ελέγχου ενός προγράµµατος, µπορεί να αποτελέσει από µόνο του θέµα διπλωµατικής 
εργασίας. 

9.2 Συγκέντρωση τάσεων γύρω από κυκλική οπή. 
Θα εξετάσουµε το πρόβληµα της συγκέντρωσης τάσεων γύρω από µια κυκλική 

οπή σε απείρως εκτεινόµενο λεπτό και επίπεδο δίσκο  αµελητέου πάχους. Ο δίσκος 
καταπονείται µε αξονικό εφελκυσµό Τ στο επίπεδο του. Το πρόβληµα αυτό όπως και 
πολλά άλλα προβλήµατα συγκέντρωσης τάσεων έχουν λυθεί αναλυτικά και οι 
εξισώσεις είναι γνωστές ως εξισώσεις του Kirsch. 
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Σχήµα 9-1 Οπή σε λεπτό δίσκο 

Χρησιµοποιώντας το πολικό σύστηµα συντεταγµένων του σχήµατος, οι τάσεις 
εκφράζονται ως: 
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Στην περίπτωση που η πολική ακτίνα τείνει στο άπειρο, δηλαδή είµαστε πολύ 
µακριά από την περιοχή της οπής οι σχέσεις γράφονται: 

( )σ θr
T Cos= −
2

1 2   (9.4) 

( )σ θθ = +
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1 2   (9.5) 
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σ θθr

T Sin=
2

2         (9.6) 

Στην περίπτωση που r=α, δηλαδή βρισκόµαστε στο σύνορο, παρουσιάζεται 
συγκέντρωση τάσεων και για θ=90 µοίρες έχουµε σθ=-Τ, ενώ για θ=0 µοίρες έχουµε 
σθ=3Τ. To σr στο σύνορο πρέπει να είναι 0 (συνοριακή συνθήκη). Στην περίπτωση 
που το Τ είναι θλίψη τότε για θ=90 έχουµε εφελκυσµό µε µέγεθος όσο η θλίψη, 
παρατήρηση που τη χρησιµοποιούµε για την ανάλυση των σηράγγων. 

Στο πρόγραµµα έγινε εισαγωγή δεδοµένων ως εξής: ∆ίσκος διαστάσεων 20 x 
20 µέτρα πάχους 0.2 µέτρων. Στο κέντρο του υπάρχει οπή ακτίνας 1 µέτρου. Από το 
εσωτερικό σύνορο (οπή) και για απόσταση 1 µέτρου χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία 
τύπου 2 ανά 22.5 µοίρες (16 ακτινικά στοιχεία ανά ακτινική στρώση) µε κυκλική 
γεωµετρία σε δύο ακτινικές στρώσεις του 0.5 µέτρου. Από το 1 µέτρο απόσταση µέχρι 
το 1.5 χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία µετάβασης (τύπος 4) σε µία ακτινική στρώση. Από 
τα 1.5 µέτρα µέχρι τα 9 µέτρα χρησιµοποιήθηκαν 6 ακτινικές στρώσεις στοιχείων 
τύπου 1 µε τετραγωνοποίηση της γεωµετρίας. Έτσι έχουµε συνολικά 144 στοιχεία 
συναρµολογηµένα πάνω σε 528 κόµβους. 

Στο κάτω σύνορο τοποθετήθηκαν στηρίξεις σε όλους τους κόµβούς (2 πλήρεις 
παγιώσεις, οι υπόλοιπες µόνο κατά τον άξονα z), ενώ το άνω σύνορο φορτίστηκε µε το 
εφελκυστικό φορτίο των 50 KN/m2. Όλα τα πλάγια σύνορα είναι ελεύθερα φορτίσεων 
ή στηρίξεων. Με αυτές τις συνοριακές συνθήκες, ικανοποιούνται οι συνθήκες που 
ορίσαµε για άπειρη πολική ακτίνα. 

Το υλικό που χρησιµοποιήθηκε ήταν χάλυβας κατά C.E.B. Fe360  µε 
ελαστικές παραµέτρους Ε=210GPa και ν=0.30. 

Έγινε επίλυση σε ένα βήµα (ελαστική ανάλυση) και γράφτηκε ένα αρχείο 
εξόδου µε τα αποτελέσµατα. Έγινε γραφική έξοδος των αποτελεσµάτων την οποία 
µπορούµε να δούµε στους έγχρωµους πίνακες 1 και 2 (τάσεις σz και σy). 
Παρατηρώντας τους πίνακες µπορούµε να συµπεράνουµε τα εξής: 

Η κατανοµή των τάσεων ακολουθεί περίπου αυτήν που προκύπτει από την 
αναλυτική λύση. Παρατηρώντας τον πίνακα 1 βλέπουµε ότι για θ=0 έχουµε 
σθ=σz=147.6 ken δηλαδή έχουµε απόκλιση από τη θεωρία (150 ken) 1.6%. Για θ=90 
έχουµε σr=σz=-5.0 ken δηλαδή έχουµε απόκλιση από τη θεωρία (0) 3%. Πάντως η 
κίτρινη γραµµή υποδηλώνει µηδενικές τάσεις σz, οι οποίες όντως παρουσιάζονται 
κοντά στην οροφή. 

Παρατηρώντας τον πίνακα 2 βλέπουµε αντίστοιχα ότι για θ=90 έχουµε σr=σy=-
49.9 ken, δηλαδή καθόλου απόκλιση από τη θεωρία (50 kN) ενώ για θ=0 οι τάσεις 
όπως αναµένεται είναι σχεδόν µηδενικές. Η ασυµµετρία που παρουσιάζεται στην 
κατανοµή µακριά από την οπή οφείλεται σε πολύ µικρές απολύτως τάσεις σy (όπως 
αναµένονται άλλωστε). Οι κίτρινες γραµµές υποδηλώνουν µηδενικές τάσεις οι οποίες 
παρατηρούµε ότι τέµνουν την οπή για γωνίες περίπου 45 µοιρών. 
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9.3 Αµφιέρειστη δοκός 
Το επόµενο πρόβληµα που θα επιλυθεί για τον έλεγχο του προγράµµατος, είναι 

µία αµφιέρειστη δοκός φορτισµένη µε συγκεντρωµένο φορτίο στο µέσο του 
ανοίγµατος της. Η δοκός φαίνεται στο παρακάτω σχήµα: 

 

Σχήµα 9-2 Αµφιέρειστη δοκός µε συγκεντρωµένο φορτίο 

Οι διαστάσεις της δοκού φαίνονται στο σχήµα, ενώ φαίνεται και η πλαστική 
ζώνη όταν το φορτίο φτάσει το οριακό φορτίο Pp (φορτίο δηµιουργίας πλαστικής 
αρθρώσεως). Το υλικό που αποτελείται η δοκός είναι χάλυβας ASTM-A36  µε 
ελαστικές παραµέτρους E=200Gpa και v=0.30, ενώ οι µη γραµµικές παράµετροι είναι 
Υ=250MPa, H’=0.50Gpa και σR=400MPa. 

Το µοντέλο πεπερασµένων στοιχείων ήταν 480 στοιχεία τύπου 1 διαστάσεων 
0.05x0.05x0.05 m. Οι συνολικοί κόµβοι ήταν 861. Οι στηρίξεις και η φόρτιση είναι 
τοποθετηµένες όπως στο παραπάνω σχήµα. 

Αρχικά έγινε ελαστική επίλυση της δοκού µε φορτίο P=705 KN. Το βέλος 
υπολογίστηκε µε το πρόγραµµα 2.790 mm. Η τιµή που δίνει η θεωρία των δοκών αν 
συνυπολογίσουµε την επίδραση της τέµνουσας είναι 2.7944 δηλαδή η απόκλιση είναι 
µηδενική. Οι τιµές των τάσεων στο µέσο του ανοίγµατος αποκλίνουν από τη θεωρία 
των δοκών διότι υπάρχει η έντονη επιρροή του συγκεντρωµένου φορτίου, αλλά 
εξετάζουµε την θέση x=0.5 m. H µέγιστη σx σε αυτή τη θέση υπολογίστηκε 
118.6 MPa. Η θεωρία των δοκών δίνει 117.5 MPa δηλαδή έχουµε απόκλιση της τάξης 
του 0.8%.  

Στον έγχρωµο πίνακα 3 µπορούµε να δούµε την κατανοµής της σx σε όλη τη 
δοκό. Παρατηρούµε την ιδιοµορφία των τάσεων κοντά στη θέση του συγκεντρωµένου 
φορτίου καθώς και στις στηρίξεις. Η ουδετέρα γραµµή (κίτρινη γραµµή) παρατηρούµε 
ότι δεν ακολουθεί πάντα τον κεντροβαρικό άξονα ειδικά στις περιοχές κοντά στις 
στηρίξεις (όπως αναµένεται άλλωστε). 

Το µέγιστο ελαστικό φορτίο για τη δεδοµένη δοκό είναι 750 kN, ενώ σύµφωνα 
µε τη θεωρία των πλαστικών αρθρώσεων (για τις ορθογωνικές διατοµές), το οριακό 
φορτίο είναι 150 % του µέγιστου ελαστικού, δηλαδή 1125 kN . 

Με τη βοήθεια του προγράµµατος έγινε η ελαστοπλαστική ανάλυση της δοκού, 
και τα αποτελέσµατα αποκλίνουν από τη θεωρία (µε  ορθότερα αυτά του 
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προγράµµατος). Από τα 705 kN έγιναν βήµατα των 10 kN . Η ελαστοπλαστική 
συµπεριφορά άρχισε να εµφανίζεται στα 735 kN (λόγω του συγκεντρωµένου 
φορτίου). 

Γίνονταν συνεχείς παρατηρήσεις στο κεντρικό σηµείο του ουδετέρου άξονα 
(πάνω στο οποίο µετράµε το βέλος) µετρώντας την υποχώρηση του. Ο ρυθµός της 
υποχώρησης αύξανε συνεχώς και στα 985 kN αύξανε πάρα πολύ γρήγορα. Τότε 
ξεκίνησα να το ξαναφορτίζω από τα 975 kN ανά 4 kN για 4 ακόµα κύκλους. Στα δύο 
επόµενα διαγράµµατα βλέπουµε τις σχέσεις φορτίων - υποχωρήσεων και ποσοστού 
πλαστικότητας: 

 

Πίνακας 9-1 ∆ιάγραµµα υποχώρησης (mm) - Φορτίου (kN) 

 

Πίνακας 9-2 ∆ιάγραµµα φορτίου (kN) - πλαστικότητας (% όγκου) 

Από τα δύο πιο πάνω διαγράµµατα µπορούµε να συµπεράνουµε ότι το οριακό 
φορτίο είναι  990 kN, δηλαδή έχουµε έναν συντελεστή 1.33 αντί 1.50 (ο οποίος 
αυξάνει το µέγιστο ελαστικό φορτίο). Η ταχύτερη κατάρρευση οφείλεται σε τοπικές 
αστοχίες στις περιοχές του συγκεντρωµένου φορτίου και των στηρίξεων. Άλλωστε η 
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θεωρία των πλαστικών αρθρώσεων αγνοεί τη σz η οποία είναι πολύ µεγάλη στις 
περιοχές των συγκεντρωµένων φορτίων καθώς και την σzx . 

9.4 Συµπεράσµατα  
Το πρόγραµµα ελέγχθηκε σε δύο απλά προβλήµατα. Η λύση τηρούσε τις 

απαιτήσεις ακριβείας και ακόµη λάβαµε ακριβέστερες  λύσεις στις περιπτώσεις που η 
θεωρία αδυνατεί να εξηγήσει διάφορα φαινόµενα (όπως η ιδιοµορφία τάσεων κοντά 
στα συγκεντρωµένα φορτία). 

Σε πρώτο στάδιο, ο έλεγχος θεωρείται επαρκής άλλωστε ο πιο εκτενής έλεγχος, 
ξεφεύγει από τους σκοπούς της εργασίας. Σε επόµενο στάδιο πρέπει να γίνουν πιο 
εκτενείς έλεγχοι όχι µόνο για την ακρίβεια, αλλά και για την ταχύτητα της λύσης και 
της βελτίωσης της ακρίβειας µε την πυκνότερη διαµερίσει. 

Με τη βοήθεια των προβληµάτων που επιλύθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο αλλά 
ακόµα περισσότερο µε αυτών που επιλύθηκαν στο επόµενο κεφάλαιο, ελέγχθηκε και η 
ισχύς των υπολογιστικών συστηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν. Σε µεγάλα 
προβλήµατα το σύστηµα δυσκολεύτηκε τόσο ώστε επιβαρύνθηκαν και τα 
προγράµµατα των υπόλοιπων χρηστών που λειτουργούσαν ταυτοχρόνως. 



10. Εφαρµογές σε σύνθετα προβλήµατα 

10.1 Εισαγωγή 
Αυτό είναι ένα πολύ σύντοµο κεφάλαιο, στο οποίο δίνεται µια περιγραφή για 

τα πιο πολύπλοκα προβλήµατα που επιλύθηκαν. Προτείνουµε στον αναγνώστη σε 
αυτό το κεφάλαιο να ανατρέξει στους έγχρωµους πίνακες οι οποίοι περιέχουν µέρος 
της γραφικής εξόδου του προγράµµατος για αυτά τα προβλήµατα. 

Για αυτά τα πιο σύνθετα προβλήµατα που θα ασχοληθούµε, δεν διαθέτουµε 
αναλυτική λύση (µόνο µε άλλο πρόγραµµα µπορεί να γίνει σύγκριση), αλλά απλά 
θέλουµε να δούµε κάποιες επιπλέον δυνατότητες του προγράµµατος ειδικά ως προς το 
θέµα της ανάλυσης στις τρεις διαστάσεις. 

Τα τρία προβλήµατα που επιλύθηκαν, είναι µε ελαστική ανάλυση (η 
ελαστοπλαστική ανάλυση µε βήµατα χρειάζεται πολύ µεγάλο υπολογιστικό χρόνο) και 
όλα έχουν “τρισδιάστατο χαρακτήρα”. Όπως αναφέρθηκε ο αναγνώστης πρέπει να 
ανατρέξει στους έγχρωµους πίνακες για µια καλύτερη επαφή µε τα αποτελέσµατα των 
προβληµάτων. 

10.2 Αψιδωτή κατασκευή 
Ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέξει στους έγχρωµους πίνακες 4 και 5.  Η 

κατασκευή αποτελείται από στοιχεία τύπου 2 και υλικό µε ελαστικές παραµέτρους 
Ε=65.9GPa, ν=0.18 και γ=27KN/m2. Τα στοιχεία είναι διατεταγµένα σε ηµικύκλιο 
εσωτερικής διαµέτρου 3 µέτρων, εξωτερική διαµέτρου 4 µέτρων, και πλάτους 2 
µέτρων. Οι δύο βάσεις είναι πλήρως πακτωµένες. 

Το φορτίο που διαλέχτηκε ήταν µαζικό φορτίο κατά τη διεύθυνση x (κάθετα 
στο επίπεδο του φορέα) που προκαλείται από επιτάχυνση 1G (έτσι µπορούµε να 
προσοµοιώσουµε το σεισµικό φορτίο). Έτσι η φόρτιση είναι καθαρά τρισδιάστατη και 
προκαλεί κάµψη εκτός του επιπέδου και στρέψη στις βάσεις της αψίδας καθώς και 
άλλες καταπονήσεις. 

Τα στοιχεία που χρειάστηκαν είναι 16 (2 ακτινικές στρώσεις ανά 22.5 µοίρες) 
ενώ οι κόµβοι 165 (β.ε.: 495) .Η βελτιστοποίηση έδωσε ηµιεύρος ζώνης 245 (50 % 
οικονοµία στον πίνακα ακαµψίας). Η  επίλυση έγινε σε διάστηµα 2 λεπτών της ώρας 
µε έξοδο των αποτελεσµάτων και αρχείου δεδοµένων µε τις τάσεις στα σηµεία Gauss. 

Στους έγχρωµους πίνακες 4 και 5 βλέπουµε την κατανοµή των σ1 και σzx. 
Παρατηρούµε ότι η µεγαλύτερη καταπόνηση του φορέα γίνεται στις βάσεις τόσο από 
πλευράς διατµητικών αλλά και  εφελκυστικών τάσεων. Στο άνω τµήµα του τόξου 
παρατηρούµε θλιπτικές τάσεις σ1 οπότε οι σ3 θα είναι ακόµα πιο ισχυρές. 
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10.3 Ολόσωµος φορέας 
Ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέξει στους έγχρωµους πίνακες 6 και 7. Ο 

ολόσωµος φορέας αποτελείται από µία πλάκα διαστάσεων 0.5x0.5 µέτρων και πάχους 
0.1 µέτρων ενώ στηρίζεται σε τέσσερις στύλους 0.1x0.1 µέτρων ύψους 0.2 µέτρων. Η 
κατασκευή αποτελείται από στοιχεία τύπου 2 ενώ το υλικό έχει ελαστικές 
παραµέτρους Ε=29GPa, γ=21KN/m3 και ν=0.20 . Οι τέσσερις στύλοι είναι πλήρως 
πακτωµένοι. 

Ο φορέας φορτίστηκε σε δύο φάσεις: αρχικά έδρασε Ένα έκκεντρο φορτίο 
100ΚΝ που απέχει 5 cm από το κέντρο της πλάκας ως προς τις δύο κύριες διευθύνσεις 
και δρα κάθετα στη πλάκα προς τα κάτω. Έπειτα έδρασε ένα φορτίο σαν αυτό του 
προηγούµενου προβλήµατος, δηλαδή µαζικό φορτίο σε όλα τα στοιχεία που 
προκαλείται από επιτάχυνση 1G και δρα κάθετα στο επίπεδο των δύο πρώτων στύλων. 

Τα στοιχεία που χρειάστηκαν είναι 33 ενώ οι κόµβοι 324 (β.ε.: 972) .Η 
βελτιστοποίηση έδωσε ηµιεύρος ζώνης 372 (61 % οικονοµία στον πίνακα ακαµψίας). 
Η  επίλυση έγινε σε διάστηµα 3 λεπτών της ώρας µε έξοδο των αποτελεσµάτων και 
αρχείου δεδοµένων µε τις τάσεις στα σηµεία Gauss. 

Στους έγχρωµους πίνακες 6 και 7 βλέπουµε την κατανοµή των σ1 και της 
ισοδύναµης τάσης Von Mises. Οι εδράσεις των στύλων είναι οι περιοχές που 
καταπονούνται πιο πολύ µε συνδυασµό εφελκυστικών, θλιπτικών αλλά και 
διατµητικών τάσεων. Ασυµµετρίες στην έξοδο οφείλονται κυρίως στην ύπαρξη του 
έκκεντρου φορτίου στην επιφάνεια της πλάκας. 

10.4 Μη διαµπερής οπή 
Στο προηγούµενο κεφάλαιο εξετάσαµε το πρόβληµα της κατανοµής τάσεων 

περί µιας οπής µε την άσκηση εφελκυσµού. Τώρα θα εξετάσουµε το πρόβληµα για την 
περίπτωση που η οπή δεν είναι διαµπερής. Το πρόβληµα είναι τρισδιάστατο και 
µπορούµε να το συναντήσουµε κατά τη διάνοιξη µιας σήραγγας στην περιοχή κοντά 
στο µέτωπο. Η ανάλυση ισχύει και για την περίπτωση θλιπτικού φορτίου, το οποίο 
συναντάµε στα υπόγεια έργα. 

Η διαµερίσει είναι όµοια µε αυτή του προβλήµατος 9.2 µε τη διαφορά που το 
πάχος της πλάκας είναι τώρα 1 µέτρο ( αντί 0.2), και έχουµε δύο επάλληλες 
πλάκες:µία µε οπή και µία χωρίς οπή. Για να γίνει η µοντελοποίηση του “κλεισίµατος” 
της οπής χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία τύπου 8. Έτσι το συνολικό πάχος είναι 2 µέτρα 
δηλαδή ίσο µε τη διάµετρο της οπής. 

Το φορτίο εξακολούθησε να είναι 50 ΚΝ/m2 και οι στηρίξεις τοποθετήθηκαν 
έτσι ώστε να µη δηµιουργήσουν δευτερεύουσες τάσεις. Σε αυτό το σηµείο αξίζει να 
αναφερθεί ότι αρχικά επιχειρήθηκε να επιλυθεί το πρόβληµα µε 6 επάλληλες πλάκες 
(900 στοιχεία ~2800 κόµβοι): στις 24 ώρες δεν είχε επιλυθεί το σύστηµα [Κ].u=F, 
οπότε σταµατήσαµε την επίλυση. 
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Το πρόβληµα στις δύο επάλληλες πλάκες είχε περίπου 300 στοιχεία µε 930 
κόµβους (2790 β.ε.). Μετά τη βελτιστοποίηση είχαµε ηµιεύρος ζώνης 1830 οπότε η 
εξοικονόµηση στον πίνακα ακαµψίας ήταν της τάξης του 35 %. 

Το πρόβληµα χρειάστηκε 3 ώρες για να επιλυθεί πλήρως δυσκολεύοντας 
αρκετά το σύστηµα υπολογιστών που χρησιµοποιήθηκε.  Εγγράφηκαν αρχεία εξόδου 
και δεδοµένων µε τις τάσεις στα σηµεία Gauss. 

Στους έγχρωµους πίνακες 8 και 9 βλέπουµε τις κατανοµές των σz και σy. 
Μπορούµε να κάνουµε τις παρακάτω παρατηρήσεις: Η κατανοµή των τάσεων είναι 
έντονα τρισδιάστατη, η συγκέντρωση των τάσεων είναι ευµενέστερη σε σχέση µε την 
περίπτωση µη ύπαρξης της οπής, τέλος παρατηρούµε ότι η αποκατάσταση της οµαλής 
κατανοµής τάσεων γίνεται πολύ γρήγορα ειδικά στην σz . 

10.5 Συµπεράσµατα 
Τα σύνθετα προβλήµατα που επιλύσαµε, έχουν υψηλές απαιτήσεις σε 

υπολογιστική ισχύ και έτσι είναι αδύνατο να επιλυθούν στο περιβάλλον ενός 
προσωπικού υπολογιστή. Το πρόγραµµα κατάφερε να διατηρήσει τη συµµετρικότητα 
στα αποτελέσµατα όπου οι φορτίσεις και η γεωµετρία το επιβάλλανε. 

Ακόµα τα αποτελέσµατα που λάβαµε για αυτά τα προβλήµατα ως προς τη 
µορφή της κατανοµής των τάσεων είναι όπως τα αναµένουµε και έτσι το µόνο που θα 
µπορούσε να ελεγχθεί είναι η ορθότητα τους σε σύγκριση µε κάποιο άλλο πρόγραµµα. 
Αυτές οι επιλύσεις είναι µια πρώτη προσέγγιση στις δυνατότητες που δίνει το 
πρόγραµµα, έτσι καλούµαστε να το αξιοποιήσουµε µε διάφορα προβλήµατα τα οποία 
επιπλέον µπορούν να έχουν τη µη γραµµικότητα. 





11. Επίλογος και συµπεράσµατα 
Σε αυτό το σηµείο κλείνουµε το κείµενο της διπλωµατικής εργασίας. Θα 

ακολουθήσει η βιβλιογραφία (σε θεµατικές ενότητες) και ένα παράρτηµα µε τον 
πηγαίο κώδικα του προγράµµατος. 

Η διπλωµατική εργασία εκπληρώνει τους αρχικούς στόχους που τέθηκαν διότι: 

•Κατασκευάστηκε το πρόγραµµα το οποίο πληροί τις αρχικές προδιαγραφές, 
καθώς έχει τις περισσότερες από τις δυνατότητες που είχε αποφασιστεί να περιέχει 
πριν την κατασκευή του. 

•Ο συντάκτης του προγράµµατος, βοηθήθηκε στην καλύτερη κατανόηση της 
µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων, και έτσι η διπλωµατική εργασία αποτέλεσε για 
αυτόν ένα σηµαντικό εκπαιδευτικό βήµα. 

•Το πρόγραµµα είναι εκτελέσιµο, δυσλειτουργεί πολύ σπάνια και είναι φορητό 
σε διάφορα µηχανήµατα που τρέχουν το λειτουργικό σύστηµα UNIX. 

•Οι αρχικές απαιτήσεις ακρίβειας που τέθηκαν εκπληρώνονται ενώ το 
πρόγραµµα µπορεί να επιλύσει προβλήµατα στα οποία δεν υπάρχει αναλυτική λύση. 

Πάντως ο προγραµµατισµός παρουσίασε µεγάλες δυσκολίες τόσο λόγω 
έλλειψης γνώσεων στη µέθοδο αλλά και στη γλώσσα προγραµµατισµού. Έτσι δεν 
µπορούσαν να τηρηθούν απόλυτα τα χρονοδιαγράµµατα που είχαν τεθεί και έτσι το 
πρόγραµµα δεν έχει φτάσει στην µορφή που ήθελε ο συντάκτης και δεν υπήρχε χρόνος 
να επιλυθούν όλα τα παραδείγµατα που ήταν επιθυµητό. 

Σηµαντικός παράγοντας στην πραγµατοποίηση της διπλωµατικής εργασίας 
ήταν τα συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιµοποιήθηκαν. Αν και ήταν 
πολύ ισχυρά, είχαν κάποιο φυσικό όριο το οποίο δεν µας επέτρεπε σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα να επιλύσουµε πολύ σύνθετα προβλήµατα. Έτσι µία ακόµα διαπίστωση της 
εργασίας είναι η άρρηκτη σχέση µεταξύ της µεθόδου και της επιστήµης της 
πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Το πρόγραµµα επιδέχεται πολλές βελτιώσεις και προσθήκες που τις 
περιλαµβάνω στις συνολικές προτάσεις για τη συνέχιση της διπλωµατικής εργασίας: 

•Πρέπει να γίνουν πιο εκτεταµένοι έλεγχοι στο πρόγραµµα, τόσο για την 
αξιοπιστία των αποτελεσµάτων του αλλά και για άλλους παράγοντες όπως την 
ταχύτητά του να “συγκλίνει”, την ευαισθησία του στην πυκνότητα της διαµέρισης, και 
ο έλεγχος σε ειδικές συνθήκες όπως µεγάλες παραµορφώσεις. 

•Είναι δυνατόν να βελτιωθεί ώστε να επιλύονται συνδυασµένα προβλήµατα 
τάσεων - ροής νερού όπως είναι τα περισσότερα προβλήµατα της εδαφοµηχανικής 
(στην εδαφοµηχανική έχουµε ενεργές τάσεις οι οποίες εξαρτώνται από την πίεση του 
περιεχόµενου νερού στο έδαφος). 
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•Μπορεί να µπει η παράµετρος “χρόνος” ώστε να επιλύονται δυναµικά 
προβλήµατα µε τη βοήθεια των ιδιοµορφών καθώς και των µη γραµµικών 
προβληµάτων της βισκοελαστικότητας / βισκοπλαστικότητας. 

•Ορισµένες διαδικασίες και ρουτίνες επιδέχονται βελτίωση όπως η διαδικασία 
της επίλυσης του συστήµατος εξισώσεων. Ακόµα ορισµένες άλλες διαδικασίες πρέπει 
να ελεγχθούν για την αξιοπιστία τους όπως οι ρουτίνες για την εκσκαφή. 

•Θα ήταν χρήσιµο να δηµιουργηθεί κάποια απλή γλώσσα προγραµµατισµού 
που να ελέγχει τις διαδικασίες στο πρόγραµµα. Αυτό είναι πολύ βοηθητικό στα 
προβλήµατα που λύνονται σε πολλά βήµατα. 

•Πολύ εύκολα µπορεί να εµπλουτιστεί η βιβλιοθήκη των στοιχείων, µε 
ραβδωτά στοιχεία, στοιχεία δικτυώµατος, και κελυφωτά στοιχεία - πλάκες. Ακόµα 
µπορούν να µπουν νέα κριτήρια αστοχίας όπως αυτά που ισχύουν στη βραχοµηχανική. 

•Το πρόγραµµα πρέπει να δοκιµαστεί σε διάφορα µηχανήµατα που τρέχουν σε 
περιβάλλον UNIX. Ο µέγιστος στόχος είναι να εκτελεστεί το πρόγραµµα στο σύστηµα 
του εργαστηρίου υπερυπολογιστών του Ε.Μ.Π. 

Η εργασία τελείωσε µε τις καλύτερες προϋποθέσεις, και έτσι ευελπιστούµε 
στην συνέχισή της και στην πραγµατοποίηση αρκετών από τους στόχους που µόλις 
θέσαµε.  
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