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Δηζαγσγή

ζει. 1

ΔΙΑΓΧΓΗ

ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ
ηα πιαίζηα ηεο εθπόλεζεο ηεο παξνύζεο δηπισκαηηθή εξγαζίαο αλαπηύρηεθε ην ινγηζκηθνύ MACSAN (Masonry and Concrete Section Analyze) ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Visual Basic.Net κε ζθνπό ηελ βνήζεηα θαη ηελ δηεπθόιπλζε ηνπ πνιηηηθνύ κεραληθνύ ζε δύν πξνβιήκαηα πνπ ζπλάληα θαζεκεξηλά ζηελ πξάμε. Σν ινγηζκηθό απνηειείηαη από δύν μερσξηζηά ππνπξνγξάκκαηα θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη επηθνξηηζκέλν
κε ηε αληηκεηώπηζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξνβιήκαηνο.
Σν πξώην έρεη λα θάλεη κε ηνλ έιεγρν αληνρήο κηαο δηαηνκήο ζε δηαμνληθή θάκςε (ππνπξόγξακκα 1). Σν πξόγξακκα κπνξεί άκεζα θαη αμηόπηζηα λα ππνινγίζεη ηόζν ηνλ
ζπληειεζηή αζθάιεηαο όζν θαη ηηο ηάζεηο θαη παξακνξθώζεηο ηνπ θνξέα. Σνλίδεηαη όηη
θαιύπηεηαη ε πιεηνλόηεηα ησλ δηαηνκώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο θαηαζθεπέο (πνιπγσληθέο, θπθιηθέο, θπςεινεηδείο, δαθηπιηνεηδείο, θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο θαη ζύλζεηεο).
Αληίζηνηρα ζην πξόγξακκα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δπλαηόηεηα έιεγρνπ ελόο πεζζνύ
ζε δηάηκεζε θαη θάκςε ζην επίπεδν ηνπ ζπκθώλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ επξσθώδηθα 6 πνπ
αθόξα ηηο θαηαζθεπέο θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο (ππνπξόγξακκα 2). Ζ απνηίκεζε θέξνπζαο
ηθαλόηεηαο δηελεξγείηαη γηα ηνπο ηξηάληα δύν ζπλδπαζκνύο πνπ πξνβιέπεη ν Δ.Α.Κ. θαη
ηνλ βαζηθό ζπλδπαζκό κνλίκσλ θαη θηλεηώλ θνξηίσλ. Δπηπξνζζέησο ην ινγηζκηθό δηαζέηεη ηελ δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο κε ην πξόγξακκα ETABS ζην όπνην είλαη δπλαηή ε
αθξηβήο πξνζνκνίσζε ελόο θνξέα θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο γεγνλόο πνπ ην θαζηζηά κηα εύρξεζηε ζπκπιεξσκαηηθή εθαξκνγή γηα ην ελ ιόγσ πξόγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θόξνλ ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπώλ. Οκνίσο ζε πεξηπηώζεηο ζύλζεησλ δηαηνκώλ πνπ
έρνπλ πξνζνκνησζεί ζην ETABS είλαη δπλαηόο ν έιεγρνο ηνπο ζε δηαμνληθή θάκςε γηα
ηνπο ηξηάληα ηξεηο πξναλαθεξζέληεο ζπλδπαζκνύο κέζσ ηνπ πξώηνπ ππνπξνγξάκκαηνο.
Παξά ην γεγνλόο όηη ηα δύν ππνπξνγξάκκαηα είλαη κεηαμύ ηνπο αλεμάξηεηα έλα θνηλό
πεδίν εθαξκνγήο απνηειεί ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηά ηνλ ζρεδηαζκό κηαο θαηαζθεπήο θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο θξίλεηαη αλαγθαία ε ελίζρπζε πεζζώλ ηεο κε καλδύα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κέζσ ηνπ δεπηέξνπ ππνπξνγξάκκαηνο δηαπηζηώλεηαη ε αλάγθε επαλαζρεδηαζκνύ ηνπ θνξέα ελώ αληίζηνηρα κέζσ
ηνπ πξώηνπ ππνπξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο δηαμνληθήο θάκςεο εθόζνλ
απνθαζηζζεί ε ελίζρπζε ηνπ εθάζηνηε πεζζνύ.
Σέινο επηζεκαίλεηαη όηη, όπσο ζα δηαπηζηώζεη θαη ν ρξήζηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε
ινγηθή κε ηελ νπνία έρεη δεκηνπξγεζεί ην ινγηζκηθό είλαη πεξηζζόηεξν ζεσξεηηθή πάξα
εκπεηξηθή. Δληνύηνηο απηό ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπλεπάγεηαη όηη ην ινγηζκηθό θξίλεηαη αλεπαξθέο γηα ρξήζε ζε θαζαξά πξαθηηθό επίπεδν.

Δηζαγσγή

ζει. 2

ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ
ην πξώην θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζεο ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ VISUAL BASIC.NET 2005 ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ελ
ιόγσ ινγηζκηθνύ.
ην δεύηεξν θεθάιαην αλαιύεηαη ε κέζνδνο ππνινγηζκνύ ηνπ ζπληειεζηή αζθαιείαο
κηαο ζύλζεηεο ηπρνύζαο δηαηνκήο ζηελ νπνία έρεη βαζηζηεί ην ππνπξόγξακκα 1 κέζσ
ηεο παξνπζίαζεο ηεο ζεσξεηηθήο βάζεο ηεο κεζόδνπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ αιγνξίζκνπ.
Καηόπηλ παξνπζηάδεηαη ην ππνπξόγξακκα 1 ηνπ ινγηζκηθνύ.
Αληίζηνηρα ζην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν ζην νπνίν βαζίζηεθε ην δεύηεξν ππνπξόγξακκα θαη ε δηαδηθαζία έιεγρσλ πνπ δηελεξγείηαη ελώ παξάιιεια πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνπζίαζε ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο 2.
Σέινο ζηελ εξγαζία ζπκπεξηιακβάλνληαη δύν παξαξηήκαηα νπνύ παξαηίζεληαη ην εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνύ θαη ν βαζηθόο θνξκόο ηνπ θώδηθα πξνγξακκαηηζκνύ αληίζηνηρα.
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1

Η γλώζζα ππογπαμμαηιζμού Visual
Basic.Net 2005
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ
1.1
1.2
1.3

1.1

Γεληθά
Visual Basic.Net 2005
Βαζηθέο αξρέο πξνγξακκαηηζκνύ

ΓΔΝΙΚΑ

ην παξόλ θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ελ ζπληνκία ηα βαζηθά γλσξίζκαηα ηεο πιαηθόξκαο αλάπηπμεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζύλζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
MACSAN(Masonry and Concrete Section Analyzer) εζηηάδνληαο πεξηζζόηεξν ζηε
γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ θαζεαπηή ηελ Visual Basic.ΝET 2005. Ζ ελ ιόγσ παξνπζίαζε απνζθνπεί ζηελ εμνηθείσζε κε ηελ νξνινγία θαη ηνπο ηερληθνύο όξνπο ηεο γιώζζαο
θαζώο θαη ηελ θηινζνθίαο ηεο θαη όρη ζε κηα πεξηεθηηθόηεξε αλάιπζε πνπ μεθεύγεη από
ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο.
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VISUAL BASIC.NET 2005

1.2.1 Ιζηοπικό
Σν πξώην ζπλζεηηθό ηνπ νλόκαηνο ηεο γιώζζαο, δειαδή ην BASIC, πξνέξρεηαη από
ηα αξρηθά γξάκκαηα ηεο θξάζεο Begginer‟s All-purpose Symbolic Instruction Code θαη
αλαθέξεηαη ζε κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ γξακκέλε εηδηθά γηα αξράξηνπο, όζνλ αθνξά ζηνλ πξνγξακκαηηζκό, πάλσ ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε Visual Basic.Net. Ζ απζεληηθή VB7(Visual Basic.NET) εκθαλίζηεθε ην 2002. Αληίζηνηρα δεύηεξε έθδνζε
(Microsoft Visual Basic .NET 2003) ήηαλ δηαζέζηκε ην Μάξηην ηνπ 2003 δηαζέηνληαο
πιήζνο βειηηώζεσλ θαη αλαβαζκίζεσλ ζπγθξηηηθά κε ηελ VB7. Μεηά από κηα κεγάιε
πεξίνδν πεξαηηέξσ αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο, ε Microsoft εμέδσζε ηε Visual Basic .NET
2005 ζηα ηέιε ηνπ 2005 ελώ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2007 θπθινθόξεζε ε έθδνζε 2008 ε νπνία απνηειεί όηη πην εμειηγκέλν κέρξη ζηηγκήο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.
1.2.2 Δξεπεύνηζη ηος ολοκληπυμένος πεπιβάλλονηορ ανάπηςξηρ ηος
Visual Studio
Σν Visual Studio,ζην νπνίν αλήθεη θαη ε Visual Basic.NET, είλαη έλα εξγαιείν αλάπηπμεο λέσλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ νηθνγέλεηα ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ ηεο εηαηξείαο Microsoft, ζπζηήκαηα πνπ είλαη ηα πιένλ δηαδνκέλα ζηνλ θόζκν άιισζηε. Ζ ζπγθεθξηκέλε πιαηθόξκα πξνζθέξεη έλα επξύ θάζκα δπλαηνηήησλ κηαο θαη ν ρξήζηεο
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ινγηζκηθό γηα ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows, ην δηαδίθηπν
,γηα θνξεηέο ζπζθεπέο θαη έλα πιήζνο άιισλ εηδηθώλ εθαξκνγώλ. Σν βαζηθό πιενλέθηεκα ηεο γιώζζαο ζπλίζηαηαη ζην ην όηη έρεη ζρεδηαζηεί κε γλώκνλα ηελ αύμεζε ηεο
παξαγσγηθόηεηαο ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία, δίλνληαο έκθαζε ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο
νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη πιεξνθνξίεο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ ή ππάξρεη αιιειεπίδξαζε
κε εθαξκνγέο ηνπ δηαδηθηύνπ.
Αμίδεη λα ηνληζηεί πσο ζε αληίζεζε κε ηνλ παξαδνζηαθό πξνγξακκαηηζκό ηεο πνπ ίζρπε έσο ηα κέζα ηεο πξνεγνύκελεο δεθαεηίαο, ν πξνγξακκαηηζηήο θαιείηαη πιένλ λα
ζρεδηάζεη ην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο θαη όρη κόλν λα πινπνίεη ηελ δηάξζξσζε ηνπ
αιγνξίζκνπ. Κάηη ηέηνην ζπλεπάγεηαη όηη ππεηζέξρνληαη θαη ζέκαηα ιεηηνπξγηθόηεηαο,
ρξεζηηθόηεηαο θαη αηζζεηηθήο, αλεμάξηεηα από ην θνκκάηη ηνπ ππνινγηζκνύ, θαηά ηελ
δηάξθεηα αλάπηπμεο ελόο πξνγξάκκαηνο.
Πέξαλ ηεο Visual Basic.NET, ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ηνπ Visual Studio κνηξάδνληαη ε Microsoft Visual C++2005,ε Microsoft Visual C #2005, εMicrosoft Visual J
#2005 θαη αξθεηά αθόκε εξγαιεία πξνγξακκαηηζκνύ. Παξόηη νη Visual Basic, Visual
C++, Visual C#, Visual J# δηαθέξνπλ ζε αξθεηά ζεκεία, έρνπλ θνηλό ζεκείν αλαθνξάο
ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο, ην νπνίν νλνκάδεηαη Οινθιεξσκέλν Πεξηβάιινλ Αλάπηπμεο
ηνπ Visual Studio (Visual Studio Integrated Development Environtment, ή IDE) θαη είλαη
θνηλό γηα όιεο ηηο γιώζζεο. Σν ηειεπηαίν απνηειεί έλα αθόκε πιενλέθηεκα ηεο πιαηθόξκαο αθνύ ζε πεξίπησζε πνπ ν εθάζηνηε ρξήζηεο εμνηθεησζεί κε θάπνηεο από ηηο αλσηέξσ γιώζζεο δελ αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηνλ ρεηξηζκό ησλ ππόινηπσλ.
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1.2.3 Δκκίνηζη ηος Visual Studio 2005
Σν Visual Studio 2005 ιεηηνπξγεί κε ηελ ηδία ινγηθή ηξόπν πνπ «ζπκπεξηθέξνληαη»
θαη νη ππόινηπεο εθαξκνγέο ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ Windows. Χο ηκήκα ηνπ λένπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο, ην Visual Studio πξνζθέξεη ην λέν παξάζπξν Start Page (Δηζαγσγηθή ειίδα). ην πάλσ κέξνο ηεο εηζαγσγηθήο ζειίδαο βξίζθεηαη ε γξακκή κελνύ (menu
bar) κέζσ ηεο νπνίαο είλαη δπλαηή ε πξόζβαζε ζηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο εληνιέο πνπ
θαζνξίδνπλ ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ηνπ Visual Studio. Δμάιινπ ηα κελνύ θαη νη εληνιέο δνπιένπλ όπσο θαη ζηα ππόινηπα πξνγξάκκαηα ησλ Windows. είλαη δειαδή πξνζπειάζηκα κέζσ πιεθηξνιόγηνπ είηε κέζσ πνληηθηνύ. Κάησ από ηε γξακκή κελνύ βξίζθεηαη ε βαζηθή γξακκή εξγαιείσλ (Standard toolbar), κηα ζπιινγή θνπκπηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζαλ ζπληνκεύζεηο γηα ηελ εθηέιεζε εληνιώλ. Σν κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο
εηζαγσγηθήο ζειίδαο θαηαιακβάλεηαη από ηέζζεξα επηκέξνπο παξάζπξα. ην πξώην ζηα
αξηζηεξά παξάζπξν πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν Recent Projects (Πξόζθαηεο Δξγαζίεο) εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα από έξγα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πξόζθαηα επηηξέπνληαο ην άλνηγκα
ελόο λένπ αξρείνπ ή ππαξρόλησλ αξρείσλ πεγαίνπ θώδηθα. ην θάησ κέξνο ηνπ ν ρξήζηεο έρεη ηελ επηινγή είηε λα αλνίμεη έλα ήδε ππάξρνλ αξρείν είηε λα δεκηνπξγήζεη κηα
λέα εθαξκνγή. Σν ακέζσο από θάησ παξάζπξν Getting Started (Ξεθηλώληαο) πεξηέρεη
βνεζήκαηα γηα ηελ πξώηε επαθή κε ηε γιώζζα θαη απαληήζεηο ζε ζπρλέο εξσηήζεηο
ρξεζηώλ, ζπλδέζκνπο πνπ παξέρνπλ πξόζβαζε ζε ηνπνζεζίεο Ηζηνύ (Web) ηνπ Visual
Studio, ζε άξζξα θαη λέα ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ζε επαθέο ηεο θνηλόηεηαο
(Community) αλάπηπμεο ηνπ Visual Studio .

Δηθόλα 1.2-1: Δηζαγσγηθή ζειίδα εθθίλεζεο ηνπ Visual Studio
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1.2.4 Γημιοςπγία νέαρ επγαζίαρ (Create Project)
Με ηελ επηινγή Γεκηνπξγία Δξγαζίαο (Create Project) ζηελ Δηζαγσγηθή ειίδα εκθαλίδεηαη έλα λέν παξάζπξν κε επηινγέο πνπ απνηεινύλ πξνγξάκκαηα-νδεγνύο δεκηνπξγίαο ηππηθώλ εθαξκνγώλ. Γηα ην εθάζηνηε επηιεγκέλν εηθνλίδην ζην θάησ κέξνο ηνπ παξαζύξνπ παξέρεηαη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ ηδηνηήησλ ηνπ.

Δηθόλα 1.2-2: Δπηινγή Τύπνπ Νέαο Δξγαζίαο (New Project)

1.2.5 Η γπαμμή μενού (Menu Bar)
Σν βαζηθό κελνύ ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο ηεο Visual Basic.Net παξέρεη ηηο επόκελεο επηινγέο:
File: πεξηέρεη ηηο εληνιέο πνπ αθνξνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο αξρείσλ όπσο ε δεκηνπξγία λένπ έξγνπ ε απνζήθεπζε, ε εθηύπσζε θαη ν ηεξκαηηζκόο.
Edit: αθνξά ζηα εξγαιεία ηξνπνπνίεζεο ηνπ θεηκέλνπ. Έρεη πνιιά θνηλά γλσξίζκαηα κε ην θνπκπί Edit ησλ εθαξκνγώλ ησλ Windows θαη ηνπ Office (Cut, Copy, Paste
θηι)
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View: από απηό ην θνπκπί επηινγώλ πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαρείξηζε ησλ παξάζπξσλ
ειέγρνπ ηεο αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο, επηιέγεηαη δειαδή πνην ηκήκα ηεο εθαξκνγήο είλαη άκεζα νξαηό (view code/object, explorer, properties, form θηι)
Project: παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα πξνζζήθεο λέσλ ζηνηρείσλ ζηελ εθαξκνγή (θόξκεο, θιάζεηο, ζηνηρεία ειέγρνπ θηι)
Format: δηαρεηξίδεηαη ηελ εκθάληζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο εθαξκνγήο, ζε πνιιά ζεκεία
είλαη όκνην κε ην θνπκπί Format ησλ εθαξκνγώλ ησλ Windows θαη ηνπ Office.
Debug: εδώ πεξηέρνληαη νη εληνιέο απνζθαικάησζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζώο θαη
επηινγέο εθηέιεζεο κεκνλσκέλσλ εληνιώλ, εηζαγσγήο ζεκείσλ πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηνπ πξνγξάκκαηνο (breakpoints) θηι.
Tools: ζε απηό ην θνπκπί βξίζθνληαη ηα εξγαιεία ειέγρνπ ησλ κελνύ πνπ πξνζηίζεληαη ζε κηα εθαξκνγή θαζώο θαη ξπζκίζεηο ηόζν ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο ηεο
Visual Basic όζν θαη ηεο ίδηαο ηεο αλαπηπζζόκελεο εθαξκνγήο.
Window: αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ δηαθνξεηηθώλ παξαζύξσλ πνπ βξίζθνληαη αλνηρηά θαηά ηε θάζε αλάπηπμεο.
Help: πεξηέρεη αξρεία βνήζεηαο γηα ην ρξήζηε, ελώ αθόκα παξέρεη πξόζβαζε ζηελ
νινθιεξσκέλε βάζε πιεξνθνξηώλ ηεο Visual Basic, ηελ MSDN (Microsoft
Developer Network).

Δηθόλα 1.2-3: Γξακκή Μελνύ (Menu Bar)

1.2.6 Η γπαμμή επγαλείυν (Σoolbar)
Ζ γξακκή εξγαιείσλ ιεηηνπξγεί όπσο ε αληίζηνηρε γξάκκε κηαο ηππηθήο εθαξκνγήο ηεο Microsoft. πγθεθξηκέλα, πεξηέρεη πιήζνο θνπκπηώλ ζπληόκεπζεο γηα ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ βαζηθώλ δηεξγαζηώλ ηεο Visual Basic ελώ επηπιένλ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαζηάζεηο θαη ηε ζέζε ηεο ηξέρνπζαο θόξκαο πνπ ζρεδηάδεηαη ή δηακνξθώλεηαη.

1.2.7 Η επγαλειοθήκη (Toolbox)
H Δξγαιεηνζήθε (Toolbox) ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο ιεηηνπξγηθέο θαηεγνξίεο όπσο
Common Device Controls (πλεζηζκέλα ζηνηρεία ειέγρνπ ζπζθεπήο), Device
Components (πζηαηηθά ζηνηρεία ζπζθεπήο), Device Data (Γεδνκέλα πζθεπήο) . ε
απηήλ βξίζθνληαη ηα ζηνηρεία ειέγρνπ πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε κηα θόξκα.

Δηθόλα 1.2-4 : Γξακκή Δξγαιείσλ (Toolbar)

Έλα ζηνηρείν ειέγρνπ κπνξεί λα είλαη:
Label – Δηικέηα : Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εκθάληζε θεηκέλνπ ζηελ νζόλε. Βαζηθή ηδηόηεηά ηνπ είλαη ε Caption – Λεδάληα.
Button – Κοςμπί Δνηολήρ : Παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα εθηέιεζεο κηαο ελέξγεηαο ή
κηαο εληνιήο.
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Textbox – Πλαίζιο Κειμένος: Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή δεδνκέλώλ.
Βαζηθή ηδηόηεηα είλαη ε text.
Radio Button – Κοςμπί επιλογήρ : Γίλεη ηελ δπλαηόηεηα ελαιιαθηηθώλ επηινγώλ πνπ αιιειναπνθιείνληαη.. Βαζηθή ηδηόηεηα είλαη ε Value.
CheckBox – Πλαίζιο Δλέγσος : Γίλεη ηελ δπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο ή κε κηαο
εληνιήο Βαζηθή ηδηόηεηα είλαη ε Value.
ListBox – Πλαίζιο λίζηαρ : Παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα εκθάληζεο ζηνηρείσλδεδνκέλσλ ζε ιίζηα κε δπλαηόηεηα επηινγήο ζηνηρείνπ ή ζηνηρείσλ ηεο ιίζηαο.
ComboBox – ύνθεηο Πλαίζιο : Γίλεη ηελ δπλαηόηεηα εκθάληζεο ζηνηρείσλ –
δεδνκέλσλ ζε ιίζηα κε δπλαηόηεηα επηινγήο ελόο κόλν ζηνηρείνπ. Αθόκε παξέρεηαη ε
δπλαηόηεηα πιεθηξνιόγεζεο θαηλνύξγησλ δεδνκέλσλ.

Δηθόλα 1.2-5:Δξγαιεηνζήθε (Toolbox)

Δίλαη ζεκαληηθό λα επηζεκαλζεί όηη ε νλνκαζία πνπ δίλεηαη ζηα ζηνηρεία ειέγρνπ παίδεη
ζεκαληηθό ξόιν ζηε εύξπζκε αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα ιόγνπο ηάμεο ζπλεζίδεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πξνζέκαηα πνπ λα δειώλνπλ ην είδνο ηνπ ζηνηρείνπ ειέγρνπ.
1.2.8 Σο Παπάθςπο ζσεδίαζηρ θόπμαρ (Form Design Window)
Σν παξάζπξν ζρεδίαζεο θόξκαο απνηειεί ηε βάζε γηα ηνλ ζρεδηαζκό θάζε θόξκαο.
ε απηό πεξηέρνληαη νη επηινγέο κνξθνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζεο ηεο θόξκαο.

1.2.9 Σο παπάθςπο ιδιοηήηυν (Properties)
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ε θάζε θόξκα θαη ζε θάζε ζηνηρείν ειέγρνπ αληηζηνηρεί έλα ζύλνιν ηδηνηήησλ πνπ
θαζνξίδεη ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά όπσο ην κέγεζνο, ηε ζέζε ,ην ρξσκαηηζκό θ.α.
ην παξάζπξν ηδηνηήησλ πεξηιακβάλνληαη όιεο ηηο ηδηόηεηεο κηαο θόξκαο ή ελόο ζηνηρείνπ ειέγρνπ θαζώο θαη ηηο ηηκέο ηνπο..

Δηθόλα 1.2-6 :Παξάζπξν Ιδηνηήησλ (Properties) θαη Παξάζπξν Γηεξεύλεζεο ιύζεσλ (Solution
explorer)

1.2.10 Σο παπάθςπο διεπεύνηζηρ λύζευν (Solution explorer)
Έλα έξγν (project) είλαη έλα ζύλνιν θνξκώλ θαη θώδηθα πνπ ζπληζηνύλ κηα εθαξκνγή. Κάζε θόξκα ηεο εθαξκνγήο αληηπξνζσπεύεηαη από έλα εηθνλίδην α ζην παξάζπξν
δηεξεύλεζεο ιύζεσλ (Solution Explorer). Έλα αξρείν θόξκαο πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή ηεο
νπηηθήο απεηθόληζεο (designer) θαζώο θαη ηνλ θώδηθα πξνγξάκκαηνο (code) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε θόξκα.
1.2.11 Δπεξεπγαζηήρ κώδικα (code viewer)
ηνλ Δπεμεξγαζηή Κώδηθα εκθαλίδνληαη νη πξνγξακκαηηζηηθέο εληνιέο πνπ αθνξνύλ
ηελ ηξέρνπζα θόξκα. Οη εληνιέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε θάπνηαο ελέξγεηαο ζπλήζσο είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζε πξνγξακκαηηζηηθέο δνκέο νη νπνίεο νλνκάδνληαη δηαδηθαζίεο (procedures). Έλαο ηύπνο δηαδηθαζίαο είλαη ε δηαδηθαζία (Sub), ε νπνία κεξηθέο θνξέο νλνκάδεηαη θαη ππνξνπηίλα (subroutine). Οη δηαδηθαζίεο Sub πεξη-
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ιακβάλνπλ ηε δεζκεπκέλε ιέμε Sub ζηελ πξώηε γξακκή θαη ηειεηώλνπλ κε ηε δεζκεπκέλε ιέμε End Sub. Οη δηαδηθαζίεο σο επί ην πιείζηνλ εθηεινύληαη κέηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπκβάλησλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ παηήκαηνο ελόο θνπκπηνύ. Όηαλ κηα δηαδηθαζία έρεη ζπζρεηηζηεί κε έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θαη ζπκβάλ, νλνκάδεηαη ρεηξηζηήο ζπκβάληνο (event handler) ή δηαδηθαζία ζπκβάληνο (event procedure). Ζ δεζκεπκέλε ιέμε End είλαη απηή πνπ ζα ηεξκαηίζεη ην πξόγξακκα ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ιέμε End είλαη επίζεο θαη κηα πιήξεο εληνιή πξνγξάκκαηνο (program statement), κηα απηόλνκε νδεγία πνπ εθηειείηαη από ην κεηαγισηηηζηή (compiler) ηεο Visual Basic, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία ή ηελ ζπληαθηηθή αλάιπζε (parsing) θάζε γξακκήο
πεγαίνπ θώδηθα (source code) ζπλδπάδνληαο ην απνηέιεζκα κε άιινπο πόξνπο γηα ηε
δεκηνπξγία ελόο εθηειέζηκνπ αξρείνπ. Θα κπνξνύζε λα εηπσζεί όηη νη εληνιέο πξνγξάκκαηνο αλαινγνύλ ζηηο πξνηάζεηο ηεο αλζξώπηλεο γιώζζαο, κπνξνύλ δειαδή λα έρνπλ
νπνηνδήπνηε κήθνο αιιά πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηνπο αληίζηνηρνπο γξακκαηηθνύο «θαλόλεο» ηνπ κεηαγισηηηζηή.
Καζώο ν πξνγξακκαηηζηήο θαηαρσξίδεη εληνιέο θαη δηελεξγεί ηηο απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο ν Δπεμεξγαζηήο Κώδηθα πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο κνξθνπνίεζεο, όπσο ηε ξύζκηζε εζνρώλ θαη δηαζηεκάησλ θαη ηελ πξνζζήθε ησλ απαηηνύκελσλ παξελζέζεσλ. Ζ αθξηβήο νξζνγξαθία, ε ζεηξά θαη ε απόζηαζε ησλ ζηνηρείσλ κέζα ζηηο εληνιέο, αλαθέξνληαη σο ζύληαμε εληνιήο (statement syntax). Δπίζεο αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ε εκθάληζε
θάζε κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κε δηαθνξεηηθό ρξώκα κε ζθνπό ηελ αλαγλώξηζε
ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ. Σέινο θαηά ηελ πιεθηξνιόγεζε ηνπ νλόκαηνο κηαο ηδηόηεηαο, ε Visual Basic εκθαλίδεη ηηο δηαζέζηκεο ηδηόηεηεο ηνπ αληηθείκελνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα πιαίζην θαηαιόγνπ, ώζηε λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο ηεο κε έλα
δηπιό πάηεκα ηνπ πνληηθηνύ .

Δηθόλα 1.2-7: Δπεμεξγαζηήο Κώδηθα (Code Viewer)
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1.2.12 Λίζηα ζθαλμάηυν (Error List)
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία εκθαλίδεηαη θάπνην κήλπκα ζθάικαηνο είλαη πηζαλό
κηα εληνιή λα έρεη πιεθηξνινγεζεί ιαλζαζκέλα. Σα κελύκαηα ζθάικαηνο εκθαλίδνληαη
ζπγθεληξσκέλα ζην αληηθείκελν Λίζηαο θαικάησλ (Error List) ην νπνίν παξέρεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ην ρεηξηζκό ελόο ζθάικαηνο, θάζε θνξά πνπ απηό ζπκβαίλεη.
ην ζεκείν απηό επηζεκαίλεηαη όηη ηα πεξηζζόηεξα παξάζπξα εξγαιείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Δξγαιεηνζήθεο) δηαζέηνπλ κηα ιεηηνπξγία απηόκαηεο απόθξπςεο,
ώζηε λα ζπξξηθλώλνληαη ζε θαξηέιεο όηαλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ιεηηνπξγία πνπ ζπληειεί ζηελ εμνηθνλόκεζε ρώξνπ θαηά ην ζρεδηαζκό θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό κέζα ζην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο.

Δηθόλα 1.2-8: Λίζηα Σθαικάησλ (Error List)

1.2.13 Διζαγυγή Μενού
Ζ Visual Basic παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ πξνγξακκαηηζηή λα ρξεζηκνπνηεί ρεηξηζηήξηα ηεο Δξγαιεηνζήθεο, όπσο ηα ContexMenuStrip θαη MainMenu, ώζηε λα πξνζδίδεηαη επαγγεικαηηθή όςε ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο
κελνύ, γξακκώλ εξγαιείσλ θαη πιαηζίσλ δηαιόγνπ επαγγεικαηηθνύ επηπέδνπ. Κάζε κελνύ βξίζθεηαη ζηε γξακκή κελνύ (menu bar) θαη πεξηέρεη έλα θαηάινγν ζρεηηθώλ κεηαμύ
ηνπο εληνιώλ. Μηα γξακκή εξγαιείσλ πεξηέρεη θνπκπηά θαη άιια εξγαιεία πνπ εθηεινύλ
ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο ζε έλα πξόγξακκα. Οη πεξηζζόηεξεο εληνιέο κελνύ θαη εληνιέο
γξακκώλ εξγαιείσλ εθηεινύληαη άκεζα κόιηο ν ρξήζηεο παηήζεη ζε απηέο. Αλ όκσο κηα
εληνιή κελνύ αθνινπζείηαη από απνζησπεηηθά (…), όηαλ ν ρξήζηεο παηήζεη ζε απηή ζα
εκθαληζηεί έλα πιαίζην δηαιόγνπ ην νπνίν δεηά πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο. Οη πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο επηηξέπνπλ ηελ πξνζπέιαζε θαη ηελ εθηέιεζε εληνιώλ κελνύ κε ηε ρξήζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ. Απηό επηηπγράλεηαη κε ην πιήθηξν Alt ζε
ζπλδπαζκό κε ηα πιήθηξα πξόζβαζεο.
1.2.14

Αποθήκεςζη ηυν έπγυν

Σα έξγα απνζεθεύνληαη κε έλα ηδηαίηεξν ηξόπν. Ο ρξήζηεο δίλεη όλνκα ζην έξγν πξνηνύ ην δεκηνπξγήζεη θαη ηα αξρεία πνπ παξάγνληαη παξακέλνπλ ζηε κλήκε γηα έιεγρν
θαη δηόξζσζε, κέρξη λα απνζεθεπηνύλ ή λα απνξξηθζνύλ. Σα πξνγξάκκαηα ηεο Visual
Basic 2005 ζπκπεξηιακβάλνπλ έλα αξρείν έξγνπ (.vbproj) θαη έλα αξρείν ιύζεο (.sln).
Έλα αξρείν έξγνπ πεξηέρεη εηδηθέο πιεξνθνξίεο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πξνγξακκαηηζηηθή
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εξγαζία, ελώ έλα αξρείν ιύζεο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα έλα ή θαη πεξηζζόηεξα έξγα. Σα
αξρεία ιύζεσλ κπνξνύλ λα δηαρεηξηζηνύλ πνιιά ζρεηηθά κεηαμύ ηνπο έξγα. Οη εθαξκνγέο Windows πνπ δεκηνπξγνύληαη κε ην Visual Studio έρνπλ πξνέθηαζε νλόκαηνο αξρείνπ .exe, είλαη εθηειέζηκα αξρεία (executables files) θαη κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε
νπνηνδήπνηε ζύζηεκα όπνπ εθηεινύληαη ηα Microsoft Windows θαη ζην νπνίν ππάξρνπλ
ηα απαξαίηεηα αξρεία ππνζηήξημεο. (Ζ Visual Basic εγθαζηζηά απηόκαηα απηά ηα αξρεία
ππνζηήξημεο, ζηα νπνία ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα αξρεία ηνπ Πιαηζίνπ Δθαξκνγώλ
.ΝΔΣ). Σν Visual Studio έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγεί δύν ηύπνπο εθηειέζηκσλ αξρείσλ, κηα έθδνζε απνζθαικάησζεο (debug build) θαη κηα έθδνζε δηαλνκήο (release
build). Οη εθδόζεηο απνζθαικάησζεο δεκηνπξγνύληαη απηόκαηα θαηά ηε δεκηνπξγία θαη
εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην αληίζηνηρν αξρείν ζπλήζσο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο
απνζθαικάησζεο πνπ πξνθαινύλ κηα κηθξή θαζπζηέξεζε ζηελ εθηέιεζε ηνπ. Οη εθδόζεηο δηαλνκήο είλαη βειηηζηνπνηεκέλα εθηειέζηκα αξρεία πνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπο.
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1.3 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ
1.3.1 Γήλυζη μεηαβληηών
Μεηαβιεηή (variable) νλνκάδεηαη ε πξνζσξηλή ζέζε απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ζην
πξόγξακκα. ηνλ θώδηθα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κία ή πεξηζζόηεξεο κεηαβιεηέο
θαη λα απνζεθεπηνύλ ζε απηέο ιέμεηο, αξηζκνί, εκεξνκελίεο, ηδηόηεηεο ή άιιεο ηηκέο. Με
ηε ρξήζε κεηαβιεηώλ απνδίδεηαη έλα ζύληνκν θαη εύθνια αλαθιήζηκν ζηε κλήκε όλνκα
ζε θάζε ζηνηρείν δεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Κάζε κεηαβιεηή κπνξεί λα πεξηέρεη
πιεξνθνξίεο πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο θαηά ην ρξόλν εθηέιεζεο, απνηειέζκαηα ζπγθεθξηκέλσλ ππνινγηζκώλ ή θάπνηα ζηνηρεία δεδνκέλσλ πνπ ζα εκθαληζηνύλ ζηε θόξκα.
Οη κεηαβιεηέο απνηεινύλ έλα από ηα πιένλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνύ Σα νλόκαηα ησλ κεηαβιεηώλ κπνξνύλ λα έρνπλ κήθνο έσο 255 ραξαθηήξεο, κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ ηαπηόρξνλα γξάκκαηα θαη αξηζκνύο πξέπεη όκσο ππνρξεσηηθά λα αξρίδνπλ από γξάκκα, ρσξίο λα πεξηέρνπλ ηειείεο θαη θπξίσο δεζκεπκέλεο
ιέμεηο ηεο Visual Basic.ΝET. Δπίζεο ην πξόγξακκα δελ δηαρσξίδεη ηνπο πεδνύο από ηνπο
θεθαιαίνπο ραξαθηήξεο ζηα νλόκαηα ησλ κεηαβιεηώλ θαη ηνπο δηνξζώλεη θαηάιιεια
θαη απηόκαηα θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο εληνιήο.
ε έλα κεγάιν θαη πνιύπινθν πξόγξακκα είλαη πηζαλό λα ππάξρνπλ αξθεηέο θόξκεο
θαη δηαδηθαζίεο ζπκβάλησλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ίδηεο κεηαβιεηέο θαη ξνπηίλεο.
Δμ‟ νξηζκνύ, νη κεηαβιεηέο κηαο δηαδηθαζίαο ζπκβάληνο είλαη ηνπηθέο (local) θαη κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ θαη λα ηξνπνπνηεζνύλ κόλν κέζα ζηε δηαδηθαζία ζπκβάληνο όπνπ
δεκηνπξγήζεθαλ. Γηα λα γίλεη επηηξεπηό ζηηο θόξκεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζπκβάλησλ ελόο
έξγνπ λα κνηξάδνληαη κεηαβιεηέο θαη δηαδηθαζίεο, ζα πξέπεη λα δεισζνύλ νη θνηλέο κεηαβιεηέο θαη δηαδηθαζίεο ζε κία ή πεξηζζόηεξεο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο ηνπ έξγνπ. Μηα
ιεηηνπξγηθή κνλάδα (module) είλαη έλα εηδηθό αξρείν κε πξνέθηαζε νλόκαηνο .vb, ην νπνίν πεξηέρεη δειώζεηο κεηαβιεηώλ θαη δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ
ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε αληίζεζε κε ηηο θόξκεο πεξηέρνπλ κόλν
θώδηθα θαη δε δηαζέηνπλ δηαζύλδεζε ρξήζηε. Ζ δήισζε κηαο θαζνιηθήο ή δεκόζηαο κεηαβιεηήο ζε κηα ιεηηνπξγηθή κνλάδα είλαη απιή κε ηελ πιεθηξνιόγεζε ηεο δεζκεπκέλεο
ιέμεο Public (Γεκόζηα), ην όλνκα ηεο κεηαβιεηήο θαη ηνλ ηύπν ηεο.
1.3.2 Γιαδικαζίερ και ςναπηήζειρ (Modules and Functions)
Έλαο ηξόπνο νκαδνπνίεζεο ζρεηηθώλ κεηαμύ ηνπο εληνιώλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
κηαο εξγαζίαο είλαη νη δηαδηθαζίεο. ηε Visual Basic.ΝEt πεξηιακβάλνληαη δύν θύξηνη
ηύπνη δηαδηθαζηώλ. H δηαδηθαζία Function ή ζπλάξηεζε είλαη κηα εληνιή πνπ εθηειεί
θάπνηα εξγαζία θαη ζηε ζπλέρεηα επηζηξέθεη ζην πξόγξακκα έλα απνηέιεζκα. Ζ ηηκή
πνπ επηζηξέθεηαη από κηα ζπλάξηεζε κπνξεί λα απνδνζεί ζε κηα κεηαβιεηή ή ζε κηα ηδηόηεηα ή ζε θάπνηα άιιε εληνιή ή ζπλάξηεζε. ηηο ζπλαξηήζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά έλα ή πεξηζζόηεξα νξίζκαηα γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ ελεξγεηώλ ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ηα νξίζκαηα πξέπεη λα ρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο κε θόκκαηα θαη νιόθιεξε ε νκάδα απηώλ λα πεξηθιείεηαη ζε παξελζέζεηο.
Οη ζπλαξηήζεηο θαινύληαη κε ην όλνκα ηνπο από δηαδηθαζίεο ζπκβάλησλ ή άιιεο δηαδηθαζίεο, κπνξνύλ λα ιάβνπλ νξίζκαηα θαη επηζηξέθνπλ πάληα κηα ηηκή ζην όλνκα ηεο ζπλάξηεζεο. Οη δηαδηθαζίεο Sub ή ππνξνπηίλεο, θαινύληαη επίζεο κε ην όλνκα ηνπο από
δηαδηθαζίεο ζπκβάλησλ ή άιιεο δηαδηθαζίεο, κπνξνύλ λα ιάβνπλ νξίζκαηα θαη λα επη-
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ζηξέςνπλ ηξνπνπνηεκέλεο ηηκέο ζε έλα θαηάινγν νξηζκάησλ. Δληνύηνηο νη ππνξνπηίλεο
δελ επηζηξέθνπλ ηηκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην όλνκα ηνπο, ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο γηα
λα δέρνληαη ή λα επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα εηζόδνπ, λα εκθαλίδνπλ δεδνκέλα εμόδνπ ή
λα νξίδνπλ ηηκέο ηδηνηήησλ.
Οη δηαδηθαζίεο γεληθήο ρξήζεο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζπζρέηηζεο κηαο ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελεο νκάδαο εληνιώλ κε έλα νηθείν όλνκα. Διαρηζηνπνηνύλ ηηο επαλαιακβαλόκελεο γξακκέο γηαηί νξίδνληαο κηα δηαδηθαζία κόλν κία θνξά, κπνξεί ν ρξήζηεο λα ηελ θαιέζεη από ην πξόγξακκα όζεο θνξέο απαηηεζεί. Δπίζεο έλα πξόγξακκα ρσξηζκέλν ζε κηα
ζπιινγή από κηθξόηεξα ηκήκαηα κπνξεί λα αλαιπζεί θαη λα γίλεη θαηαλνεηό πνιύ πην
εύθνια από έλα πξόγξακκα πνπ απνηειείηαη από έλα κόλν κεγάιν ηκήκα θώδηθα. Δπηπιένλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε άιια πξνγξάκκαηα θαη ιύζεηο.
1.3.3 Μαθημαηική Βιβλιοθήκη ηηρ Visual Basic
Όζν αθνξά ζηε ζύληαμε καζεκαηηθώλ πξάμεσλ πξνζθέξνληαη ζύκβνια ζπληνκεύζεσλ γηα νξηζκέλεο βαζηθέο καζεκαηηθέο πξάμεηο, όπσο ε πξόζζεζε (+), ε αθαίξεζε (-)
θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο (*). „Όιεο νη καζεκαηηθέο (ηξηγσλνκεηξηθέο, ινγαξηζκηθέο θ.α.)
ζπλαξηήζεηο ζπληάζζνληαη κέζσ κηαο εηδηθήο «κεζόδνπ» ε νπνία θαιείηαη math θαη θέξεη πξνο ρξήζε νιόθιεξε ηελ καζεκαηηθή βηβιηνζήθε ηεο Visual Basic.NET. Ζ βηβιηνζήθε απηή ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα κε ηελ πιεθηξνιόγεζε ηεο ιέμεο math. θαη πεξηιακβάλεη 28 ζπλαξηήζεηο θαη ζηαζεξέο νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ ρξήζηε δηα κέζνπ
ηεο απηόκαηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρήκαηνο Απηό έρεη σο απνηέιεζκα, νη ελζσκαησκέλεο
ζπλαξηήζεηο λα ζπληάζζνληαη σο Math.Σπλάξηεζε(νξίζκαηα)

Δηθόλα 1.3-1: Μαζεκαηηθή Βηβιηνζήθε ηεο Visual Basic

1.3.4 Σύπορ (Formula)
Σύπνο (formula) είλαη κηα εληνιή ζηελ νπνία ζπλδπάδνληαη αξηζκνί, κεηαβιεηέο, ηειεζηέο θαη δεζκεπκέλεο ιέμεηο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο ηηκήο. Ζ Visual Basic.ΝET
πεξηέρεη αξθεηά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ηύπνπο.
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1.3.5 Message Boxes
Μεξηθέο θνξέο ρξεηάδεηαη λα επηζηεζεί ε πξνζνρή ηνπ ρξήζηε ηνπ πξνγξάκκαηόο
κέζσ ελόο κελύκαηνο. Σελ ιεηηνπξγία απηή πξαγκαηνπνηνύλ ηα Message Boxes.

Δηθόλα 1.3-2: Message Box

1.3.6 Input Boxes
Σα Input Boxes κνηάδνπλ κε ηα Message Boxes ζην όηη δελ είλαη κνλίκσο εκθαλή ζηελ
νζόλε αιιά εκθαλίδνληαη κόλν όηαλ απηό είλαη απαξαίηεην. Σα Input Boxes κπαξέρνπλ
ηε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο δεδνκέλσλ απεπζείαο από ηνλ ρξήζηε. Ζ ρξήζε κεγάινπ αξηζκνύ Input Boxes κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γη απηό πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη όπνπ θαη όηαλ είλαη απαξαίηεην. Σα
ζηνηρεία πνπ εηζάγνληαη ζην Input Box ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ θώδηθα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο. Πξνϋπνζέζεηο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη λα κε γίλνπλ νξζνγξαθηθά ή ζπληαθηηθά ιάζε θαη ν ρξήζηεο λα κελ επηιέμεη ηελ αθύξσζε ηνπ Input Box.

Δηθόλα 1.3-3 Input Box

1.3.7 Combo Boxes
Έλα αθόκα πνιύ ρξήζηκν εξγαιείν ηεο Visual Basic είλαη ην ComboBox ην νπνίν παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα επηιέμεη από κηα ιίζηα ζηνηρείσλ Ο ζρεδηαζκόο ηνπ
Combo Box θαη ε εηζαγσγή ηνπ ζηε θόξκα γίλεηαη από ηελ εξγαιεηνζήθε (ToolBox).

Δηθόλα 1.3-4: Combo Box
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1.3.8 ύνηαξη ενηολών
Μηα πξνγξακκαηηζηηθή εληνιή είλαη νπνηνζδήπνηε ζπλδπαζκόο δεζκεπκέλσλ ιέμεσλ,
ηδηνηήησλ, νλνκάησλ αληηθεηκέλσλ, κεηαβιεηώλ, αξηζκώλ, εηδηθώλ ζπκβόισλ θαη άιισλ
ηηκώλ πνπ όια καδί απνηεινύλ κηα έγθπξε νδεγία αλαγλσξίζηκε από ην κεηαγισηηηζηή
ηεο Visual Basic. Καηά ηε δηαηύπσζε κηαο πξνγξακκαηηζηηθήο εληνιήο πξέπεη λα αθνινπζνύληαη θαλόλεο πνπ νλνκάδνληαη ζύληαμε ή ζπληαθηηθό (syntax) ησλ εληνιώλ.
1.3.9 Παπάζηαζη ςνθήκηρ (conditional expression)
Παξάζηαζε ζπλζήθεο (conditional expression) νλνκάδεηαη έλα ηκήκα κηαο νινθιεξσκέλεο εληνιήο, ην νπνίν ζέηεη ζηνλ θώδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο κηα ινγηθή εξώηεζε
ζρεηηθά κε θάπνηα ηδηόηεηα, κεηαβιεηή ή άιιν ζηνηρείν δεδνκέλσλ θαη δέρεηαη απαληήζεηο ηύπνπ “Αιεζέο” ή “Φεπδέο”. Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη παξαζηάζεηο ζπλζήθεο ζε έλα
εηδηθό ηκήκα εληνιώλ πνπ είλαη γλσζηό κε ηνλ όξν δνκή απόθαζεο (decision) παξέρεηαη
ε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ή κε δηάθνξσλ εληνιώλ όπσο θαη κε ηε
ζεηξά εθηέιεζεο ελεξγεηώλ.
1.3.10 Γομέρ Δλέγσος
Ζ δνκή απόθαζεο If…Then επηηξέπεη ηελ αμηνιόγεζε κηαο ζπλζήθεο ζε έλα πξόγξακκα θαη ηελ πνξεία δξάζεο κε βάζε ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιόγεζεο. Οη παξαζηάζεηο πνπ ην απνηέιεζκα ηνπο κπνξεί λα είλαη “Αιεζέο” ή “Φεπδέο” είλαη γλσζηέο σο παξαζηάζεηο Boolean. Οη ινγηθέο απηέο ηηκέο απνδίδνληαη ζε νξηζκέλεο ηδηόηεηεο αληηθεηκέλσλ ή ζε ινγηθέο κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ηε ρξήζε ηεο εληνιήο Dim
θαη ηηο δεζκεπκέλεο ιέμεηο «Αs Boolean».
Ζ ζύληαμε ηεο παξαπάλσ εληνιήο είλαη ηέηνηα πνπ επηηξέπεη ηνλ έιεγρν πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ παξακέηξσλ θαη έηζη αλάινγα κε ηελ επαιήζεπζε ή κε ησλ εθάζηνηε παξακέηξσλ ην πξόγξακκα ζπλερίδεη αλάινγα. Σα ινγηθά δηαγξάκκαηα πνπ κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ από ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο εληνιήο είλαη πνιύ κεγάια θαη πνιύπινθα κε πνιιέο εμόδνπο θαη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο.
Μηα άιιε εληνιή πνπ κνηάδεη αξθεηά κε ηελ παξαπάλσ είλαη θαη ε Select Case. Οπζηαζηηθά ε Select Case απνηειεί κηα δηαδηθαζία πνιιαπιήο επηινγήο γεγνλόησλ.
1.3.11 Δπαναληπηικέρ Γιαδικαζίερ (Loops)
Γηα ηελ επαλαιακβαλόκελε εθηέιεζε ελόο ζπλόινπ εληνιώλ ρξεζηκνπνηνύληαη βξόρνη (loops). Έλαο βξόρνο For...Next ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο εληνιώλ γηα έλα πξνθαζνξηζκέλν πιήζνο επαλαιήςεσλ ζε κηα δηαδηθαζία
ζπκβάληνο ή κηα ιεηηνπξγηθή κνλάδα θώδηθα. Απηόο είλαη έλαο ζύληνκνο ηξόπνο γξαθήο
ελόο κεγάινπ θαηαιόγνπ εληνιώλ πξνγξάκκαηνο, θάζε νκάδα εληνιώλ ηνπ νπνίνπ εθηειεί ηελ ίδηα ιεηηνπξγία.
Μηα ελαιιαθηηθή ιύζε ζην βξόρν For...Next είλαη ν βξόρνο Do, ν νπνίνο εθηειεί κηα
νκάδα εληνιώλ κέρξη λα γίλεη αιεζήο κηα παξάζηαζε ζπλζήθεο. Οη βξόρνη Do είλαη πνιύηηκνη επεηδή ζπρλά δελ είλαη γλσζηόο εθ ησλ πξνηέξσλ ν αξηζκόο επαλαιήςεσλ ελόο
βξόρνπ. εκαληηθό είλαη ε ζπλζήθε ηνπ βξόρνπ λα βξίζθεηαη ζην ηέινο ηνπ, ώζηε λα
εμαζθαιίδεη όηη απηόο ζα εθηειεζηεί ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά, δηαθνξεηηθά αλ ε ζπλζήθε
ζηελ αξρή ηνπ δελ είλαη αιεζήο όηαλ αμηνινγεζεί γηα πξώηε θνξά ε εληνιή Do, ν βξό-
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ρνο δελ ζα εθηειεζηεί πνηέ. Πξνζνρή ρξεηάδεηαη θαη ζην ζεκείν εμόδνπ ηνπ, ώζηε ν πξνγξακκαηηζηήο λα απνθύγεη ηε δεκηνπξγία αηέξκνλνο βξόρνπ.
1.3.12 θάλμαηα (Errors)
ε έλα πξόγξακκα Visual Basic κπνξεί λα ζπκβνύλ ηξεηο ηύπνη ζθαικάησλ: ζπληαθηηθά ζθάικαηα, ζθάικαηα ρξόλνπ εθηέιεζεο θαη ινγηθά ζθάικαηα. Έλα ζπληαθηηθό
ζθάικα (syntax error) ή ζθάικα κεηαγισηηηζηή (compiler error) είλαη έλα πξνγξακκαηηζηηθό ιάζνο (όπσο κηα ιάζνο γξακκέλε ηδηόηεηα ή δεζκεπκέλε ιέμε), πνπ παξαβηάδεη
ηνπο θαλόλεο ηεο Visual Basic. Ζ Visual Basic ππνδεηθλύεη αξθεηνύο ηύπνπο ζπληαθηηθώλ ζθαικάησλ θαηά ηελ πιεθηξνιόγεζε ησλ εληνιώλ ζην πξόγξακκα θαη δελ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ κέρξη λα δηνξζσζεί θάζε έλα από απηά. Έλα ζθάικα ρξόλνπ εθηέιεζεο (runtime error) είλαη έλα ζθάικα πνπ αλαγθάδεη ην πξόγξακκα λα ηεξκαηηζηεί απξόζκελα θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ, θαη πξνθύπηεη από εμσηεξηθά ζπκβάληα ή
από ζπληαθηηθά ιάζε ηα νπνία δελ έρνπλ εληνπηζηεί. Σν ινγηθό ζθάικα (logic errror)
είλαη έλα αλζξώπηλν ιάζνο – έλα πξνγξακκαηηζηηθό ιάζνο πνπ νδεγεί ην πξόγξακκα λα
παξάγεη ιαλζαζκέλα. Αμίδεη λα ηνληζηεί όηη αθελόο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο debugging ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη αθεηέξνπ κέζσ ηεο εηδηθήο εληνιήο try...catch πεξηνξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκό ηα πηζαλά ζθάικαηα πνπ δύλαηαη λα αλαθύςνπλ ζε θάζε ζηάδην αλάπηπμεο ηεο
εθαξκνγήο.
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Τπολογιζμόρ ζςνηελεζηή αζθαλείαρ ζύνθεηηρ ηςσούζαρ διαηομήρ
ένανηι μεγεθών οπθήρ ένηαζηρ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Γεληθά
θεπηηθό ηεο κεζόδνπ
Αιγόξηζκνο ππνινγηζκνύ
Πξνζαξκνγή ηεο κεζόδνπ ζε άιινπο ηύπνπο δηαηνκώλ
Δγθπξόηεηα ηεο κεζόδνπ
Σν ινγηζκηθό 1 ηνπ πξνγξάκκαηνο MACSAN

2.1 ΓΔΝΙΚΑ
ην παξόλ θεθάιαην αλαιύεηαη ε κέζνδνο ππνινγηζκνύ ηνπ ζπληειεζηή αζθαιείαο κηαο ζύλζεηεο ηπρνύζαο δηαηνκήο πνπ ππνβάιιεηαη ζε ινμή θάκςε κε αμνληθή
δύλακε ζηελ νπνία έρεη βαζηζηεί ην ππνπξόγξακκα 1 ηνπ ινγηζκηθνύ MACSAN θαη
θαηόπηλ παξνπζηάδεηαη ην ελ ιόγσ πξόγξακκα.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν όξνο ζύλζεηε ηπρνύζα δηαηνκή αλαθέξεηαη ζηελ
ζπλεξγαζία νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνηρνπνηίαο ζε δηαηνκέο πνιπγσληθνύ πεξηγξάκκαηνο. Ζ όιε θηινζνθία ηεο κεζόδνπ βαζίζηεθε ζε έλαλ αιγόξηζκν ηνπ θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο πνιηηηθώλ κεραληθώλ ηεο πνιπηερληθήο ζρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. θ.
Κνζκά ηπιηαλίδε. Οη κόλεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη αθνξνύλ θάπνηα κεγέζε
νξηαθώλ παξακνξθώζεσλ εμαηηίαο ηνπ γεγνλόηνο όηη ην δηάζηεκα πνπ εθπνλήζεθε ν
ζπγθεθξηκέλνο αιγόξηζκνο ν ηζρύσλ θαλνληζκόο ζθπξνδέκαηνο ήηαλ δηαθνξεηηθόο.
Ζ παξνπζίαζε ηεο κεζόδνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηέζζεξηο ελόηεηεο. ηελ πξώηε
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επεμεγείηαη ην ινγηθό ππόβαζξν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε κέζνδνο ππνινγηζκνύ. ηε
δεύηεξε αλαιύεηαη δηεμνδηθά ν αιγόξηζκνο ηεο κεζόδνπ ελώ ζηελ ηξίηε επεμεγείηαη
ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ε ελ ιόγσ κέζνδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα άιινπο ηύπνπο δηαηνκώλ πεξά ηεο πνιπγσληθή. Σέινο ζηελ ηέηαξηε ελόηεηα πεξηγξάθεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ θαη ν έιεγρνο αμηνπηζηίαο κε ηνλ νπνίν επαιεζεύηεθε ε εγθπξόηεηα ηεο.
Αληίζηνηρα ζηελ ελόηεηα πνπ είλαη αθηεξσκέλε ζην ππνπξόγξακκα 1 γίλεηαη κηα
ζύληνκε επίδεημε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαη αθνινύζσο παξνπζηάδεηαη κηα εθαξκνγή
ηνπ πξνγξάκκαηνο.
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2.2 ΚΔΠΣΙΚΟ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ
2.2.1 Παπαδοσέρ
Οη παξαδνρέο πνπ γίλνληαη είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ δέρεηαη ν ΔΚΟ γηα ηελ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο από κεγέζε νξζήο έληαζεο δηαηνκώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα κε κόλε δηάθνξα όηη ε β) θαη δ) ηζρύνπλ θαη γηα ηελ ηνηρνπνηία ιόγσ ηνπ αλάινγνπ δηαγξάκκαηνο ηάζεσλ-παξακνξθώζεσλ ησλ δύν πιηθώλ ,ήηνη :
α) ε δηαηνκή παξακέλεη επίπεδε θαη θάζεηε ζηνλ παξακνξθσκέλν άμνλα ηνπ
ζηνηρείνπ .Γειαδή ε θαηαλνκή ησλ ηάζεσλ είλαη γξακκηθή θαζ‟ύςνο ηεο δηαηνκήο.
β) ν νπιηζκόο πθίζηαηαη ηηο ίδηεο κεηαβνιέο παξακνξθώζεσλ κε ην πεξηβάιινλ ζθπξόδεκα
γ) δελ ιακβάλεηαη ππόςε ε εθειθπζηηθή αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηεο
ηνηρνπνηίαο
δ) ε κέγηζηε ζιηπηηθή παξακόξθσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηεο ηνηρνπνηίαο
είλαη ίζε κε 0.0035 όηαλ ε δηαηνκή ππνβάιιεηαη ζε θάκςε θαη 0.002 όηαλ ππνβάιιεηαη ζε ζιίςε αληίζηνηρα.
ε) ε κέγηζηε εθειθπζηηθή παξακόξθσζε ηνπ νπιηζκνύ είλαη ίζε κε 0.02.
Δπηπιένλ ζεσξείηαη όηη πθίζηαηαη απόιπηε ζπλάθεηα ζηα ζεκεία επαθήο ζθπξνδέκαηνο θαη ηνηρνπνηίαο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ιόγσ ηεο δνκήο ηνπ αιγόξηζκνπ δελ είλαη δπλαηόο ν ππνινγηζκόο ηνπ δείθηε αζθάιεηαο όηαλ αζθείηαη κόλν αμνληθό θνξηίν. Πάλησο απηό δελ
ζπληζηά εκπόδην δηόηη εηζάγνληαο πνιύ κηθξέο ηηκέο ζηα πεδία ησλ ξνπώλ ην απνηέιεζκα πνπ ζα πξνθύςεη ζα απέρεη ειάρηζηα από ηελ αθξηβή ηηκή.
2.2.2 Γιαγπάμμαηα ηάζευν-παπαμοπθώζευν
Σα ηδεαηά δηαγξάκκαηα ηάζεσλ-παξακνξθώζεσλ γηα ηα ηξία πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλάιπζε παξνπζηάδνληαη ζηα επόκελα ζρήκαηα.

Σρήκα 2.2-1: Ιδεαηό δηάγξακκα ηάζεσλ-παξακνξθώζεσλ ζθπξνδέκαηνο
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Σρήκα 2.2-2: Ιδεαηό δηάγξακκα ηάζεσλ-παξακνξθώζεσλ ηνηρνπνηίαο

Σρήκα 2.2-3: Ιδεαηό δηάγξακκα ηάζεσλ-παξακνξθώζεσλ ράιπβα

Όπσο ηνλίζζεθε θαη ζηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ ηα δηαγξάκκαηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηεο ηνηρνπνηίαο είλαη όκνηα κε κόλε δηαθνξά ηελ δηαθνξεηηθή ζιηπηηθή αληνρή ησλ δύν πιηθώλ. Γειαδή θαη ηα δύν πιηθά παξνπζηάδνπλ κεδεληθή αληνρή ζε
εθειθπζκό ελώ γηα αξλεηηθέο κεηαηνπίζεηο ην δηάγξακκα ηάζεσλ ζπληίζεηαη από έλα
παξαβνιηθό ηκήκα έσο ηελ ηηκή ε=0.002 θαη έλα παξάιιειν ηκήκα κε ηνλ άμνλα ησλ
παξακνξθώζεσλ γηα ηηκέο ηνπ ε κεηαμύ ηνπ 0.002 θαη ηνπ 0.0035. πλεπώο δύλαηαη
λα ζεσξεζεί όηη ζθπξόδεκα θαη ηνηρνπνηία ζπληζηνύλ έλα δηθαζηθό πιηθό. Με αύηε
ηε ινγηθή αληηκεησπίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηα δύν πιηθά. Οη ζπληειεζηέο αζθάιεηαο
γηα ην ζθπξόδεκα θαη ηνλ ράιπβα ιακβάλνληαη ίζνη κε 1.50 θαη 1.15 αληίζηνηρα. Ο
ζπληειεζηήο αζθάιεηαο ηεο ηνηρνπνηίαο επηιέγεηαη κε βάζε ηηο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο
θαη εξγνζηαζηαθνύ έιεγρνπ ηεο παξάγσγεο ησλ ιηζνζσκάησλ ζύκθσλα κε ηνλ επόκελν πίλαθα ηνπ επξσθώδηθα 6.

Κεθάιαην 2: Τπνινγηζκόο ζπληειεζηή αζθαιείαο ζύλζεηεο ηπρνύζαο δηαηνκήο

ζει. 20

Καηεγνξία Καηαζθεπήο
Καηεγνξία ειέγρνπ εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο
ιηζνζσκάησλ

Η

Α
1.70

Β
2.20

Γ
2.70

ΗΗ

2.00

2.50

3.00

Πίλαθαο 2.2-1

2.2.3 Καηανομή παπαμοπθώζευν
Γηα ηηο αθξαίεο νξηαθέο παξακνξθώζεηο ζεσξείηαη όηη δηέξρνληαη από ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία πνπ πξνβιέπεη ν Δ.Κ.Χ.. γηα ην νπιηζκέλν ζθπξόδεκα όπσο
θαίλεηαη ζην επόκελν ζρήκα .

Σρήκα 2.2-4: Καηαλνκή ησλ παξακνξθώζεσλ

2.2.4 Βάζειρ ςπολογιζμού
Ζ αλάπηπμε ηεο ινγηθήο ηεο κεζόδνπ πνπ αθνινπζεί θαζώο θαη ε πιεηνλόηεηα ησλ
καζεκαηηθώλ ζρέζεσλ. πξνέξρεηαη από ηελ δηαηξηβή ηνπ θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο πνιηηηθώλ κεραληθώλ ηεο πνιπηερληθήο ζρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. θ. Γεώξγηνπ Πελέιε :
«ηαηηθή δηεξεύλεζηο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ινμήο θάκςεσο δηαηνκώλ εμ νπιηζκέλσλ
ζθπξνδέκαηνο βάζεη ηεο ζεσξίαο πιαζηηθόηεηνο».
Έζησ ε ζύλζεηε πνιπγσληθή δηαηνκή ηνπ ζρήκαηνο ε νπνία απνηειείηαη από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα θαη ηνηρνπνηία θαη θαηαπνλείηαη από εμσηεξηθά θνξηία Ν, Μx,
My. Αλ ζηελ θαηάζηαζε ζξαύζεο νη εζσηεξηθέο είλαη αληίζηνηρα Nc ,Mxc ,Myc ν δείθηεο αζθάιεηαο ηζνύηαη κε :

Έηζη εάλ ζεσξεζεί όηη ε πξνο κειέηε δηαηνκή ηειεί ππό θαηάζηαζε ζξαύζεο θαη
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όηη ε ζέζε ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα είλαη γλώζηε είλαη δπλαηόο ν ππνινγηζκόο ησλ εζσηεξηθώλ δπλάκεσλ θαη ηηο εμσηεξηθώλ σο πξνο ην λέν ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ .
Δάλ ε πξνζέγγηζε ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα ήηαλ ζσζηή ζα ίζρπε ε παξαπάλσ ζρέζε.
Κάηη ηέηνην όκσο θαηά θαλόλα δελ ηζρύεη θαη ζπλεπώο απαηηείηαη κεηαηόπηζε ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα ώζηε νη εζσηεξηθέο δπλάκεηο Nc ,Mxc ,Myc λα κεηαβιεζνύλ θαηά ΓNc
,ΓMxc ,ΓMyc αληίζηνηρα θαη λα πιεξνύληαη νη παξαπάλσ ζρέζεηο. Δπνκέλσο εάλ
N‟c,M‟x ,M‟y νη ηηκέο ησλ εμσηεξηθώλ θνξηίσλ σο πξνο ηελ λέα ζέζε ηνπ νπδέηεξνπ
άμνλα πιένλ ζα ηζρύεη :

Γηα απεηξνζηή κεηαηόπηζε όπσο ζα απνδεηρζεί ζε επόκελε παξάγξαθν νη κεηαβνιέο ησλ εζσηεξηθώλ δπλάκεσλ απνηεινύλ γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο ησλ dy θαη dθ(dθ
ε ζηξνθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ θαη dy ε κεηαηόπηζε θαηά ηνλ άμνλα y ηνπ
ζηξακκέλνπ ζπζηήκαηνο). Σειηθά από ηελ πξνεγνύκελε ζρέζε πξνθύπηεη έλα γξακκηθό ζύζηεκα ηξηώλ εμηζώζεσλ κε αγλώζηνπο ηα Sf,dy θαη dθ. Από ηελ επίιπζε ηνπ
πξνθύπηεη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή αζθαιείαο θαη κηα λέα ζέζε ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα
(ζην ζρήκα πιένλ n΄).Χο πξνο ηελ λέα ζέζε ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα επαλαϋπνινγίδνληαη ηα κεγέζε Ν, Μx, My ,Nc ,Mxc ,Myc. Έηζη κε βάζε ηνλ επηζπκεηό βαζκό πξνζέγγηζεο ειέγρεηαη αλ πιεξνύληαη νη αθόινπζεο ζρέζεηο :

νπνύ εΝ, εΜx θαη εMy νη αληίζηνηρεο πξνζεγγίζεηο .
Δάλ απηό ζπκβαίλεη ε δηαδηθαζία έρεη νινθιεξσζεί, εηδάιισο ην γξακκηθό ζύζηεκα επηιύεηαη μαλά θαη κε βάζε ηηο λέεο ηηκέο ησλ Ν, Μx, My ,Nc ,Mxc ,Myc ειέγρεηαη
ε ηζρύο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αληζνηήησλ θαη νύησ θαζεμήο.
Από ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη όηη ην θξηζηκόηεξν ζεκείν ηεο κεζόδνπ ζπλίζηαηαη
ζην λα κελ απέρεη πνιύ από ηελ ηειηθή ζέζε ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα ε πξώηε πξνζέγγηζε ηεο ζέζεο νύησο ώζηε λα κελ παξαβηάδνληαη νη παξαδνρέο γηα απεηξνζηή κεηαηόπηζε. Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλόηνο όηη όια ηα παξαπάλσ γίλνληαη κέζσ ειεθηξνληθνύ
ππνινγηζηή νη πξνζεγγίζεηο πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ κέζα ζε ειάρηζηα δεπηεξόιεπηα
είλαη ρηιηάδεο. πλεπώο δελ πξνθύπηεη θαλέλα εκπόδην ζηελ απξόζθνπηε εθαξκνγή
ηεο κεζόδνπ.
2.2.5 Πποζδιοπιζμόρ ηυν εζυηεπικών δςνάμευν
Δάλ ιεθζεί σο ζεηηθή ε θνξά ησλ θνξηίσλ θαη ησλ ζπληεηαγκέλσλ πνπ
παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 1.5 νη εζσηεξηθέο δπλάκεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο επό-
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κελεο ζρέζεηο θαη ππνηεζεί όηη ν άμνλαο x1 ηνπ ζρήκαηνο 1.6 ζπκπίπηεη κε ηνλ νπδέηεξν άμνλα ηόηε γηα θάζε πιηθό αληίζηνηρα ηζρύνπλ ηα εμήο :

Σρήκα 2.2-5: Σύκβαζε ζεηηθήο θνξάο γηα ζπληεηαγκέλεο θαη θνξηία

Σρήκα 2.2-6: Δληαηηθή θαηάζηαζε ζύλζεηεο πνιπγσληθήο δηαηνκήο ππνβαιιόκελεο ζε δηαμνληθή θάκςεο

Μεξίδην νθεηιόκελν ζηηο ηάζεηο ηνπ νπιηζκνύ

Fej

: ην εκβαδό ηεο ξάβδνπ j
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xj , yj

:

σej

: ε ηάζε πνπ αληηζηνηρεί ζε επηκήθπλζε ζην ζεκείν j
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νη ζπληεηαγκέλεο ηεο

Μεξίδην νθεηιόκελν ζηηο ηάζεηο ηεο ζιηβόκελεο δώλεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο
ύκθσλα κε ηελ παξαδνρή όηη ην δηάγξακκα ησλ ηάζεσλ είλαη παξαβνιηθό έσο
ηελ ηηκή ε=0.002 θαη ζηελ ζπλέρεηα παξάιιειν κε ηνλ άμνλα ησλ επηκεθύλζεσλ ηζρύεη όηη

Δάλ ε απόζηαζε από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ σο ην ζεκείν κε παξακόξθσζε
ε=0.002 είλαη b1 θαη επηπιένλ ηεζεί :
θαη σ2b=βR=0.85fcd
πξνθύπηνπλ νη παξαθάησ ζρέζεηο

Δηζάγνληαη ηα παξαθάησ κεγέζε :
F=
Sx=
S y=
Ιx=
Ιy=
Ixy=
Ixy2=
Ix2y=
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Iy3=
ηα νπνία παξηζηάλνπλ ηηο ζηαηηθέο ξνπέο θαη ηηο ξνπέο αδξαλείαο πξώηνπ, δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ βαζκνύ αληίζηνηρα.
Γηα πνιπγσληθά πεξηγξάκκαηα ηα παξαπάλσ κεγέζε κπνξνύλ λα ππνινγηζζνύλ
από ηηο παξαθάησ ζρέζεηο :

Έηζη ηειηθά νη ζρέζεηο κεηαζρεκαηίδνληαη ζηηο παξαθάησ :
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Μεξίδην νθεηιόκελν ζηηο ηάζεηο ηεο ζιηβόκελεο δώλεο ηεο ηνηρνπνηίαο.
Με βάζε ηελ παξαδνρή όηη ην δηάγξακκα ηάζεσλ-παξακνξθώζεσλ ηεο ηνηρνπνηίαο έρεη ηελ ίδηα κνξθή κε απηό ηνπ ζθπξνδέκαηνο νη ζρέζεηο πξνθύπηνπλ κε ηελ ίδηα ινγηθή. Έηζη ζέηνληαο ζ2bm=βRm=0.85fmd

2.2.6 Πποζδιοπιζμόρ ηυν μεηαβολών καηά ΓNc ,ΓMxc ,ΓMyc
Έζησ όηη ν νπδέηεξνο άμνλαο κεηαηνπίδεηαη θαηά dy θαη dθ. Σα δηαγξάκκαηα ηάζεσλ ησλ πιηθώλ ηεο δηαηνκήο ζα κεηαηνπηζηνύλ αληίζηνηρα θαηά dy θαη dθ .ηε ζπλέρεηα ζα κειεηεζνύλ μερσξηζηά νη κεηαβνιέο γηα θάζε πιηθό .Οη παξαθάησ ζρέζεηο
βαζίδνληαη ζηελ παξαδνρή απεηξνζηήο κεηαηόπηζεο.
Υάιπβαο
Έζησ ξάβδνο ράιπβα κε ζπληεηαγκέλεο x θαη y θαη ζe ε ηάζε ζηελ θαηάζηαζε
ζξαύζεο , b2 ε παξακόξθσζε ηνπ ράιπβα πνπ αληηζηνηρεί ζην όξην δηαξξνήο θαη βs ε
ραξαθηεξηζηηθή αληνρή ηνπ ράιπβα. ην αξρηθό ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ εθόζνλ
θαη άξα

ε ηάζε ζα δίλεηαη από ηελ ζρέζε

Γηα ηελ λέα ζέζε ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα ε ξάβδνο έρεη πιένλ λέα ηεηαγκέλε
y΄=y-(dy+xdφ) .Έηζη πιένλ ε ηάζε ηζνύηαη κε

Δπνκέλσο
Γηα απεηξνζηή κεηαηόπηζε όκσο ηζρύεη όηη b2≈b2΄ .
Έηζη ηειηθά
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Αληίζηνηρα γηα ηα ζεκεία ησλ νπνίσλ ε απόιπηε ηηκή ηεο ηεηαγκέλεο είλαη κεγαιύηεξε ηεο b2 ε ηάζε δελ πθίζηαηαη θακία κεηαβνιή θαη παξακέλεη ίζε κε βs
θπξόδεκα
Έζησ ζεκείν A κε ζπληεηαγκέλεο x θαη y σο πξνο ην αξρηθόο ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ θαη ηάζε ζb . Δθόζνλ
θαη άξα
ε ηάζε ζα δίλεηαη από ηελ ζρέζε
Γηα ηελ λέα ζέζε ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα ην ζεκείν Α έρεη πιένλ λέα ηεηαγκέλε
y΄=y-(dy+xdφ) θαη ζπλεπώο πιένλ ε ηάζε ηζνύηαη κε

Με ηελ παξαδνρή b1=b1΄ ηειηθά πξνθύπηεη όηη

Γηα ηα ζεκεία κε ηεηαγκέλε κεγαιύηεξε ηνπ b1 ε ηάζε δελ κεηαβάιιεηαη θαη παξακέλεη ίζε κε βR
Σνηρνπνηία
Έζησ ζεκείν Β κε ζπληεηαγκέλεο x θαη y σο πξνο ην αξρηθόο ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ θαη ηάζε ζbm . Δθόζνλ
θαη άξα
ε ηάζε ζα δίλεηαη από ηελ
ζρέζε
Γηα ηελ λέα ζέζε ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα ην ζεκείν Α έρεη πιένλ λέα ηεηαγκέλε
y΄=y-(dy+xdφ) θαη ζπλεπώο πιένλ ε ηάζε ηζνύηαη κε

Με ηελ παξαδνρή b1=b1΄ πξνθύπηεη όηη :

Γηα ηα ζεκεία κε ηεηαγκέλε κεγαιύηεξε ηνπ b1 ε ηάζε δελ κεηαβάιιεηαη θαη παξακέλεη ίζε κε βRm
Έηζη ε κεηαβνιή ησλ εζσηεξηθώλ δπλάκεσλ δίλεηαη από ηηο ζρέζεηο
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Με αληηθαηάζηαζε ησλ Γζb , Γζbm θαη Γζe πξνθύπηεη όηη:

Σίζεηαη :

,

,

Οπόηε νη ζρέζεηο κεηαζρεκαηίδνληαη σο εμήο
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Σίζεηαη αθόκε :

θαη ηειηθά πξνθύπηεη όηη :

πλεπώο γηα απεηξνζηή κεηαηόπηζε ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα νη κεηαβνιέο ησλ εζσηεξηθώλ δπλάκεσλ είλαη γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο ησλ dy θαη dθ.
Με αληηθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ ζηελ (2) πξνθύπηεη ην γξακκηθό ζύζηεκα :
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2.3 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
2.3.1 Διζαγυγή Γεδομένυν
Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ππνινγηζκνύ εηζάγνληαη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα .Καηαξράο θαζνξίδεηαη ε γεσκεηξία ηεο δηαηνκήο θαη νη ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ ηεο.
Σα απαξαίηεηα δεδνκέλα είλαη ηα εμήο :
Οη ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθώλ ζθπξνδέκαηνο
Οη ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθώλ ηνηρνπνηίαο
Οη ζπληεηαγκέλεο ησλ θέληξσλ ησλ ξάβδσλ ράιπβα
Οη δηάκεηξνη ησλ ξάβδσλ ράιπβα
Ζ θαηεγνξία ηνπ ζθπξνδέκαηνο
Ζ ζιηπηηθή αληνρή ηεο ηνηρνπνηίαο
Ο ζπληειεζηήο αζθαιείαο ηεο ηνηρνπνηίαο
Ζ πνηόηεηα ηνπ ράιπβα
Σνλίδεηαη όηη γηα ηνλ νξζό ππνινγηζκό ησλ γεσκεηξηθώλ ζηνηρείσλ νη ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθώλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηεο ηνηρνπνηίαο πξέπεη λα έρνπλ εηζαρζεί
ζπλερόκελα θαη κε αξηζηεξόζηξνθε θόξα. Δπηπξνζζέησο ζηελ πεξίπησζε ακθίπιεπξνπ καλδύα ζθπξνδέκαηνο νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα εηζαρζνύλ
θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε ε πξώηε θνξπθή λα βξίζθεηαη ζηελ ίδηα επζεία κε ηελ ηειεπηαία θνξπθή ηεο πιεπξάο ηνπ καλδύα ζηελ νπνία αλήθεη θαη ηελ ηειεπηαία θνξπθή
ηνπ έηεξνπ καλδύα. Δλδεηθηηθά παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα έλα παξάδεηγκα
αξίζκεζεο ησλ θνξπθώλ.

Δηθόλα 2.3-1: Παξάδεηγκα αξίζκεζεο θνξπθώλ ζύλζεηεο δηαηνκήο

Καηόπηλ θαζνξίδνληαη ηα εληαηηθά κεγέζε, δειαδή :
Σν αμνληθό θνξηίν N
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Ζ ξνπή Μx
Ζ ξνπή Μy
Οη ρξεζηκνπνηνύκελεο κνλάδεο είλαη κέηξα (m) γηα ηηο ζπληεηαγκέλεο, kPa γηα ηα
εμσηεξηθά θνξηία ,Mpa γηα ηηο αληνρέο ,ρηιηνζηά (mm) γηα ηηο αθηίλεο ησλ ξάβδσλ
θαη ηεηξαγσληθά εθαηνζηά (cm2) γηα ην εκβαδό ηνπο. Τπελζπκίδεηαη όηη ιόγσ ηεο δνκήο ηνπ αιγόξηζκνπ απαηηείηαη κία ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ δύν ξνπώλ λα έρεη ηηκή δηάθνξε ηνπ κεδελόο .ε ζπκκεηξηθέο δηαηνκέο κάιηζηα ζε θακία πεξίπησζε ε Μx δελ
πξέπεη λα είλαη ίζε κε ην κεδέλ δεδνκέλνπ όηη πξνθαιείηαη απξνζδηνξηζηία ζηελ δηαδηθαζία εμεύξεζεο ηεο ζέζεο ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα.

2.3.2 Γιαδικαζία Τπολογιζμού
Ζ κέζνδνο πεξηιακβάλεη ηα εμήο βήκαηα:
1. Αλαγσγή ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο σο πξνο ην θέληξν
βάξνπο ηεο δηαηνκήο.
2. Αλαγσγή ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηεο ηνηρνπνηίαο σο πξνο ην θέληξν βάξνπο ηεο δηαηνκήο
3. Αλαγσγή ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ξάβδσλ ηνπ ράιπβα σο πξνο ην θέληξν βάξνπο ηεο δηαηνκήο
4. Αλαγσγή ησλ ξνπώλ σο πξνο ην θέληξν βάξνπο ηεο δηαηνκήο.
5. Πξνζδηνξηζκόο ηεο αξρηθήο ζέζεο ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα ζην ζηάδην I
6. Αλαγσγή ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ θνξπθώλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο σο
πξνο ηε ζέζε ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα πνπ ππνινγίζηεθε ζην βήκα 4.
7. Αλαγσγή ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ θνξπθώλ ηεο ηνηρνπνηίαο σο πξνο
ηε ζέζε ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα πνπ ππνινγίζηεθε ζην βήκα 4.
8. Αλαγσγή ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ξάβδσλ ράιπβα σο πξνο ηε ζέζε
ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα πνπ ππνινγίζηεθε ζην βήκα 4.
9. Αλαγσγή ησλ ξνπώλ σο πξνο ηε ζέζε ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα πνπ ππνινγίζηεθε ζην βήκα 4.
10. Πξνζδηνξηζκόο ησλ ειάρηζησλ θαη κέγηζησλ ηεηαγκέλσλ ησλ θνξπθώλ
ηνπ ζθπξνδέκαηνο.
11. Πξνζδηνξηζκόο ησλ ειάρηζησλ θαη κέγηζησλ ηεηαγκέλσλ ησλ θνξπθώλ
ηεο ηνηρνπνηίαο.
12. Πξνζδηνξηζκόο ησλ ειάρηζησλ ηεηαγκέλσλ ησλ ξάβδσλ ράιπβα
13. Τπνινγηζκόο ησλ ηάζεσλ θαη ησλ παξακνξθώζεσλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο
, ηεο ηνηρνπνηίαο θαη ηνπ ράιπβα.
14. Πξνζδηνξηζκόο ηεο θαηαλνκήο ησλ ηάζεσλ ζην ζθπξόδεκα
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15. Πξνζδηνξηζκόο ηεο θαηαλνκήο ησλ ηάζεσλ ζηελ ηνηρνπνηία
16. Πξνζδηνξηζκόο γεσκεηξηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην ζιηβόκελν ηκήκα ηνπ
ζθπξνδέκαηνο
17. Πξνζδηνξηζκόο γεσκεηξηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην ζιηβόκελν ηκήκα ηεο
ηνηρνπνηίαο
18. Τπνινγηζκόο ησλ εζσηεξηθώλ δπλάκεσλ
19. Τπνινγηζκόο ησλ ζπληειεζηώλ ηνπ γξακκηθνύ ζπζηήκαηνο ησλ εμηζώζεσλ ηζνξξνπίαο ηεο δηαηνκήο
20. Έιεγρνο ζύγθιηζεο.
21. Δπίιπζε ηνπ γξακκηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ππνινγηζκόο ηνπ δείθηεο αζθαιείαο θαζώο θαη ηεο λέαο ζέζεο ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα.
22. Έμνδνο θαη εθηύπσζε απνηειεζκάησλ.
Γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε θαη επνπηεία ηνπ αιγνξίζκνπ παξνπζηάδεηαη θαη ην αληίζηνηρν ινγηθό δηάγξακκα.

Σρήκα 2.3-1: Λνγηθό δηάγξακκα αιγνξίζκνπ
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ΒΗΜΑ 1
Τπνινγίδεηαη αξρηθά ην εκβαδό ηεο δηαηνκήο θαη νη ζηαηηθέο ξνπέο αδξάλεηαο σο
πξνο ην θέληξν βάξνπο ηεο δηαηνκήο .Σα παξαπάλσ κεγέζε ππνινγίδνληαη μερσξηζηά
γηα ην ζθπξόδεκα θαη ηελ ηνηρνπνηία θαη θαηόπηλ πξνζηίζεληαη. Έηζη γηα n θνξπθέο
ζθπξνδέκαηνο θαη k θνξπθέο ηνηρνπνηίαο ζύκθσλα κε ηνπο ηύπνπο πνπ ηζρύνπλ γηα
πνιπγσληθά πεξηγξάκκαηα ζα ηζρύεη :

Οπόηε :

Αθνινύζσο ππνινγίδνληαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηεο δηαηνκήο
ζύκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηύπνπο από ηελ ζεσξία ηεο αληνρήο ησλ πιηθώλ :

,
Σν βήκα νινθιεξώλεηαη κε ηελ αλαγσγή ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ θνξπθώλ ηνπ
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ζθπξνδέκαηνο σο πξνο ην θέληξν βάξνπο.
Έηζη νη ηεηκεκέλεο θαη ηεηαγκέλεο ηζνύληαη πιένλ κε :

γηα i=1 εσο n
νπνύ n ν αξηζκόο ησλ θνξπθώλ ηνπ πνιπγώλνπ πνπ ζρεκαηίδεη ην ζθπξόδεκα
ΒΗΜΑ 2
Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ζην πξνεγνύκελν βήκα αλάγνληαη νη
ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθώλ ηεο ηνηρνπνηίαο σο πξνο ην θέληξν βάξνπο.

γηα i=1 εσο n
νπνύ n ν αξηζκόο ησλ θνξπθώλ ηνπ πνιπγώλνπ πνπ ζρεκαηίδεη ε ηνηρνπνηία
ΒΗΜΑ 3
Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ζην πξνεγνύκελν βήκα αλάγνληαη νη
ζπληεηαγκέλεο ησλ ξάβδσλ ηνπ ράιπβα σο πξνο ην θέληξν βάξνπο.

γηα i=1 εσο j
νπνύ j ν αξηζκόο ησλ ξάβδσλ ηνπ ράιπβα.
Δπίζεο ππνινγίδεηαη ην εκβαδό ησλ ξάβδσλ

ΒΗΜΑ 4
Οη ξνπέο αλάγνληαη σο πξνο ην θέληξν βάξνπο

ΒΗΜΑ 5
Τπνινγίδεηαη θαη πάιη ην εκβαδό ηεο δηαηνκήο θαζώο θαη νη ξνπέο αδξαλείαο δεύηεξνπ βαζκνύ
θαη
. Ζ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη μερσξηζηά γηα ηελ ηνηρνπνηία θαη ην ζθπξόδεκα θαη ηα αληίζηνηρα κεγέζε ζην ηέινο αζξνίδνληαη.
Δπνκέλσο γηα n θνξπθέο ζθπξνδέκαηνο θαη k θνξπθέο ηνηρνπνηίαο ζύκθσλα κε
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ηνπο ηύπνπο γηα πνιπγσληθά πεξηγξάκκαηα πξνθύπηνπλ νη επόκελεο ζρέζεηο :

Ζ ζέζε ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα ζπκθώλα κε ηελ ηερληθή ζεσξία δνκηθώλ ζηνηρείσλ
βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ άμνλα ΟΤ θαη απέρεη από ην θέληξν βάξνπο απόζηαζε dy αλ νη
άμνλεο ζηξαθνύλ θαηά γσλία df (ε αξρή ησλ αμόλσλ ζπκπίπηεη κε ην θέληξν βάξνπο).
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νπνύ

ζει. 35

:

ΒΗΜΑ 6
Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ζην πξώην βήκα αλάγνληαη νη ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθώλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο σο πξνο ηνλ νπδέηεξν άμνλα

γηα i=1 έσο n
νπνύ n ν αξηζκόο ησλ θνξπθώλ ηνπ πνιπγώλνπ πνπ ζρεκαηίδεη ην ζθπξόδεκα
ΒΗΜΑ 7
Αληίζηνηρα αλάγνληαη νη ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθώλ ηεο ηνηρνπνηίαο σο πξνο ηνλ
νπδέηεξν άμνλα

γηα i=1 εσο n
νπνύ n ν αξηζκόο ησλ θνξπθώλ ηνπ πνιπγώλνπ πνπ ζρεκαηίδεη ε ηνηρνπνηία
ΒΗΜΑ 8
Οκνίσο αλάγνληαη νη ζπληεηαγκέλεο ησλ ξάβδσλ ηνπ ράιπβα σο πξνο ηε ζέζε ηνπ
νπδέηεξνπ άμνλα

γηα i=1 εσο j
νπνύ j ν αξηζκόο ησλ ξάβδσλ ηνπ ράιπβα.
ΒΗΜΑ 9
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Καηόπηλ αλάγνληαη νη ξνπέο σο πξνο ηνλ νπδέηεξν άμνλα

ΒΗΜΑ 10
Με βάζε ηηο αλεγκέλεο ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθώλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο ππνινγίδεηαη ε κεγίζηε ηεηαγκέλε ymaxc θαη ε ειάρηζηε yminc .
ΒΗΜΑ 11
Με βάζε ηηο αλεγκέλεο ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθώλ ηεο ηνηρνπνηίαο ππνινγίδεηαη
ε κεγίζηε ηεηαγκέλε ymaxm θαη ε ειάρηζηε yminm .Από ηελ ζύγθξηζε ηνπο κε απηέο ησλ
θνξπθώλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξνθύπηνπλ νη ymax ymin γηα όιε ηε δηαηνκή
ΒΗΜΑ 12
Με βάζε ηηο αλεγκέλεο ζπληεηαγκέλεο ησλ θέληξσλ ησλ ξάβδσλ ηνπ ράιπβα ππνινγίδεηαη ε ειάρηζηε ηεηαγκέλε ymins

Αλάινγα κε ηελ ηηκή ηεο ymin
ησλ παξακνξθώζεσλ:

ΒΗΜΑ 13
δηαθξίλνληαη δύν πεξηπηώζεηο γηα ηελ θαηαλνκή

α) ymin>0 (δηαηνκή ππό ζιίςε , νπδέηεξνο άμνλαο έθηνο δηαηνκήο)

Σρήκα 2.3-2: Καηαλνκή παξακνξθώζεσλ γηα ymin >0

Από ην παξαπάλσ ζρήκα πξνθύπηεη όηη

θαη αληίζηνηρα
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β) ymin 0 (θάπνηα ηκήκαηα ηεο δηαηνκήο εθειθύνληαη)
Αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπ ιόγνπ
ππνπεξηπηώζεηο :

δηαθξίλνληαη νη εμήο δύν

β1) Ηζρύεη όηη :

Σρήκα 2.3-3: Καηαλνκή παξακνξθώζεσλ γηα (ymax-ymun)/ymax < 0.148936

Ζ παξακόξθσζε ζην ράιπβα κε ηελ κηθξόηεξε ηεηαγκέλε , ηελ ymins δειαδή , είλαη κηθξόηεξε ηεο νξηαθήο ηηκήο 0.02. Άξα ζύκθσλα κε ηηο παξαδνρέο γηα ηηο αθξαίεο
παξακνξθώζεηο ε θνξπθή κε ηεηαγκέλε ymax ζα πξέπεη λα έρεη νξηαθή παξακόξθσζε
0.0035
Οπόηε:

θαη :
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β2) Ηζρύεη όηη :

Σρήκα 2.3-4: Καηαλνκή παξακνξθώζεσλ γηα (ymax-ymun)/ymax ≥ 0.148936

Ζ παξακόξθσζε ηεο θνξπθήο κε ηεηαγκέλε ymax είλαη κηθξόηεξε ηεο νξηαθήο ηηκήο 0.0035. Άξα ζύκθσλα κε ηηο παξαδνρέο γηα ηηο αθξαίεο παξακνξθώζεηο ε ξάβδνο
κε ηεηαγκέλε ymins ζα πξέπεη λα έρεη νξηαθή παξακόξθσζε 0.02
Οπόηε
:

θαη :

Κεθάιαην 2: Τπνινγηζκόο ζπληειεζηή αζθαιείαο ζύλζεηεο ηπρνύζαο δηαηνκήο

ζει. 39

Γηα ράιπβα κε όξην δηαξξνήο fyd θαη κεηξό ειαζηηθόηεηα E=200000 Kpa ε ηηκή
ηεο παξακόξθσζε πνπ αληηζηνηρεί ζε δηαξξνή είλαη

Άξα

:

Γηα ηηο ηάζεηο ηζρύνπλ ηα θάησζη γηα θάζε πιηθό:
θπξόδεκα
Γηαθξίλνληαη ηξείο πεξηπηώζεηο :
i) Y(i) 0
(εθειθπζκόο)
ii) Y(i)

0 θαη Y(i)<b1 Σν ζεκείν βξίζθεηαη ζηνλ θιάδν ηεο παξαβνιήο ηνπ δηα-

γξάκκαηνο ηάζεσλ:
Άξα :
iii) Y(i)>b1 Σν ζεκείν βξίζθεηαη ζηνλ επζύγξακκν θιάδν ηνπ δηαγξάκκαηνο ηάζεσλ
Άξα :
Σνηρνπνηία
Οκνίσο δηαθξίλνληαη ηξείο πεξηπηώζεηο :
i) Ym(i) 0
(εθειθπζκόο)
ii) Ym(i)

0 θαη Ym(i) < b1 Σν ζεκείν βξίζθεηαη ζηνλ θιάδν ηεο παξαβνιήο ηνπ

δηαγξάκκαηνο ηάζεσλ:
Άξα :
iii) Ym(i) > b1 Σν ζεκείν βξίζθεηαη ζηνλ επζύγξακκν θιάδν ηνπ δηαγξάκκαηνο
ηάζεσλ
Άξα :
Υάιπβαο
Γεληθά :
νπνύ

Κεθάιαην 2: Τπνινγηζκόο ζπληειεζηή αζθαιείαο ζύλζεηεο ηπρνύζαο δηαηνκήο

ζει. 40

ΒΗΜΑ 14
Έζησ ε πνιπγσληθή δηαηνκή ζθπξνδέκαηνο ηνπ ζρήκαηνο 2-3-5 .ύκθσλα κε ην
ζρήκα δηαθξίλνληαη ηξείο δώλεο θαηαλνκήο ηάζεσλ :α)ζην πνιύγσλν ΑΒΓΓΔΕΑ έρνπκε θαηαλνκή ηάζεσλ νξζνγσληθή, β) ζην πνιύγσλν ΑΕΖΘΗΚΑ παξαβνιηθή θαη
γ)ζην ππόινηπν ζρήκα νη ηάζεηο είλαη κεδεληθέο ιόγσ εθειθπζκνύ.

Σρήκα 2.3-5: Εώλεο θαηαλνκήο ηάζεσλ πνιπγσληθήο δηαηνκήο ζθπξνδέκαηνο

Γηα θάζε κηα από ηηο θνξπθέο ηεο δηαηνκήο δηελεξγνύληαη θάπνηνη ινγηθνί έιεγρνη
κέζα από πξνθαζνξηζκέλα βήκαηα γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ε επόκελε θνξπθή θαηά
ηελ αξηζηεξόζηξνθε θόξα αλήθεη ζε θάπνηα από ηηο δύν πξώηεο δώλεο . Δθόζνλ απηό
ηζρύεη είλαη δπλαηό κέζσ ησλ θαηάιιεισλ γεσκεηξηθώλ ζρέζεσλ λα ππνινγηζηνύλ νη
ζπληεηαγκέλεο ηεο ελ ιόγσ θνξπθήο.
Αθνύ νινθιεξσζνύλ ηα βήκαηα γηα ηελ πξώηε θνξπθή ζπλερίδνληαη γηα ηελ ακέζσο επόκελε θαηά ηελ αληησξνινγηαθή θόξα θνξπθή.
Έζησ N ν αξηζκόο ησλ θνξπθώλ ηεο δηαηνκήο ,R ν αξηζκόο ησλ θνξπθώλ ηεο
πξώηεο δώλεο, T ν αξηζκόο ησλ θνξπθώλ ηεο δεύηεξεο δώλεο , XR,(i),YR(i) νη ζπληεηαγκέλεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ i-ζηε θνξπθή ηεο πξώηεο δώλεο θαη XT,(i),YT(i) αληηζηνηρνύλ ζηελ i-ζηε θνξπθή ηεο δεύηεξεο δώλεο.
Οη παξαπάλσ έιεγρνη ζα δηελεξγεζνύλ N θόξεο.
πλεπώο γηα ηελ i-ζηε θνξπθή δηελεξγνύληαη νη αθόινπζνη έιεγρνη κε ηελ εμήο
ζεηξά. Όηαλ ν αξρηθόο έιεγρνο θάπνηνπ βήκαηνο δελ πιεξνύηαη ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη γηα ην ακέζσο επόκελν.
Καηαξράο νξίδνληαη ηα κεγέζε

1) Διέγρεηαη εάλ Y(i)=b1 θαη Y(i+1) =b1
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Δάλ απηό ηζρύεη ν νπδέηεξνο άμνλαο είλαη παξάιιεινο κε ηελ επζεία πνπ ελώλεη
ηηο θνξπθέο i θαη i+1 θαη ε θνξπθή αλήθεη ζην ζύλνξν ησλ δύν δσλώλ. Σίζεηαη DY=1
(ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα ήηαλ αδύλαηνο ν ππνινγηζκόο ησλ ζπληεηαγκέλσλ ζηα
βήκαηα 6,7 θαη 8 ιόγσ κεδεληθνύ ζηνλ παξνλνκαζηή). Έηζη εάλ νη θνξπθέο R πνπ
έρνπλ έσο ηώξα ππνινγηζηεί λα αλήθνπλ ζηελ δεύηεξε δώλε αλέξρνληαη ζε k πιένλ
ζα ηζρύεη
R=k+1
XR(k+1)=X(i)
YR(k+1)=Y(i)
2) Διέγρεηαη εάλ Y(i)<b1, Y(i)<0 και Y(i) Y(i+1) >0
Δάλ απηό ηζρύεη ε θνξπθή βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε δώλε θαη ε επόκελε θνξπθή αλήθεη ζηελ ίδηα δώλε .Δπνκέλσο δελ κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ ζπληεηαγκέλεο θνξπθώλ
ησλ δύν πξώησλ δσλώλ. Δθόζνλ i<n ν αιγόξηζκνο επηζηξέθεη ζηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο θαη νη έιεγρνη δηελεξγνύληαη πιένλ γηα ηελ θνξπθή i+1 . .Δηδάιισο ε δηαδηθαζία ηεξκαηίδεηαη.
3) Διέγρεηαη εάλ Y(i)<b1 , Y(i)<0
Δθόζνλ ε δηαδηθαζία έρεη θηάζεη ζε απηό ην ζεκείν θαη ηζρύνπλ νη δύν πξώηεο
ζρέζεηο ζπλεπάγεηαη όηη
Y(i) Y(i+1) <0 .Άξα αλάκεζα ζηηο θνξπθέο i θαη i+1
βξίζθεηαη κηα θνξπθή ηεο πξώηεο δώλεο. πλεπώο νη θνξπθέο Σ πνπ έρνπλ έσο ηώξα
ππνινγηζηεί λα αλήθνπλ ζηελ πξώηε δώλε αλέξρνληαη ζε l πιένλ ζα ηζρύεη
Τ=l+1
Με βάζε ηελ γεσκεηξία πξνθύπηεη όηη :
XΤ(l+1)=X(i)-Y(i)
YΤ(l+1)=0
Γίλεηαη έιεγρνο επίζεο γηα ην εάλ (Y(i)-b1)(Y(i+1)-b1)>0
Δάλ πιεξνύηαη ηόηε αλάκεζα ζηελ θνξπθέο i θαη i+1 βξίζθεηαη κηα θνξπθή πνπ
απνηειεί ζύλνξν ησλ δύν πξώησλ δσλώλ. Έηζη εάλ νη θνξπθέο r πνπ έρνπλ έσο ηώξα
ππνινγηζηεί όηη νη θνξπθέο T πνπ αλήθνπλ ζηελ πξώηε δώλε αλέξρνληαη ζε l θαη νη
θνξπθέο R πνπ αλήθνπλ αληίζηνηρα ζηελ δεύηεξε δώλε αλέξρνληαη ζε k πιένλ ζα
ηζρύεη
R=k+1 θαη T=l+1
Δπίζεο κε βάζε ηελ γεσκεηξία πξνθύπηεη όηη
XR(k+1)= XT(k+1)=X(i)+(b1-Y(i))
YR(k+1)= YT(k+1)=b1
Δθόζνλ i<n ν αιγόξηζκνο επηζηξέθεη ζηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο θαη νη έιεγρνη δηελεξγνύληαη πιένλ γηα ηελ θνξπθή i+1 .Δηδάιισο ε δηαδηθαζία ηεξκαηίδεηαη.
4) Διέγρεηαη εάλ Τ(i)<b1
Δάλ ηζρύεη ν έιεγρνο αλάκεζα ζηελ θνξπθέο i θαη i+1 βξίζθεηαη κηα θνξπθή ηεο
πξώηεο δώλεο. πλεπώο εθόζνλ νη θνξπθέο R πνπ έρνπλ έσο ηώξα ππνινγηζηεί λα
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αλήθνπλ ζηελ δεύηεξε δώλε αλέξρνληαη ζε k πιένλ ζα ηζρύεη
R=k+1
XR(k+1)=X(i)
YR(k+1)=Y(i)
Ζ δηαδηθαζία πξνρσξάεη ζηνλ έιεγρν 6.
5) Δθόζνλ ε δηαδηθαζία έρεη θηάζεη ζε απηό ην ζεκείν δελ πιεξνύληαη νη ινγηθνί έιεγρνη ησλ ηεζζάξσλ πξνεγνύκελσλ βεκάησλ .Έηζη ηζρύεη όηη : Τ(i)>b1 πλεπώο ε ζπγθεθξηκέλε θνξπθή βξίζθεηαη εληόο ηεο δεύηεξεο δώλεο. Δάλ νη θνξπθέο R
πνπ έρνπλ έσο ηώξα ππνινγηζηεί λα αλήθνπλ ζηελ δεύηεξε δώλε αλέξρνληαη ζε k
πιένλ ζα ηζρύεη
R=k+1
XR(k+1)=X(i)
YR(k+1)=Y(i)
6) Διέγρεηαη εάλ (Y(i)-b1)(Y(i+1)-b1)>0
Δάλ δελ ηζρύεη ν έιεγρνο αλάκεζα ζηελ θνξπθέο i θαη i+1 βξίζθεηαη κηα θνξπθή πνπ
απνηειεί ζύλνξν ησλ δύν πξώησλ δσλώλ. Έηζη εάλ νη θνξπθέο r πνπ έρνπλ έσο ηώξα
ππνινγηζηεί όηη νη θνξπθέο T πνπ αλήθνπλ ζηελ πξώηε δώλε αλέξρνληαη ζε l θαη νη
θνξπθέο R πνπ αλήθνπλ αληίζηνηρα ζηελ δεύηεξε δώλε αλέξρνληαη ζε k πιένλ ζα
ηζρύεη
R=k+1 θαη T=l+1
Δπίζεο κε βάζε ηελ γεσκεηξία πξνθύπηεη όηη
XR(k+1)= XT(k+1)=X(i)+(b1-Y(i))
YR(k+1)= YT(k+1)=b1
7) Διέγρεηαη εάλ Τ(i) Y(i+1)>0
Δθόζνλ έρεη θηάζεη κέρξηο απηό ην ζηάδην ε δηαδηθαζία ε θνξπθή i βξίζθεηαη εληόο
ηεο δεύηεξεο δώλεο .Δάλ επηπξνζζέησο πιεξνύηαη θαη ν ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο ζπλεπάγεηαη όηη θαη ε θνξπθή i+1 βξίζθεηαη ζην ζεκείν ηνκήο ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα κε
ηελ πξώηε δώλε . Έηζη εάλ νη θνξπθέο T πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί λα αλήθνπλ ζηελ
πξώηε δώλε αλέξρνληαη ζε l πιένλ ζα ηζρύεη
Τ=l+1
πκθώλα κε ηελ γεσκεηξία αθόκε ζπλάγεηαη όηη :
XT(k+1)= X(i)-Y(i)
Yt(k+1)= 0
Δθόζνλ i<n ε δηαδηθαζία επαλαξρίδεη γηα ηελ θνξπθή i+1 .Δηδάιισο ηεξκαηίδεηαη
ΒΗΜΑ 15
Ζ ινγηθή είλαη ε ηδία κε απηή πνπ αθνινπζήζεθε ζην πξνεγνύκελν βήκα. Έζησ
N ν αξηζκόο ησλ θνξπθώλ ηεο δηαηνκήο ,Rm ν αξηζκόο ησλ θνξπθώλ ηεο πξώηεο δώ-
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λεο, Tm ν αξηζκόο ησλ θνξπθώλ ηεο δεύηεξεο δώλεο , XRm,(i),YRm(i) νη ζπληεηαγκέλεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ i-ζηε θνξπθή ηεο πξώηεο δώλεο θαη XTm,(i),YTm(i) αληηζηνηρνύλ ζηελ i-ζηε θνξπθή ηεο δεύηεξεο δώλεο.
Οη παξαπάλσ έιεγρνη ζα δηελεξγεζνύλ N θόξεο.
πλεπώο γηα ηελ i-ζηε θνξπθή δηελεξγνύληαη νη αθόινπζνη έιεγρνη κε ηελ εμήο
ζεηξά. Όηαλ ν αξρηθόο έιεγρνο θάπνηνπ βήκαηνο δελ πιεξνύηαη ε δηαδηθαζία πξνρσξά ζην ακέζσο επόκελν.
Οξίδνληαη ηα κεγέζε

1) Διέγρεηαη εάλ Y(i)=b1 και Y(i+1) =b1
Δάλ απηό ηζρύεη ν νπδέηεξνο άμνλαο είλαη παξάιιεινο κε ηελ επζεία πνπ ελώλεη
ηηο θνξπθέο i θαη i+1 θαη ε θνξπθή αλήθεη ζην ζύλνξν ησλ δύν δσλώλ. Σίζεηαη DY=0.
Έηζη εάλ νη θνξπθέο Rm πνπ έρνπλ έσο ηώξα ππνινγηζηεί λα αλήθνπλ ζηελ δεύηεξε
δώλε αλέξρνληαη ζε k πιένλ ζα ηζρύεη
Rm =k+1
XRm(k+1)=X(i)
YRm(k+1)=Y(i)
2) Διέγρεηαη εάλ Ym(i)<b1, Ym(i)<0 και Ym(i) Ym(i+1) >0
Δάλ απηό ηζρύεη ε θνξπθή βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε δώλε θαη ε επόκελε θνξπθή αλήθεη ζηελ ίδηα δώλε .Δπνκέλσο δελ κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ ζπληεηαγκέλεο θνξπθώλ
ησλ δύν πξώησλ δσλώλ. Δθόζνλ i<n ν αιγόξηζκνο επηζηξέθεη ζηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο θαη νη έιεγρνη δηελεξγνύληαη πιένλ γηα ηελ θνξπθή i+1 . .Δηδάιισο ε δηαδηθαζία ηεξκαηίδεηαη.
3) Διέγρεηαη εάλ Ym(i)<b1, Ym(i)<0
Δθόζνλ ε δηαδηθαζία έρεη θηάζεη ζε απηό ην ζεκείν θαη ηζρύνπλ νη δύν πξώηεο
ζρέζεηο ζπλεπάγεηαη όηη Ym(i) Ym(i+1) <0 .Άξα αλάκεζα ζηηο θνξπθέο i θαη i+1
βξίζθεηαη κηα θνξπθή ηεο πξώηεο δώλεο. πλεπώο νη θνξπθέο Σm πνπ έρνπλ έσο ηώξα ππνινγηζηεί λα αλήθνπλ ζηελ πξώηε δώλε αλέξρνληαη ζε l πιένλ ζα ηζρύεη
Τm=l+1
Με βάζε ηελ γεσκεηξία πξνθύπηεη όηη :
XΤm(l+1)=Xm(i)-Ym(i)
YΤm(l+1)=0
Γίλεηαη έιεγρνο επίζεο γηα ην εάλ (Ym(i)-b1)(Ym(i+1)-b1)>0
Δάλ πιεξνύηαη ηόηε αλάκεζα ζηελ θνξπθέο i θαη i+1 βξίζθεηαη κηα θνξπθή πνπ
απνηειεί ζύλνξν ησλ δύν πξώησλ δσλώλ. Έηζη εάλ νη θνξπθέο r πνπ έρνπλ έσο ηώξα
ππνινγηζηεί όηη νη θνξπθέο Tm πνπ αλήθνπλ ζηελ πξώηε δώλε αλέξρνληαη ζε l θαη νη
θνξπθέο Rm πνπ αλήθνπλ αληίζηνηρα ζηελ δεύηεξε δώλε αλέξρνληαη ζε k πιένλ ζα
ηζρύεη
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Rm=k+1 και Tm=l+1
Δπίζεο κε βάζε ηελ γεσκεηξία πξνθύπηεη όηη
XRm(k+1)= XTm(k+1)=Xm(i)+(b1-Ym(i))
YRm(k+1)= YTm(k+1)=b1
Δθόζνλ i<n ν αιγόξηζκνο επηζηξέθεη ζηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο θαη νη έιεγρνη δηελεξγνύληαη πιένλ γηα ηελ θνξπθή i+1 .Δηδάιισο ε δηαδηθαζία ηεξκαηίδεηαη.
4) Διέγρεηαη εάλ Ym(i)<b1
Δάλ ηζρύεη ν έιεγρνο αλάκεζα ζηελ θνξπθέο i θαη i+1 βξίζθεηαη κηα θνξπθή ηεο
πξώηεο δώλεο. πλεπώο εθόζνλ νη θνξπθέο Rm πνπ έρνπλ έσο ηώξα ππνινγηζηεί λα
αλήθνπλ ζηελ δεύηεξε δώλε αλέξρνληαη ζε k πιένλ ζα ηζρύεη
Rm=k+1
XRm(k+1)=Xm(i)
YRm(k+1)=Ym(i)
Ζ δηαδηθαζία πξνρσξάεη ζηνλ έιεγρν 6.
5) Δθόζνλ ε δηαδηθαζία έρεη θηάζεη ζε απηό ην ζεκείν δελ πιεξνύληαη νη ινγηθνί έιεγρνη ησλ ηεζζάξσλ πξνεγνύκελσλ βεκάησλ .Έηζη ηζρύεη όηη : Τm(i)>b1 πλεπώο ε ζπγθεθξηκέλε θνξπθή βξίζθεηαη εληόο ηεο δεύηεξεο δώλεο. Δάλ νη θνξπθέο Rm
πνπ έρνπλ έσο ηώξα ππνινγηζηεί λα αλήθνπλ ζηελ δεύηεξε δώλε αλέξρνληαη ζε k
πιένλ ζα ηζρύεη
Rm=k+1
XRm(k+1)=Xm(i)
YRm(k+1)=Ym(i)
6) Διέγρεηαη εάλ (Ym(i)-b1)(Ym(i+1)-b1)>0
Δάλ δελ ηζρύεη ν έιεγρνο αλάκεζα ζηελ θνξπθέο i θαη i+1 βξίζθεηαη κηα θνξπθή πνπ
απνηειεί ζύλνξν ησλ δύν πξώησλ δσλώλ. Έηζη εάλ νη θνξπθέο r πνπ έρνπλ έσο ηώξα
ππνινγηζηεί όηη νη θνξπθέο T πνπ αλήθνπλ ζηελ πξώηε δώλε αλέξρνληαη ζε l θαη νη
θνξπθέο R πνπ αλήθνπλ αληίζηνηρα ζηελ δεύηεξε δώλε αλέξρνληαη ζε k πιένλ ζα
ηζρύεη
Rm=k+1 θαη Tm=l+1
Δπίζεο κε βάζε ηελ γεσκεηξία πξνθύπηεη όηη
XRm(k+1)= XTm(k+1)=Xm(i)+(b1-Ym(i))
YRm(k+1)= YTm(k+1)=b1
7) Διέγρεηαη εάλ Ym(i) Ym(i+1)>0
Δθόζνλ έρεη θηάζεη κέρξηο απηό ην ζηάδην ε δηαδηθαζία ε θνξπθή i βξίζθεηαη εληόο
ηεο δεύηεξεο δώλεο .Δάλ επηπξνζζέησο πιεξνύηαη θαη ν ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο ζπλεπάγεηαη όηη θαη ε θνξπθή i+1 βξίζθεηαη ζην ζεκείν ηνκήο ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα κε
ηελ πξώηε δώλε . Έηζη εάλ νη θνξπθέο Tm πνπ έρνπλ έσο ηώξα ππνινγηζηεί όηη αλήθνπλ ζηελ πξώηε δώλε αλέξρνληαη ζε l πιένλ ζα ηζρύεη
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Τm=l+1
πκθώλα κε ηελ γεσκεηξία αθόκε ζπλάγεηαη όηη :
XTm(k+1)= Xm(i)-Ym(i)
YTm(k+1)= 0
Δθόζνλ i<n ε δηαδηθαζία επαλαξρίδεη γηα ηελ θνξπθή i+1. Δηδάιισο ηεξκαηίδεηαη.

ΒΗΜΑ 16
Έζησ T ν αξηζκόο ηνπ πνιπγσληθνύ ηκήκαηνο ζθπξνδέκαηνο ζην νπνίν νη ηάζεηο
θαηαλέκνληαη παξαβνιηθά , R ν αξηζκόο ηνπ πνιπγσληθνύ ηκήκαηνο ζθπξνδέκαηνο
ζην νπνίν νη ηάζεηο θαηαλέκνληαη νξζνγσληθά, XT,(i),YT(i) νη ζπληεηαγκέλεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ i-ζηε θνξπθή ηνπ πξώηνπ θαη XR(i),YR(i) αληηζηνηρνύλ ζηελ i-ζηε
θνξπθή ηνπ δεπηέξνπ.
Με βάζε ηηο γλώζηεο ζρέζεηο γηα ην εκβαδό θαη ηηο ξνπέο αδξαλείαο πνιπγσληθώλ
πεξηκέηξσλ ζα έρνπκε (Με δείθηε Σ ηα κεγέζε πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ πξώηε δώλε
θαη κε δείθηε R ηα κεγέζε πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ δεύηεξε αληίζηνηρα.)
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ΒΗΜΑ 17
Έζησ Tm ν αξηζκόο ηνπ πνιπγσληθνύ ηκήκαηνο ηεο ηνηρνπνηίαο ζην νπνίν νη ηάζεηο θαηαλέκνληαη παξαβνιηθά , Rm ν αξηζκόο ηνπ πνιπγσληθνύ ηκήκαηνο ηεο ηνηρνπνηίαο ζην νπνίν νη ηάζεηο θαηαλέκνληαη νξζνγσληθά, XTm,(i),YTm(i) νη ζπληεηαγκέλεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ i-ζηε θνξπθή ηνπ πξώηνπ θαη XRm(i),YRm(i) αληηζηνηρνύλ ζηελ i-ζηε θνξπθή ηνπ δεπηέξνπ.
Με βάζε ηηο γλώζηεο ζρέζεηο γηα ην εκβαδό θαη ηηο ξνπέο αδξαλείαο πνιπγσληθώλ
πεξηκέηξσλ ζα έρνπκε (Με δείθηε Tm ηα κεγέζε πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ πξώηε δώλε
θαη κε δείθηε Rm ηα κεγέζε πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ δεύηεξε αληίζηνηρα.)
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Γηα ηηο εζσηεξηθέο δπλάκεηο ηζρύεη όηη :
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πκθώλα κε ηηο ζρέζεηο ππνινγηζκνύ γηα ηα Nie,Nib,Nimb, Mxie,Mxib,Mximb,
Myie,Myib θαη Myimb ηειηθά πξνθύπηνπλ νη παξαθάησ ζρέζεηο :

ΒΗΜΑ 19
Τπνινγίδνληαη ηα κεγέζε FS,ISX,ISY,ISXY θαη ISYY γηα θάζε ξάβδν ε νπνία δελ έρεη
δηαξξεύζεη. Ηζρύεη δειαδή όηη -b2<y<b2
Έηζη γηα ηελ i-ξάβδν αθηίλαο r(i) ζα ηζρύεη :

Δάλ ν αξηζκόο ησλ ξάβδσλ πνπ αλήθνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία είλαη j
πξνθύπηεη όηη :
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ΒΗΜΑ 20
Γίλεηαη ν έιεγρνο ζύγθιηζεο ,δηαπηζηώλεηαη δειαδή εάλ ηζρύνπλ νη παξαθάησ
ηξεηο αληζώζεηο. Δθιέγνληαη ηα εΝ,εΜx θαη εΜy
ίζα κε 0.01. πλεπώο:

Δάλ πιεξείηαη ν έιεγρνο ζύγθιηζεο ε δηαδηθαζία έρεη νινθιεξσζεί θαη πξνρώξα
ζην ηειεπηαίν βήκα ηνπ αιγνξίζκνπ. Δηδάιισο ζπλερίδεη ζην ακέζσο επόκελν βήκα.
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ΒΗΜΑ 21
Μέηα ηελ επίιπζε ηνπ γξακκηθνύ ζπζηήκαηνο

πξνθύπηεη :

,

,

νπνύ :

Αλ ε ζύγθιηζε είλαη αδύλαηε πξνθύπηεη απξνζδηνξηζηία θαη θαζίζηαηαη αδύλαηνο
ν ππνινγηζκόο ησλ ηηκώλ ησλ dy ,df θαη Sf. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε εθιέγεηαη κία
λέα ζέζε ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα ζύκθσλα κε ηελ επόκελε δηαδηθαζία.
dy=±dy1 ± crc/100
df=df1 ± rndπ
νπνύ crc ν αξηζκόο ησλ θνξώλ πνπ έρεη απνθιίλεη ε πξνζπάζεηα ζύγθιηζεο, rnd έλα
ηπραίνο αξηζκόο κεηαμύ ηνπ κεδέλ θαη ηνπ έλα θαη dy1 θαη df1 ε ζέζε ηνπ νπδέηεξνπ
άμνλα θαηά ην ζηάδην 1. Σα πξόζεκα ζηηο παξαπάλσ ζρέζεηο θαζνξίδνληαη από κία
εηδηθή εληνιή ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ δηαζθαιίδεη ηελ ίδηα ζπρλόηεηα
εκθάληζεο γηα θάζε πεξίπησζε. Οπζηαζηηθά θάζε θόξα ε ηηκή ηνπ dy1 επηιέγεηαη κέζα από ηέζζεξεο πηζαλέο ηηκέο ελώ γηα ην df1 αληίζηνηρα εθιέγεηαη κηα ηπραία ηηκή
κέζα ζην θάζκα ησλ 360 κνηξώλ. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηό κε ηελ παξαπάλσ κέζνδν
θαιύπηεηαη πξαθηηθά όιε ε πεξηνρή γύξσ από ηελ δηαηνκή ζηελ νπνία αλακέλεηαη λα
βξίζθεηαη ν νπδέηεξν άμνλαο.
Με βάζε ηε λέα ζέζε ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα ε δηαδηθαζία επαλαξρίδεη από ην βήκα
6.
ΒΗΜΑ 22
Δθηύπσζε ησλ απνηειεζκάησλ ,δειαδή ηνπ ζπληειεζηή αζθάιεηαο ηεο δηαηνκήο
θαζώο θαη ησλ ηάζεσλ θαη ησλ παξακνξθώζεσλ γηα ηηο αληίζηνηρεο θνξπθέο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο θαη ηεο ηνηρνπνηίαο θαζώο θαη γηα ηηο ξάβδνπ νπιηζκνύ. Δπηπξνζζέ-
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ησο ππνινγίδνληαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα θαη ε γσλία ζηξνθήο ηνπ
σο πξνο ην αξρηθό ζύζηεκα αμόλσλ.
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2.4 ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΤΠΟΤ
ΓΙΑΣΟΜΧΝ
2.4.1 Γιαηομέρ Οπλιζμένος ζκςποδέμαηορ
2.4.1.1 Πολςγυνικέρ διαηομέρ

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη παλνκνηόηππε κε αύηε πνπ αλαπηύρζεθε ζηηο
πξνεγνύκελεο ελόηεηεο κε κόλε εμαίξεζε ην όηη παξαιείπνληαη ηα βήκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ ππνινγηζκό γεσκεηξηθώλ κεγεζώλ ηνηρνπνηίαο ,δειαδή ηα βήκαηα 2,7,11,15
θαη 17. ην ππόινηπν ηκήκα ηνπ αιγόξηζκνπ ηα ζρεηηθά κε ηελ ηνηρνπνηία κεγέζε
ιακβάλνληαη ίζα κε ην κεδέλ θαη ζπλεπώο δελ επεξεάδνληαη ηα απνηειέζκαηα.
2.4.1.2 Κςκλικέρ διαηομέρ

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξνζνκνηώλεηαη ν θύθινο κε έλα εθαηνληάπιεπξν
πνπ είλαη εγγεγξακκέλν ζε απηόλ .Ο ρξήζηεο πιένλ θαιείηαη λα θαζνξίζεη αληί γηα
ηηο ζπληεηαγκέλεο θνξπθώλ ζθπξνδέκαηνο απηέο ηνπ θέληξνπ ηνπ θύθινπ θαζώο θαη
ηελ αθηίλα ηνπ .Δάλ R ε αθηίλα ηνπ θύθινπ , Υ(0) , Τ(0) νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ θέληξνπ ηνπ θαη Υ(1),Τ(1) νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ ηνπ θύθινπ κε ηελ κηθξόηεξε
ηεηαγκέλε ηόηε ζα ηζρύεη όηη :
Χ(1)=Χ(0) θαη Y(1)=Y(0)-R
Δάλ ζεσξεζεί όηη ην ζεκείν κε ζπληεηαγκέλεο Υ(1),Τ(1) απνηειεί θνξπθή κηαο
πιεπξάο ηνπ θαλνληθνύ εθαηνληάπιεπξνπ πνπ είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ θύθιν κπνξνύκε κέζα από ηελ επόκελε επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία λα ππνινγίζνπκε ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ ππνινίπσλ θνξπθώλ ηνπ πνιπγώλνπ.
Γηα i από 2 έσο 25 :

Γηα i από 26 έσο 50:

Γηα i από 51 έσο 75:
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Γηα i από 76 έσο 100:

Έηζη πιένλ ε θπθιηθή δηαηνκή έρεη αληηθαηαζηαζεί από κηα ηζνδύλακε πνιπγσληθή θαη σο εθ ηνύηνπ ε εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ είλαη δπλαηή. Σνλίδεηαη όηη νη δηάθνξεο
ζηα γεσκεηξηθά κεγέζε θπθιηθήο θαη πνιπγσληθήο δηαηνκήο είλαη ακειεηέεο (δελ ππεξβαίλνπλ ην 0.5%) κε απνηέιεζκα ε απόθιηζε ζηα ηειηθά απνηειέζκαηα λα είλαη
πξαθηηθώο κεδεληθή.
2.4.1.3 Κςτελοειδείρ διαηομέρ οπθογυνικού πεπιγπάμμαηορ1

Γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηύπν δηαηνκώλ απαηηείηαη πέξα ησλ ππόινηπσλ δεδνκέλσλ
λα έρνπλ θαζνξηζζεί θαη ηα πάρε dx θαη dy θαηά ηνπο άμνλεο Υ θαη Τ αληίζηνηρα. Ζ
εηδνπνηόο δηάθνξα κε ηηο ζπκπαγείο δηαηνκέο έγθεηηαη ζην όηη ζα πξέπεη ηα γεσκεηξηθά κεγέζε πνπ αθνξνύλ ην θνίιν ηκήκα λα αθαηξνύληαη. Απηό επηηπγράλεηαη κέζσ
ηεο αθόινπζεο δηαδηθαζίαο.
Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα ζρήκα κε νξζνγσληθό πεξίγξακκα νη θνξπθέο ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηγξάκκαηνο είλαη ηέζζεξηο. πλεπώο νη Υ(i),Y(i) γηα i 1 εώο 4 αληηζηνηρνύλ
ζηηο θνξπθέο ηηο δηαηνκήο. Οκνίσο νη Υ(i),Y(i) γηα i 5 έσο 9 αληηζηνηρνύλ ζηηο θνξπθέο ηνπ θνίινπ ηκήκαηνο.

1

Οη ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθώλ ηνπ πεξηγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα έρνπλ εηζαρζεί έηζη ώζηε νη
πιεπξέο ηνπ λα είλαη παξάιιειεο κε ηνπο άμνλεο Υ θαη Τ αληίζηνηρα .
2
Χο άμνλαο 3 ζεσξείηαη ν άμνλαο ν νπνίνο είλαη παξάιιεινο σο πξνο ην πάρνο ηεο δηαηνκήο
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Σρήκα 2.4-1: Κάηνςε θπςεινεηδνύο δηαηνκήο

Έηζη αθνύ ε θπθιηθή δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ηνπ αληίζηνηρνπ γεσκεηξηθνύ κεγέζνπο θηάζεη ζηελ θνξπθή 4 ζηε ζπλέρεηα θαηεπζύλεηαη ζηελ πιεζηέζηεξε θνξπθή (5)
ηνπ θνίινπ ηκήκαηνο θαη δηαηξέρεη ηηο αληίζηνηρεο θνξπθέο κε σξνινγηαθή θόξα κε
ζπλέπεηα λα δηαζθαιηζηεί όηη ηα ζρεηηθά κε απηό γεσκεηξηθά κεγέζε πξνθύπηνπλ
αξλεηηθά .Με απηόλ ηνλ ηξόπν κεηαζρεκαηίδνληαη νη ππνξνπηίλεο ππνινγηζκνύ ησλ
γεσκεηξηθώλ κεγεζώλ θαη αληί γηα ηελ ζπκπαγή δηαηνκή ηνπ πεξηγξάκκαηνο πιένλ
αληηζηνηρνύλ ζηελ θπςεινεηδή. ύκθσλα κε ηα πξνεγνύκελα, ζα πξέπεη λα ηεζνύλ
ίζεο νη ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ 5 θαη 9 θαη 4 θαη 10 αληίζηνηρα .πλεπώο ηζρύεη
όηη
Χ(9)=Χ(5) , Χ(10)=Χ(4)
Y(9)=Y(5) , Y(10)=Y(4)
Χζάλ αθόξα ηηο θνξπθέο ηεο νξζνγώληαο θνηιόηεηαο νη ζπληεηαγκέλεο ππνινγίδνληαη αλάινγα κε ηελ ζέζε ηεο θνξπθήο 4. Έηζη δηαθξίλνληαη νη παξαθάησ ηέζζεξηο
πεξηπηώζεηο :
α) Χ(4)<Χ(2) θαη Y(4)>Y(2)
Χ(5)=Χ(1)+dx
X(6)= X(2)-dx
X(7)=X(6)
X(8)=X(5)
Y(5)=Y(4)-dy
Y(6)=Y(5)
Y(7)=Y(1)+dy
Y(8)=Y(7)
β) Χ(4)<Χ(2) θαη Y(4)<Y(2)

Σρήκα 2.4-2: Αξίζκεζε θνξπθώλ θπςεινεηδνύο δηαηνκήο
πεξίπησζε α)
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Χ(5)=Χ(4)+dx
X(6)= Χ(1) -dx
X(7)=X(6)
X(8)=X(5)
Y(5)=Y(4)-dy
Y(6)=Y(5)
Y(7)=Y(1)+dΥ
Y(8)=Y(7)
Σρήκα 2.4-3: Αξίζκεζε θνξπθώλ θπςεινεηδνύο δηαηνκήο
πεξίπησζε β)

γ) Χ(4)>Χ(2) θαη Y(4)<Y(2)
Χ(5)=Χ(4)-dx
X(6)= X(2)+ dx
X(7)=X(6)
X(8)=X(5)
Y(5)=Y(4)+dy
Y(6)= Y(5)
Y(7)= Y(1)-dΥ
Y(8)=Y(7)

Σρήκα 2.4-4: Αξίζκεζε θνξπθώλ θπςεινεηδνύο δηαηνκήο
πεξίπησζε γ)

δ) Χ(4)>Χ(2) θαη Υ(4)>Y(2)
Χ(5)=Χ(4)-dx
X(6)= Χ(1)+dx
X(7)=X(6)
X(8)=X(5)
Y(5)=Y(4)-dy
Y(6)=Y(5)
Y(7)=Y(2)+dΥ
Y(8)=Y(7)

Σρήκα 2.4-5: Αξίζκεζε θνξπθώλ θπςεινεηδνύο δηαηνκήο
πεξίπησζε δ)

Σειηθά αθνύ ε θπςεινεηδήο δηαηνκή έρεη αλαρζεί ζε δύν ηζνδύλακεο πνιπγσλη-
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θέο δηαηνκέο αθνινπζείηαη ε κέζνδνο πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα.
2.4.1.4 Γακηςλιοειδείρ διαηομέρ

Ο εμσηεξηθόο θύθινο πξνζνκνηώλεηαη κε έλα εθαηνληάπιεπξν κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε γηα ηηο θπθιηθέο δηαηνκέο. Αληίζηνηρα ν εζσηεξηθόο θύθινο πξνζνκνηώλεηαη κε έλα εθαηνληάπιεπξν κε κόλε δηαθνξά όηη ε θόξα πνπ
αθνινπζείηαη γηα ηηο ζπλερόκελεο θνξπθέο ηνπ ζρήκαηνο είλαη σξνινγηαθή. Δπνκέλσο εάλ R2 ε αθηίλα ηνπ εζσηεξηθνύ θύθινπ , Υ(0) , Τ(0) νη ζπληεηαγκέλεο
ηνπ θέληξνπ ηνπ θαη Υ(101),Τ(101) νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ ηνπ θύθινπ κε
ηελ κηθξόηεξε ηεηαγκέλε ηόηε ηζρύεη όηη :
Χ(101)=Χ(0)
Y(101)=Y(0)-R2
Γηα i από 102 έσο 125 :

Γηα i από 126 έσο 150:

Γηα i από 151 έσο 175:

Γηα i από 176 έσο 200:
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Δθόζνλ ε δαθηπιηνεηδήο δηαηνκή πιένλ έρεη αλαρζεί ζε δύν ηζνδύλακεο πνιπγσληθέο εθαξκόδεηαη ν αιγόξηζκνο πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ ελόηεηα 1.3. .
2.4.2 Γιαηομέρ άοπληρ ηοισοποιίαρ
Ζ δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δηαθνξνπνηείηαη ζην
όηη πιένλ παξαιείπνληαη ηα βήκαηα 1,3,6,810,12,14,16 θαζώο θαη ηα ζρεηηθά κε ην
ζθπξόδεκα θαη ην ράιπβα ηκήκαηα ηνπ βήκαηνο 13. εκεηώλεηαη επίζεο γηα ην βήκα
13 όηη είλαη αδύλαηε ε πηζαλόηεηα θαηαλνκήο παξακνξθώζεσλ αληίζηνηρεο κε απηήλ
ηεο πεξίπησζεο βii). Δπόκελνο ην γεγνλόο όηη πιένλ ην κέγεζνο ymins ηζνύηαη κε κεδέλ
δελ επεξεάδεη ηελ δηαδηθαζία. Χζάλ αθόξα ηα ππόινηπα κεγέζε πνπ αθνξνύλ ην
ζθπξόδεκα θαη ην ράιπβα απηά ιακβάλνληαη νκνίσο ίζα κε ην κεδέλ. Σέινο επηζεκαίλεηαη όηη ε απνπζία ζιηπηηθνύ αμνληθνύ θνξηίνπ ζπλεπάγεηαη πξαθηηθά κεδεληθό
ζπληειεζηή αζθάιεηαο ιόγσ ηεο παξαδνρήο γηα κεδεληθή εθειθπζηηθή αληνρή ηεο
ηνηρνπνηίαο.
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2.5 ΔΓΚΤΡΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ
2.5.1 Πεδίο εθαπμογήρ μεθόδος
Πξνθείκελνπ λα δηαπηζησζνύλ νη δπλαηόηεηεο θαη ηα όξηα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο κηα ζεηξά δηαηνκώλ δηάθνξσλ ηύπσλ ππνβιήζεθε ζε θνξηίζεηο δηαμνληθήο
θάκςεο γηα έλα κεγάιν αξηζκό ζπλδπαζκώλ αμνληθνύ θνξηίνπ θαη ξνπώλ. ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ ην πξόγξακκα θαηάθεξε λα βξεη αθξηβή ιύζε. Ζ αδπλακία εμεύξεζεο ιύζεο ζηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο νθείιεηαη ζην γεγνλόο
όηη ιόγσ ηεο δνκήο ηνπ ν αιγόξηζκνο ελδέρεηαη λα αδπλαηεί λα πξνζεγγίζεη ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα όηαλ απηή βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζε θάπνηα ξάβδν
ράιπβα κε ζπλέπεηα ε πνξεία ζύγθιηζεο λα κελ νινθιεξώλεηαη. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ην πξόγξακκα δηαζέηεη ηελ δπλαηόηεηα λα ππνινγίδεη ηα όξηα κεηαμύ ησλ νπνίσλ θείηαη ν ζπληειεζηήο αζθαιείαο, θαη θαηά ζπλέπεηα νη ηάζεηο θαη νη παξακνξθώζεηο ηεο δηαηνκήο, θαη ζηε ζπλέρεηα λα εμάγεη έλα κέζν όξν γηα ηα ζπγθεθξηκέλα
κεγέζε. Σνλίδεηαη όηη θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο δελ πξνέθπςε
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε δηαθνξά ηηκώλ ηνπ άλσ θαη θάησ νξίνπ θαη επνκέλσο
θαη ε πηζαλή απόθιηζε ησλ απνηειεζκάησλ λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 3.5%.

2.5.2 Έλεγσορ αξιοπιζηίαρ μεθόδος
Γηα λα ειεγρζεί ν βαζκόο αθξίβεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπγθξίζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο κεζόδνπ κε ηα αληίζηνηρα ηεο CEB γηα θάπνηεο ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηώζεηο δηαηνκώλ θαη θνξηίζεσλ. εκεηώλεηαη όηη γηα ηνλ ζρεδηαζκό ησλ δηαγξακκάησλ
ην πξόγξακκα ηξνπνπνηήζεθε σζάλ αθόξα ηελ κέγηζηε εθειθπζηηθή παξακόξθσζε
ηνπ ράιπβα θαη έηζη αληί γηα 0.020 ε ελ ιόγσ παξακόξθσζε ηέζεθε ίζε κε 0.010. Ζ
αιιαγή απηή έγηλε γηα λα ππάξρεη ζπκθσλία κε ηηο παξαδνρέο ησλ κέγηζησλ παξακνξθώζεσλ ράιπβα ησλ δηαγξακκάησλ ηεο CEB.
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Μνλναμνληθή θάκςε – νξζννγσληθή δηαηνκή
Καηεγνξία ράιπβα
d1/h
σ

S400
0.15
2

Σρήκα 2.5-1: Κάηνςε δηαηνκήο

-3,00

ν

-2,60
-2,20
-1,80
-1,40
-1,00
-0,60
μ

-0,20
0,20
0,60
1,00
1,40
1,80
2,20

CEB

MACSAN

Δηθόλα 2.5-1: Σύγθξηζε δηαγξακκάησλ

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

2,60
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Μνλναμνληθή θάκςε – θπθιηθή δηαηνκή
Καηεγνξία ράιπβα
d1/h
σ

S400
0.10
1

Σρήκα 2.5-2: Κάηνςε δηαηνκήο

-3
-2,6
-2,2
-1,8
-1,4
-1
-0,6
-0,2
0,2
0,6
1
1,4
1,8
2,2
2,6
0

0,1

0,2

0,3
MACSAN

0,4
CEB

Δηθόλα 2.5-2: Σύγθξηζε δηαγξακκάησλ

0,5

0,6
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Μνλναμνληθή θάκςε – δαθηπιηνεηδήο δηαηνκή
Καηεγνξία ράιπβα
r1/r
d1/(r-r1)
σ

S400
0.70
0.90
1

Σρήκα 2.5-3: Κάηνςε δηαηνκήο

-3
-2,6
-2,2
-1,8
-1,4
-1
-0,6
-0,2
0,2
0,6
1
1,4
0

0,1

0,2
MACSAN

CEB

Δηθόλα 2.5-3: Σύγθξηζε δηαγξακκάησλ

0,3

0,4
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Γηαμνληθή θάκςε – νξζνγσληθή δηαηνκή πεξίπησζε α)
Αλεγκέλν αμνληθό Φνξηίν λ
Καηεγνξία ράιπβα
d1/h
b1/b
σ
κ1=Μy

-0.40
S400
0.10
0.10
0.50
κ2=Μx

Σρήκα 2.5-4: Κάηνςε δηαηνκήο

0,2

μ2
0,15

0,1

0,05

μ1
0
0

0,05

0,1

0,15
MACSAN

0,2
CEB

Δηθόλα 2.5-4: Σύγθξηζε δηαγξακκάησλ

0,25

0,3
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Γηαμνληθή θάκςε – νξζνγσληθή δηαηνκή πεξίπησζε β)
Αλεγκέλν αμνληθό Φνξηίν λ
Καηεγνξία ράιπβα
d1/h
b1/b
σ
κ1=Μy

-0.40
S400
0.10
0.10
0.50
κ2=Μx

Σρήκα 2.5-5: Κάηνςε δηαηνκήο

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0

μ1
0,05

0,1

0,15

0,2

μ2

MACSAN

CEB

Δηθόλα 2.5-5: Σύγθξηζε δηαγξακκάησλ
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Γηαμνληθή θάκςε – νξζνγσληθή δηαηνκή πεξίπησζε γ)
Αλεγκέλν αμνληθό Φνξηίν λ
Καηεγνξία ράιπβα
d1/h
b1/b
σ
κ1=Μy

-0.20
S400
0.10
0.10
1
κ2=Μx

Σρήκα 2.5-6: Κάηνςε δηαηνκήο

0,3

μ2

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05

μ1

0
0

0,05

0,1

0,15

0,2
0,25
MACSAN

0,3
CEB

Δηθόλα 2.5-6: Σύγθξηζε δηαγξακκάησλ

0,35

0,4

0,45

0,5
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2.6 ΣΟ ΤΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ MACSAN
2.6.1 Παποςζίαζη
Σν ππνπξόγξακκα 1 ηνπ MACSAN αλαπηύρζεθε γύξσ από ηνλ αιγόξηζκν πνπ
πεξηγξάθεθε ζηελ ελόηεηα 2.3 ν νπνίνο εκπινπηίζηεθε θαηάιιεια έηζη ώζηε λα αθόξα θαη άιινπο ηύπνπο δηαηνκώλ πέξα ησλ ζύλζεησλ πνιπγσληθώλ ζηηο νπνίεο αληηζηνηρεί ν βαζηθόο θνξκόο ηνπ αιγνξίζκνπ.

Δηθόλα 2.6-1: Κεληξηθή θόξκα ππνπξνγξάκκαηνο 1

Έηζη επηπξνζζέησο ην ινγηζκηθό πξνζθέξεη ηελ δπλαηόηεηα ππνινγηζκνύ ηνπ ζπληειεζηή αζθάιεηαο δηαηνκώλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πνιπγσληθήο, θπθιηθήο,
θπςεινεηδνύο θαη δαθηπιηνεηδνύο δηαηνκήο θαζώο επίζεο θαη δηαηνκώλ άνπιεο ηνηρνπνηίαο πνιπγσληθνύ πεξηγξάκκαηνο. Έθηνο ηνπ δείθηε αζθάιεηαο ην πξόγξακκα
ππνινγίδεη ηηο ηάζεηο θαη παξακνξθώζεηο ησλ θνξπθώλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηεο
ηνηρνπνηίαο θαη ησλ ξάβδσλ ράιπβα αληίζηνηρα όπσο επίζεο θαη ηελ ζέζε ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα. Γηα θαιύηεξε επνπηεία ηεο εληαηηθήο θαηάζηαζεο ζηε θόξκα απνηειεζκάησλ βξίζθεηαη θαη έλα ζθαξίθεκα ηεο θάηνςεο ηεο δηαηνκήο θαη ηνπ νπδέηεξνπ
άμνλα.
Μία επηπιένλ δπλαηόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη απηή ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην
πξόγξακκα αλάιπζεο θαηαζθεπώλ ETABS γηα ζύλζεηεο δηαηνκέο πνπ αλήθνπλ ζε
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ζει. 68

θνξέα πνπ έρεη πξνζνκνησζεί ζην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ην MACSAN ιακβάλεη ηα

Δηθόλα 2.6-2: Φόξκα απνηειεζκάησλ έιεγρνπ ζε δηαμνληθή θάκςε δαθηπιηνεηδνύο δηαηνκήο

εληαηηθά κεγέζε ηεο δηαηνκήο πνπ πξνέθπςαλ από ηελ ηδηνκνξθηθή αλάιπζε ζην
ETABS θαη ζηελ ζπλέρεηα δηελεξγεί ηνλ έιεγρν ζε δηαμνληθή θάκςε γηα ηνπο ηξηάληα
δύν ζπλδπαζκνύο θαηά ΔΑΚ θαη ηνλ βαζηθό ζπλδπαζκό κνλίκσλ θαη θηλεηώλ θνξηηώλ.

Δηθόλα 2.6-3: Φόξκα απνηειεζκάησλ έιεγρνπ ζύλζεηεο δηαηνκήο ζε δηαμνληθή θάκςε γηα ηνπο ζπλδπαζκνύο θαηά Δ.Α.Κ.
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ζει. 69

Κάπνηεο από ηηο επθνιίεο πνπ παξέρεη ην πξόγξακκα θαη αμίδεη λα αλαθεξζνύλ είλαη : επηζθόπεζε ελόο ζθαξηθήκαηνο ηεο θάηνςεο ηεο δηαηνκήο θαηά ηνλ ζρεδηαζκό
ηεο , απνζήθεπζε ησλ γεσκεηξηθώλ ζηνηρείσλ ησλ δηαηνκώλ ζε αξρεία .txt θαη αληίζηνηρα δπλαηόηεηα εηζαγσγήο ηνπο απεπζείαο από αξρεία .txt θαη επίζεο εμαγσγή ησλ
απνηειεζκάησλ ζε αξρεία ηύπνπ excel.

2.6-4: Δηζαγσγή γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ δηαηνκήο από αξρείν .txt

2.6.2 Παπάδειγμα εθαπμογήρ
Γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε
ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε εθαξκνγή ηνπ ζε κηα ζύλζεηε νξζνγσληθή δηαηνκή πνπ ππνβάιιεηαη ζε δηαμνληθή θάκςε.
Ζ δηαηνκή απνηειείηαη από έλαλ ππξήλα ηνηρνπνηίαο πάρνπο ζαξάληα πέληε εθαηνζηώλ ν νπνίνο πεξηβάιιεηαη από δύν καλδύεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πάρνπο
πέληε εθαηνζηώλ αληίζηνηρα. ε θάζε καλδύα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζπκκεηξηθά πέληε
ξάβδνη πάρνπο εηθνζηηεζζέξσλ ρηιηνζηώλ .Ζ πνηόηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο είλαη C20
θαη ηνπ ράιπβα S400 .Ζ ζιηπηηθή αληνρή ηεο ηνηρνπνηίαο είλαη 5.5 MPa ελώ ν ζπληειεζηήο αζθαιείαο εθιέγεηαη ίζνο κε 2.5. Ζ δηαηνκή θαηαπνλείηαη από αμνληθό ζιηπηηθό θνξηίν 400 kN ,πνπ αζθείηαη ζην θέληξν βάξνπο ηεο, θαη ξνπέο Mx θαη My 80
θαη 250 kNm αληίζηνηρα.
Αξρηθά εηζάγνληαη νη ζπληεηαγκέλεο από ηνπο εθάζηνηε πίλαθεο πνπ αληηζηνηρνύλ
ζην θάζε πιηθό. Τπελζπκίδεηαη όηη νη θνξπθέο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηεο ηνηρνπνηίαο
ζα πξέπεη λα έρνπλ εηζαρζεί ζπλερόκελα θαηά ηελ αξηζηεξόζηξνθε θόξα .
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Δηθόλα 2.6-5: Πίλαθαο ζπληεηαγκέλσλ πξνγξάκκαηνο MACSAN

Καηόπηλ επηιέγνληαη νη ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ. Ζ πξνζνκνίσζε ηνπ θνξέα νινθιεξώλεηαη κε ηελ εηζαγσγή ησλ θνξηίσλ.

Δηθόλα 2.6-6: Δπηζθόπεζε θάηνςε δηαηνκήο
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Δηθόλα 2.6-7: Πεδίν ηδηνηήησλ πιηθώλ θαη θνξηίσλ πξνγξάκκαηνο MACSAN

Σέινο πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο ηεο δηαηνκήο ζε δηαμνληθή θάκςε. Μεηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ εκθαλίδνληαη νη πίλαθεο απνηειεζκάησλ νπνύ παξαηίζεληαη νη ηηκέο
ηνπ ζπληειεζηή αζθαιείαο θαη ησλ ηάζεσλ θαη ησλ παξακνξθώζεσλ ησλ θνξπθώλ
ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηεο ηνηρνπνηίαο θαη ησλ ξάβδσλ ράιπβα αληίζηνηρα. Δπίζεο
γηα θαιύηεξε επνπηεία ηεο εληαηηθήο θαηάζηαζεο παξνπζηάδεηαη έλα ζθαξίθεκα ηεο
δηαηνκήο νπνύ έρεη ζρεδηαζηεί ε ζέζε ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα.

Δηθόλα 2.6-8: Φόξκα απνηειεζκάησλ
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ζει. 72

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα.

ΣΟΗΥΟΗΗΟΗΗΑ

ΚΤΡΟΓΔΜΑ

ςνηελεζηήρ αζθαλείαρ
1.858
Σάζειρ παπαμοπθώζειρ ςλικών
Κνξπθή
Σάζε
Παξακόξθσζε
(MPa)
Κ1
0.00165
0
Κ2
0.00496
0
Κ3
0.00449
0
Κ4
0.00118
0
Κ5
-0.00303
-11.33
Κ6
0.00028
0
Κ7
-0.00019
-2.07
Κ8
-0.0035
-11.33
Σάζε
Κνξπθή
Παξακόξθσζε
(MPa)

ΥΆΚΤΒΑ

Σ1
Σ2
Σ3
Σ4

Xo
(m)
0.01

0.00118
0.00449
0.00028
-0.00303
Σάζε
Ράβδνο
(MPa)
1
0.00168
2
0.00237
3
0.00307
4
0.00376
5
0.00446
6
-0.003
7
-0.00231
8
-0.00161
9
-0.00092
10
-0.00022
Οςδέηεπορ άξοναρ
Yo
(m)
0.17

0
0
0
-1.87
Παξακόξθσζε
335.09
347.83
347.83
347.83
347.83
-347.83
-347.83
-322.37
-183.08
-43.78
dθ
()
-69.6

Κεθάιαην 3: Έιεγρνο άνπιεο ηνηρνπνηίαο ζε δηάηκεζε θαη θάκςε ζηνλ επίπεδν ηεο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ

ζει. 73

3

Έλεγσορ άοπληρ ηοισοποιίαρ ζε
διάημηζη και κάμτη ζηον επίπεδο
ηηρ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ
3.1
3.2
3.3
3.4

Γεληθά
Μεραληθέο ηδηόηεηεο άνπιεο ηνηρνπνηίαο
Γηαδηθαζία ειέγρσλ
Σν ππνπξόγξακκα 2 ηνπ ινγηζκηθνύ MACSAN

3.1 ΓΔΝΙΚΑ

ην παξώλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ππόβαζξν γύξσ από ην ππνπξόγξακκα 2
ηνπ ινγηζκηθνύ MACSAN ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί ηελ απνηίκεζε ηεο επαξθείαο νξζνσληθώλ πεζζώλ άνπιεο ηνηρνπνηίαο. Οη έιεγρνη πνπ δηελεξγνύληαη είλαη δύν :α) ζε
θάκςε εληόο επίπεδνπ κε αμνληθή δύλακε θαη β) ζε δηάηκεζε γηα ηέκλνπζα κε θόξα
παξάιιειε σο πξνο ην πάρνο ηεο δηαηνκήο. Οη ζπγθεθξηκέλνη έιεγρνη δηελεξγνύληαη
γηα ηνπο ηξηάληα δύν ζπλδπαζκνύο πνπ πξνβιέπεη ν Δ.Α.Κ. θαζώο γηα ην βαζηθό
ζπλδπαζκό κόληκσλ θαη θηλεηώλ θνξηίσλ. Σσλ έιεγρσλ πξνεγείηαη ηδηνκνξθηθή αλάιπζε ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθεη ν πεζζόο.
ην θεθάιαην πεξηιακβάλνληαη ηξία κέξε : ζην πξώην αλαπηύζζεηαη ην ζεσξεηηθό
ππόβαζξν ζην νπνίν βαζίδεηαη ην πξόγξακκα ,ζην δεύηεξν επεμεγείηαη δηεμνδηθά ε
δηαδηθαζία έιεγρσλ θαη ηέινο ζην ηξίην παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη δπλαηόηεηεο
ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο 2 θαζώο θαη έλα παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνύ. Δπίζεο
επεμεγείηαη θαη ε δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο ησλ δύν ππνπξνγξακκάησλ ηνπ ινγηζκηθνύ.
Ζ επίβιεςε θαη νξγάλσζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνλ ιέθηνξα ηνπ ΑΠΘ θ. Αλαζηάζην έμην.
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3.2 ΜΗΥΑΝΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ ΑΟΠΛΗ ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΑ
3.2.1 Γενικά
ηηο επόκελεο ελόηεηεο παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθά κε ηα
πιηθά θαη ηηο κεραληθέο ηδηόηεηεο ηεο άνπιεο ηνηρνπνηίαο. Χο θύξηα πεγή ρξεζηκνπνηήζεθε ν EC6 .
Χο άνπιε ηνηρνπνηία νξίδεηαη ε ζύλζεζε ιηζνζώκαησλ ηνπνζεηεκέλσλ θαηά ζπγθεθξηκέλε θόξα θαη ζπλδεόκελσλ κεηαμύ ηνπο κε θνλίακα. Γηαθξίλνληαη νη εμήο
βαζηθέο κεραληθέο ηδηόηεηεο όζνλ αθνξά ηελ άνπιε ηνηρνπνηία : α) ζιηπηηθή αληνρή
fk ,β) δηαηκεηηθή αληνρή fv, γ) θακπηηθή αληνρή fb θαη δ) ην δηάγξακκα ηάζεσλπαξακνξθώζεσλ. Ζ εθέιθπζηηθε αληνρή ηεο ηνηρνπνηίαο αγλνείηαη. Οη ηξεηο πξώηεο
εμαξηώληαη από ηηο ηδηόηεηεο ησλ δύν πιηθά πνπ ηελ απνηεινύλ θαζώο θαη από ηνλ
ηξόπν δόκεζεο ηεο. Δπίζεο ηνλίδεηαη όηη ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη ε ηνηρνπνηία θαζεαπηή ε νπνία θαη δηαζέηεη ηηο κεραληθέο ηδηόηεηεο πνπ αλαθεξζήθαλ θαη πξνζδηνξίδνληαη από ηηο αληίζηνηρεο πεηξακαηηθέο κεζόδνπο από ην ζύλνιν ηνπ θέξνληνο ζηνηρεηνύ ηνπ νπνίνπ απνηειεί κέξνο θαη ηνπ νπνίνπ νη κεραληθέο ηδηόηεηεο εμαξηώληαη θαη
από ηελ γεσκεηξία ηνπ ζηνηρείνπ θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ηα γεηηνληθά ζηνηρεία. Σέινο δελ ζα πξέπεη λα ακειείηαη ην γεγνλόο όηη ε ηνηρνπνηία είλαη έλα ζηνηρείν
πνπ παξνπζηάδεη έληνλε αληζόηξνπε ζπκπεξηθνξά θαη σο εθ ηνύηνπ πξνθύπηνπλ
πνιιέο ηδηαηηεξόηεηεο ζπγθξηηηθά κε ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο επί ην πιείζηνλ από έλαλ πνιηηηθό κεραληθό ,δειαδή ην ζθπξόδεκα θαη ην ράιπβα.
3.2.2 Τλικά άοπληρ ηοισοποιίαρ
Σα ιηζνζώκαηα θαηαηάζζνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην πνζνζηό
θελώλ θαη δηαηξήζεσλ .ηελ νκάδα 1 αλήθνπλ ηα ιηζνζώκαηα κε πνζνζηό θελώλ κηθξόηεξν ηνπ 25% ,ζηελ νκάδα 2α αλήθνπλ όζα έρνπλ πνζνζηό θελώλ κηθξόηεξν ηνπ
45% θαη κεγαιύηεξν ηνπ 25% ,ζηελ νκάδα 2β αλήθνπλ όζα έρνπλ πνζνζηό θελώλ
κηθξόηεξν ηνπ 55% θαη κεγαιύηεξν ηνπ 45% θαη ζηελ νκάδα 3 όζα έρνπλ πνζνζηό
θελώλ κηθξόηεξν ηνπ 70% θαη κεγαιύηεξν ηνπ 55% .
Χο ζιηπηηθήο αληνρή ελόο ιηζνζώκαηνο ν Δπξσθώδηθαο 6 νξίδεη ηελ θαλνληθνπνηεκέλε ζιηπηηθή αληνρή fb πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ελ μεξώ ζιηπηηθή αληνρή ελόο πιήξνπο θπβηθνύ δνθηκίνπ από ην πιηθό ηνπ ιηζνζώκαηνο δηαζηάζεσλ 100 mm.
ε πεξίπησζε πνπ ε ζιηπηηθή αληνρή παξέρεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ηνλ
ππνινγηζκό ηεο fb ρξεζηκνπνηείηαη ε ζρέζε

νπνύ fbc ε ηηκή ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ην δ ν ζπληειεζηήο ζρήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη από ηνλ επόκελν πίλαθα
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Ύςνο
Ληζνζώκαηνο
(mm)
50
65
100
150
200
≥250
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Διάρηζηε νξηδόληηα δηάζηαζε ιηζνζώκαηνο
(mm)
50
100
150
200
0.85
0.75
0.70
0.95
0.85
0.75
0.70
1.15
1.00
0.90
0.80
1.30
1.20
1.10
1.00
1.45
1.35
1.25
1.15
1.55
1.45
1.35
1.25
Δπηηξέπεηαη ε γξακκηθή παξεκβνιή

≥250
0.65
0.75
0.95
1.10
1.15

Σα θνληάκαηα ραξαθηεξίδνληαη είηε από ηελ ζιηπηηθή ηνπο αληνρή fm είηε από ηελ
αλαινγία ηνπ κείγκαηνο .Ο EC6 νξίδεη όηη ε νλνκαζία θάζε θνληάκαηνο πεξηιακβάλεη
ην πξόζεκα M πνπ αθνινπζείηαη από έλαλ αξηζκό πνπ ππνδειώλεη ηελ ζιηπηηθή αληνρή ηνπ θνληάκαηνο ζε N/mm2.
Σα θνληάκαηα ηαμηλνκνύληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ αληνρήο ηνπο
: ηελ θαηεγόξηα i) γηα θνληάκαηα ηνπιάρηζηνλ Μ12 , ηελ θαηεγόξηα ii) γηα θνληάκαηα
ηνπιάρηζηνλ M6 ,ηελ θαηεγόξηα iii) γηα θνληάκαηα ηνπιάρηζηνλ M4 θαη ηελ θαηεγόξηα iv) γηα θνληάκαηα ηνπιάρηζηνλ M2. Γεληθά δελ ζπληζηάηαη ε ρξεζηκνπνίεζε θνληακάησλ κε ζιηπηηθέο αληνρέο κηθξόηεξεο ηεο Μ2. ηνλ επόκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά θνληάκαηα δηαθνξώλ θαηεγνξηώλ θαη αλαινγίσλ θαη ε αληίζηνηρε
αληνρή ηνπο ζπκθώλα κε ηνλ Δπξσθώδηθα 6.
Αλαινγία θαη‟Όγθό
Καηεγνξία
θνληάκαηνο

Σζηκέλην/
Αζβέζηεο/
Άκκνο

Σζηκέλην
ηνίρσλ/
Άκκνο

Σζηκέλην/
Άκκνο κε
πιαζηηθνπνηεηή

i)
ii)
iii)
iv)

1: 1/4 : 3
1: ½ : 4½
1: 1 : 6
1: 2 : 9

1: 2½ : 4½
1: 4 : 5
1: 5½ : 6½

1: 3 έσο 4
1: 5 έσο 6
1: 7 έσο 8

Θιηπηηθή
Αληνρή
N/mm2
(fm)
12
6
4
2

Ολνκαζία
Δπξσθώδηθα 6
DD ENV
1996-1-1
M12
M6
M4
M2

3.2.3 Υαπακηηπιζηική θλιπηική ανηοσή άοπληρ ηοισοποιίαρ
Γεληθά ε ραξαθηεξηζηηθή ζιηπηηθή αληνρή πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε δνθηκέο
.Όηαλ θάηη ηέηνην δελ είλαη εθηθηό ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πεηξακαηηθά δεδνκέλα γηα ηηο fk,fm θαη fb .ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα πεηξακαηηθά δεδνκέλα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη αλάινγεο ζρέζεηο πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ
παξαθάησ αξθεί λα ηεξνύληαη νη θαλόλεο θαηαζθεπήο ηνηρνπνηίαο θαη ν ζπληειεζηήο
κεηαβιεηόηεηαο ιηζνζώκαησλ λα είλαη κηθξόηεξνο ηνπ 25% . Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν
θαηαζθεπήο δηαθξίλνληαη νη εμήο πεξηπηώζεηο :
i.

Άνπιε ηνηρνπνηία θαηαζθεπαζκέλε κε θνλίακα γεληθήο εθαξκνγήο

Ζ ζιηπηηθή αληνρή ηζνύηαη κε
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ε ηηκή ηνπ K ιακβάλεηαη από ηνλ επόκελν πίλαθα

Σύπνο Σνηρνπνηίαο

Οκάδα
1

Καηαζθεπή ρσξίο δηακήθε θαηαθόξπθν αξκό γηα όιν ή κέξνο ηνπ ηνίρνπ
Καηαζθεπή κε δηακήθε θαηαθόξπθν αξκό
γηα όιν ή κέξνο ηνπ ηνίρνπ

Οκάδα
4

0.60

0.55

0.50

0.40

0.50

0.45

0.40

0.40

Δηθόλα 3.2-2: Τνηρνπνηίεο κε δηακήθεηο αξκνύο

Δηθόλα 3.2-1: Τνηρνπνηία ρσξίο δηακήθε αξκό

ii.

Ληζνζώκαηα
Οκάδα Οκάδα
2
3

Άνπιε ηνηρνπνηία θαηαζθεπαζκέλε κε θνλίακα ιεπηήο ζηξώζεο

Ζ ζιηπηηθή αληνρή ηζνύηαη κε

iii.

Άνπιε ηνηρνπνηία θαηαζθεπαζκέλε κε ειαθξνθνλίακα

Ζ ζιηπηηθή αληνρή ηζνύηαη κε

Οη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή Κ ιακβάλνληαη από ηνλ επόκελν πίλαθα
Οπηόπιηλζνη EN 771-1
Ππξηηηθνύ Αζβεζηίνπ
771-2
Σζηκεληόιηζνη EN 771-3

Ληζνζώκαηα νκάδσλ
1, 2α , 3β

Από Διαθξνζθπξόδεκα EN
771-3
Διαθξόιηζνη EN 771-4

Ππθλόηεηα Κνληάκαηνο
(Kg/m3)
Κ

600-1500

700-1500

600-700

0.80

0.70

0.55
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Άνπιε ηνηρνπνηία κε κε πιεξσκέλνπο θαηαθόξπθνπο αξκνύο

Δθαξκόδνληαη νη ζρέζεηο ησλ ηξηώλ πξνεγνύκελσλ ελνηήησλ θαηά πεξίπησζε εθόζνλ ε δηαηκεηηθή αληνρή ηθαλνπνηεί ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο αληνρήο .
v.

Άνπιε ηνηρνπνηία απνηεινύκελε από ζθαθνεηδή ιηζνζώκαηα

Γηα ιηζνζώκαηα νκάδαο 1 ηζρύεη ε ζρέζε ππνινγηζκνύ
όηαλ πιεξνύληαη νη επόκελεο πξνϋπνζέζεηο :
α) Γελ ππάξρνπλ δηακήθεηο αξκνί
β) Σν πιάηνο ηεο ισξίδαο θνληάκαηνο είλαη κηθξόηεξν ηεο ηηκήο ησλ 30 mm
γ) b/t 0.80
θαη

Κ=0.30 γηα b/t 0.80
Κ=0.60 γηα b/t 0.50
Γηα 0.50 b/t 0.80 ε ηηκή ηνπ Κ ππνινγίδεηαη κε γξακκηθή παξεκβνιή

Γηα ιηζνζώκαηα νκάδσλ 2α ή 2β ηζρύεη ε ίδηα ζρέζε εθόζνλ πιεξνύληαη νη ίδηεο
πξνϋπνζέζεηο θαη ην fb έρεη πξνθύςεη από δνθηκέο θαη αλαθέξεηαη ζηε κηθηή δηαηνκή
ιηζνζώκαηνο.
3.2.4 Υαπακηηπιζηική διαημηηική ανηοσή άοπληρ ηοισοποιίαρ
Θα πξέπεη λα επηδηώθεηαη ε ραξαθηεξηζηηθή ζιηπηηθή αληνρή λα πξνζδηνξίδεηαη κε
δνθηκέο .Αλ θάηη ηέηνην είλαη αδύλαην ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πεηξακαηηθά
δεδνκέλα γηα ηελ ζπλνρή fvko .
i.

Γεληθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε επόκελε ζρέζε :
(Διιείςεη δεδνκέλσλ επηηξέπεηαη λα ιακβάλεηαη

)

ii. Γηα ηνηρνπνηία κε κε πιήξεηο θαηαθόξπθνπο αξκνύο αιιά κε γεηηνληθά ιηζνζώκαηα ζε επαθή ρξεζηκνπνηείηαη ε ζρέζε :

iii.

Γηα ηνηρνπνηία από ζθαθνεηδή ιηζνζώκαηα νκάδαο 1 :

iv. Γηα ηνηρνπνηία θνληάκαηνο ιεπηήο ζηξώζεσο κε ιηζνζώκαηα : ππξηηηθνύ ηξηαζβεζηίνπ ,ηζηκεληόιηζνπο ή ειαθξόιηζνπο ζθπξνδέκαηνο εθαξκόδνληαη νη ηξεηο
πξνεγνύκελεο ζρέζεηο θαηά πεξίπησζε κε νξηαθέο ηηκέο από ηνλ επόκελν πίλαθα γηα
νπηόπιηλζνπο ίδηαο νκάδαο θαη θνλίακα M10 έσο Μ20
v. Γηα ηνηρνπνηία ειαθξνθνληάκαηνο ηζρύνπλ νη δύν πξώηεο ζρέζεηο ηεο παξαγξάθνπ ελώ νη νξηαθέο ηηκέο ιακβάλνληαη από ηνλ επόκελν πίλαθα γηα θνλίακα Μ5.
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Ληζόζσκα
Οπηόπιηλζνη
Οκάδαο 1
Οπηόπιηλζνη
Οκάδαο 1 εθηόο νπηόπιηλζσλ θαη θπζηθώλ ιίζσλ
Φπζηθνί ιίζνη
Οκάδαο 1
Οπηόπιηλζνη
Οκάδαο 2α
Οκάδεο 2α θαη 2β
εθηόο νπηόπιηλζσλ
θαη νπηόπιηλζνη 2β
Οπηόπιηλζνη νκάδαο
3
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Μ10 έσο Μ20
Μ2.5 έσο Μ9
Μ1 έσο Μ2

fvk0
(N/mm2)
0.30
0.20
0.10

Οξηαθή ηηκή ηεο fvk
(N/mm2)
1.70
1.50
1.20

Μ10 έσο Μ20
Μ2.5 έσο Μ9
Μ1 έσο Μ2

0.20
0.15
0.10

1.70
1.50
1.20

Μ2.5 έσο Μ9
Μ1 έσο Μ2
Μ10 έσο Μ20
Μ2.5 έσο Μ9
Μ1 έσο Μ2
Μ10 έσο Μ20
Μ2.5 έσο Μ9
Μ1 έσο Μ2
Μ10 έσο Μ20
Μ2.5 έσο Μ9
Μ1 έσο Μ2

0.15
0.10
0.30
0.20
0.10
0.20
0.15
0.10
0.30
0.20
0.10

1.00
1.00

Κνλίακα

Ζ κηθξόηεξε από
ηηο παξάπιεπξεο
ηηκέο ή ε ζιηπηηθή
αληνρή θαηά ηε
δηακήθε δηεύζπλζε

1.40
1.20
1.00
1.40
1.20
1.00

Σν όξην ηεο ζρέζεο

εκείσζε : Γηα ηα ιηζνζώκαηα ησλ Οκάδσλ 2 α θαη 2β ε δηακήθεο ζιηπηηθή αληνρή ιακβάλεηαη
ίζε κε ηελ κεηξεζείζα ,γηα δ όρη κεγαιύηεξν ηνπ 1.0.
Όηαλ ε δηακήθεο ζιηπηηθή αληνρή αλακέλεηαη λα είλαη κεγαιύηεξε από 0.15 fb ιακβαλνκέλεο
ππ‟όςε ηεο δηαηάμεσο ησλ θελώλ ,δελ είλαη αλαγθαία ε δηεμαγσγή δνθηκώλ

3.2.5 Υαπακηηπιζηική καμπηική ανηοσή άοπληρ ηοισοποιίαρ
Γεληθά ε ραξαθηεξηζηηθή θακπηηθή αληνρή πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε δνθηκέο.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη ε θακπηηθή αληνρή γηα επίπεδν ζξαύζεσο παξάιιειν πξνο ηνπο νξηδόληηνπο αξκνύο θαη γηα επίπεδν ζξαύζεσο θάζεην πξνο ηνπ νξηδόληηνπο αξκνύο (fxk1 θαη fxk2 αληίζηνηρα).

Δηθόλα 3.2-3: Δπίπεδν ζξαύζεο παξάιιειν
πξνο ηνπο νξηδόληηνπο αξκνύο

Δηθόλα 3.2-4: Δπίπεδν ζξαύζεο θάζεην πξνο ηνπο νξηδόληηνπο αξκνύο
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ηνλ επόκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο πνπ πξνηείλνληαη από ηνλ Δπξσθώδηθα 6.

Μ12

Μ6-Μ4

Μ2

Κάκςε κε αζηνρία ζηνλ θαηαθόξπθν αξκό θάζεηα πξνο ηνλ
νξηδόληην αξκό
fkx1 (N/mm2)
Μ12
Μ6-Μ4
Μ2

0.70
0.50
0.40

0.50
0.40
0.30

0.40
0.35
0.25

2.00
1.50
1.00

0.20
0.20

0.90
0.90

0.60
0.60

0.40
0.45
0.60

0.40
0.40
0.60

0.25
0.25
0.35

0.20
0.20
0.30

0.75
0.90

0.60
0.90

Κάκςε κε αζηνρία ζηνλ νξηδόληην αξκό
fkx1 (N/mm2)
Κεξακηθά ηνύβια κε απνξξνθεηηθόηεηα λεξνύ
κηθξόηεξε ηνπ 7%
κεηαμύ ηνπ 7% θαη 12%
κεγαιύηεξε ηνπ 12%
Σνύβια από
αζβεζηνππξίηην
Σζηκεληόηνπβια
Σζηκεληόηνπβια κε
Θιηπηηθή αληνρή ζε N/mm2
2.8 (πάρνο ηνίρνπ κέρξη 100 mm)
3.5 (πάρνο ηνίρνπ κέρξη 100 mm)
7.0 (πάρνο ηνίρνπ κέρξη 100 mm)
Σζηκεληόηνπβια κε
Θιηπηηθή αληνρή ζε N/mm2
2.8 (πάρνο ηνίρνπ κέρξη 250 mm)
3.5 (πάρνο ηνίρνπ κέρξη 250 mm)
7.0 (πάρνο ηνίρνπ κέρξη 250 mm)
Σζηκεληόηνπβια γηα θάζε πάρνο ηνίρνπ κε
ζιηπηηθή αληνρή ζε N/mm2
10.5
14.0 θαη κεγαιύηεξε

0.30
0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.25

0.20

1.50
1.10
0.90

1.20
1.00
0.80

Ζ ηηκή ηεο θακπηηθήο αληνρήο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ην ζρεδηαζκό ηνίρσλ θεξόλησλ παξνδηθά θνξηία ,όπσο ν άλεκνο, θαζέησο πξνο ην επίπεδν
ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ε αζηνρία ηνπ ηνίρνπ ζα κπνξνύζε λα επηθέξεη κείδνλα θαηάξξεπζε ε πιήξε απώιεηα επζηάζεηαο ηνπ ζπλόινπ ηεο θαηαζθεπήο θαζώο θαη ζην
ζρεδηαζκό έλαληη ζεηζκηθώλ δξάζεσλ ε ηηκή ηεο fkx1 πξέπεη λα ιακβάλεηαη κεδεληθή.
Σέινο ζπλίζηαηαη λα θαηαηάζζεηαη ε θακπηηθή αληνρή ηεο ηνηρνπνηίαο ζύκθσλα κε
ηα ιηζνζώκαηα θαη ηελ θαηεγνξία θνληάκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη.
3.2.6 Γιάγπαμμα ηάζευν-παπαμοπθώζευν ηοισοποιίαρ
ην επόκελν ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε γεληθή κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο ηάζεσλπαξακνξθώζεσλ ηεο ηνηρνπνηίαο
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Σρήκα 3.2-1: Γηάγξακκα ηάζεσλ-παξακνξθώζεσλ ηνηρνπνηίαο

Γηα ην ζρεδηαζκό έλαληη θάκςεσο θαη ζιίςεσο επηηξέπεηαη λα ζεσξείηαη ε θακπύιε ζ-ε παξαβνιηθή ή παξαβνιηθή κε ηειηθό θιάδν επζεία παξάιιειε πξνο ηνλ άμνλα
ησλ παξακνξθώζεσλ.

Σρήκα 3.2-2: Ιδεαηό δηάγξακκα ηάζεσλ-παξακνξθώζεσλ ηνηρνπνηίαο

3.2.7 ςνηελεζηήρ Αζθαλείαρ ηοισοποιίαρ

Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή αζθαιείαο ηεο ηνηρνπνηίαο ιακβάλεηαη από ηνλ επόκελν
πίλαθα.
Καηεγνξία Καηαζθεπήο
Καηεγνξία ειέγρνπ εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο ιηζνζσκάησλ

Α

Β

Γ

Η

1.70

2.20

2.70

ΗΗ

2.00

2.50

3.00
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Ληζνζώκαηα θαηεγνξίαο Η ζεσξνύληαη απηά ηα νπνία ν παξαγσγόο δέρεηαη λα
πξνκεζεύζεη κε πξνδηαγεγξακκέλε ηελ ζιηπηηθή αληνρή ηνπο θαη επηπξνζζέησο κπνξεί λα απνδείμεη κέζσ έιεγρνπ ηεο πνηόηεηαο όηη ε πηζαλόηεηα ε ζιηπηηθή αληνρή ησλ
ελ ιόγσ ιηζνζσκάησλ λα ππνιείπεηαη ηεο πξνδηαγξαθείζεο ηηκήο είλαη κηθξόηεξε
ηνπ 5%.
Ληζνζώκαηα θαηεγνξίαο ΗΗ ζεσξνύληαη απηά ηα νπνία ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο
γηα ηελ κέζε ζιηπηηθή αληνρή ρσξίο λα πιεξνύλ ηα ππόινηπα θξηηήξηα ηεο θαηεγνξίαο Η.
Χζάλ αθόξα ηελ ηαμηλόκεζε σο πξνο ηελ θαηεγνξία εθηέιεζεο ηεο θαηαζθεπήο
από ηνηρνπνηία ιακβάλνληαη ππόςε ηα παξαθάησ ζηνηρεία :
Ζ ύπαξμε θαηάιιεινπ πξνζσπηθνύ κε πηζηνπνηεκέλε εκπεηξία ην νπνίν επηβιέπεη ηελ πξόνδν ησλ εξγαζηώλ
Ζ ύπαξμε θαηάιιεινπ πξνζσπηθνύ κε πηζηνπνηεκέλε εκπεηξία ην νπνίν δηελεξγεί ηνπο απαηηνύκελνπο έιεγρνπο αλεμάξηεηα από ηνλ εξγνιάβνθαηαζθεπαζηή.
Ζ δηελέξγεηα δεηγκαηνιεπηηθώλ ειέγρσλ ησλ κεραληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ
ησλ πιηθώλ ηνπ θνληάκαηνο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δόκεζεο
Ο ηξόπνο παξαζθεπήο ησλ κεηγκάησλ θνληάκαηνο κέζσλ βαξώλ ε νγθνκεηξηθώλ δνρείσλ θαζώο θαη ν ηξόπνο αλάκεημεο θαη κεηαθνξάο ησλ κεηγκάησλ γηα
ρηίζηκν.
Ζ ζρνιαζηηθόηεηα ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ ιεπηνκεξεηώλ σο πξνο ηνπο ζπλδέζκνπο ησλ ηνίρσλ ,ηα πάρε ησλ αξκώλ θαη ηελ γεσκεηξία ηεο όιεο θαηαζθεπήο.

3.2.8 Γπάζειρ σεδιαζμού
Ζ ηηκή ησλ αληνρώλ ζρεδηαζκνύ ηκεκάησλ ηνηρνπνηίαο ζε επίπεδν δηαηνκήο ππνινγίδεηαη από ηηο επόκελεο ζρέζεηο :
ε ζιίςε :
ε θάκςε :
ε δηάηκεζε :
Γεληθά θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ζεσξείηαη όηη ηζρύνπλ νη επόκελεο παξαδνρέο :
1. Οη δηαηνκέο παξακέλνπλ επίπεδεο θαη θάζεηεο ζηνλ παξακνξθσκέλν άμνλα
ηνπ ζηνηρείνπ.
2. Ζ εθειθπζηηθή αληνρή ηεο ηνηρνπνηίαο είλαη κεδεληθή ζηε δηεύζπλζε θάζεηα
πξνο ην επίπεδν ησλ νξηδόληησλ αξκώλ.
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3. Χο δηάγξακκα ηάζεσλ-παξακνξθώζεσλ ιακβάλεηαη ην ηδεαηό δηάγξακκα πνπ
παξνπζηάζηεθε ζηελ ελόηεηα 2.2.6.
3.2.9 Έλεγσορ αζθάλειαρ ζε κάμτη με οπθή δύναμη
Έλαο πεζζόο ηνηρνπνηίαο νκνηόκνξθνπ πάρνπο ζεσξείηαη αζθαιήο έλαληη θάκςεο
αλ ηθαλνπνηείηαη ε αλίζσζε :
Δθόζνλ ππνηεζεί όηη θαηά ηελ αζηνρία ην δηάγξακκα ηάζεσλ παξακνξθώζεσλ ηεο
ηνηρνπνηίαο είλαη νξζνγσληθό θαη όρη νξζνγσληθό-παξαβνιηθό νη αληνρέο ζρεδηαζκνύ
κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ από ηηο επόκελεο ζρέζεηο :

Mud

: Ρνπή αληνρήο άνπινπ ηνίρνπ

MSd

: Σηκή ζρεδηαζκνύ ηεο επηβαιιόκελεο ξνπήο

t

: Πάρνο ηεο δηαηνκήο

l

: Μήθνο ηεο δηαηνκήο

ζd

: Σηκή ζρεδηαζκνύ ηεο ζιηπηηθήο ηάζεο

fd

: Σηκή ζρεδηαζκνύ ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηεο ηνηρνπνηίαο

3.2.10 Έλεγσορ αζθάλειαρ ζε διάημηζη
Έλαο πεζζόο ηνηρνπνηίαο νκνηόκνξθνπ πάρνπο ζεσξείηαη αζθαιήο έλαληη ηέκλνπζαο αλ ηθαλνπνηείηαη ε αλίζσζε :

Vud : Σέκλνπζα αληνρήο άνπινπ ηνίρνπ
VSd : Σηκή ζρεδηαζκνύ ηεο επηβαιιόκελεο ηέκλνπζαο
t

: Πάρνο ηεο δηαηνκήο

l

: Μήθνο ηεο δηαηνκήο

lc

: κήθνο ηεο ζιηβόκελεο δώλεο ηνπ ηνίρνπ κε παξαδνρή γξακκηθήο θαηαλνκήο
ησλ ηάζεσλ ζε ηέκλνπζα

fvk

: Υαξαθηεξηζηηθή ηηκή ηεο δηαηκεηηθήο αληνρήο ηεο ηνηρνπνηίαο
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: πληειεζηήο αζθαιείαο ηεο ηνηρνπνηίαο

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ lc γίλνληαη νη εμήο παξαδνρέο : α)ππό ηελ επίδξαζε ησλ
θνξηίσλ ζρεδηαζκνύ Nd ,Md δεκηνπξγείηαη γξακκηθό δηάγξακκα νξζώλ ζιηπηηθώλ ηάζεσλ θαη β)ζε πεξίπησζε εκθάληζεο ξεγκαησκέλεο πεξηνρήο εμαηηίαο εθειθπζκνύ ην
ελ ιόγσ ηκήκα δελ παξνπζηάδεη αληίζηαζε ζε ηέκλνπζα .Δπνκέλσο κε βάζε ηελ ηηκή
ηεο αλεγκέλεο εθθεληξόηεηαο γ πξνθύπηεη :

(ξεγκάησζε)

Σρήκα 3.2-3: Καηαλνκή ηάζεσλ γηα γ  1/6

Σρήκα 3.2-4:Καηαλνκή ηάζεσλ γηα γ > 1/6
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3.3 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΛΔΓΥΧΝ

3.3.1 Διζαγυγή Γεδομένυν
Ο ρξήζηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαιείηαη λα θαζνξίζεη ηηο γεσκεηξηθέο θαη κεραληθέο ηδηόηεηεο ηνπ πεζζνύ θαη λα εηζάγεη ηα εληαηηθά κεγέζε ηα νπνία θαηαπνλνύλ ηνλ
πεζζό πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηελ ζηαηηθή θαη δπλακηθή αλάιπζε ηνπ θνξέα ζηνλ
νπνίν αλήθεη ν πεζζόο. Γηα ηελ δπλακηθή αλάιπζε δελ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαηόπηζε
ησλ καδώλ αιιά πξνζηίζεηαη ζηαηηθή θόξηηζε δεύγνπο ζηξεπηηθώλ ξνπώλ ίζεο κε
2*0.05L,i*Fη ζε θάζε όξνθν θαη ηα πξνθύπηνληα απνηειέζκαηα αζξνίδνληαη αιγεβξηθά κε ηα απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ηεο δπλακηθήο θαζκαηηθήο κεζόδνπ θαηά ηελ ζεσξνύκελε δηεύζπλζε ππνινγηζκνύ νπνύ Fi ε ζεηζκηθή δύλακε ηνπ νξόθνπ i θαη Li ην
πιάηνο νξόθνπ i θάζεηα πξνο ηελ εμεηαδόκελε δηεύζπλζε (βιέπε ΔΑΚ § 3.3.2.2). Ζ
ζεηζκηθή δύλακε ππνινγίδεηαη γηα θάζε δηεύζπλζε από ηε ζρέζε 3.15 ηνπ ΔΑΚ :
Οη ηδηόηεηεο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ είλαη :
ην κήθνο ηνπ πεζζνύ l
ην πάρνο ηνπ πεζζνύ t
ε ραξαθηεξηζηηθή αληνρή ζε ζύλζιηςε ηνπ πεζζνύ fd
ε ραξαθηεξηζηηθή αληνρή ζε δηάηκεζε ηνπ πεζζνύ fvk
ν ζπληειεζηήο αζθαιείαο γm
Αληίζηνηρα απαηηείηαη ν θαζνξηζκόο ηνπ :
αμνληθνύ θνξηίνπ N
ηεο ηέκλνπζαο Q3 2
ηεο ξνπήο M3 1
γηα ηηο επόκελεο πεξηπηώζεηο θόξηηζεο :
κνλίκσλ θνξηίσλ G.
θηλεηώλ θνξηίσλ Q.
ζεηζκηθήο θόξηηζεο θαηά ηελ δηεύζπλζε x-x ηεο ζεηζκηθήο απόθξηζεο (ζπλδπαζκόο Ex).
ζεηζκηθήο θόξηηζεο θαηά ηελ δηεύζπλζε y-y ηεο ζεηζκηθήο απόθξηζεο (ζπλδπαζκόο Ey).
ξνπήο κε ηηκή 2*0.05Ly,i* Fx,i πνπ αζθείηαη ζηνλ όξνθν i (ζπλδπαζκόο ΜEx).
2

Χο άμνλαο 3 ζεσξείηαη ν άμνλαο ν νπνίνο είλαη παξάιιεινο σο πξνο ην πάρνο ηεο δηαηνκήο
.πλεπώο ε ηέκλνπζα Q3 είλαη θάζεηε σο πξνο ην κήθνο ηνπ πεζζνύ θαη ε ξνπή Μ 3 πξνθαιεί θάκςε
εληόο επηπέδνπ
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ξνπήο κε ηηκή 2*0.05Lx,i* Fy,i πνπ αζθείηαη ζηνλ όξνθν i (ζπλδπαζκόο ΜEy).

Καηόπηλ ππνινγίδνληαη ηα εληαηηθά κεγέζε γηα ηνλ βαζηθό ζπλδπαζκό κνλίκσλ
θαη θηλεηώλ θνξηίσλ θαζώο θαη γηα ηνπο ζεηζκηθνύο ζπλδπαζκνύο ζπκθώλα κε ηελ
παξάγξαθν §3.4.3.4 ηνπ ΔΑΚ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1.35G+1.5Q
1.00G+0.50Q+Ex+0.30Ey+MΔx+0.30MEy
1.00G+0.50Q+Ex+0.30Ey+MEx-0.30MEy
1.00G+0.50Q+Ex+0.30Ey-MEx+0.30MEy
1.00G+0.50Q+Ex+0.30Ey-MEx-0.30MEy
1.00G+0.50Q+Ex-0.30Ey+MEx+0.30MEy
1.00G+0.50Q+Ex-0.30Ey+MEx-0.30MEy
1.00G+0.50Q+Ex-0.30Ey-MEx+0.30MEy
1.00G+0.50Q+Ex-0.30Ey-MEx-0.30MEy
1.00G+0.50Q-Ex+0.30Ey+MEx+0.30MEy
1.00G+0.50Q-Ex+0.30Ey+MEx-0.30MEy
1.00G+0.50Q-Ex+0.30Ey-MEx+0.30MEy
1.00G+0.50Q-Ex+0.30Ey-MEx-0.30MEy
1.00G+0.50Q-Ex-0.30Ey+MEx+0.30MEy
1.00G+0.50Q-Ex-0.30Ey+MEx-0.30MEy
1.00G+0.50Q-Ex-0.30Ey-MEx+0.30MEy
1.00G+0.50Q-Ex-0.30Ey-MEx-0.30MEy
1.00G+0.50Q+Ey+0.30Ex+MEy+0.30MEx
1.00G+0.50Q+Ey+0.30Ex+MEy-0.30MEx
1.00G+0.50Q+Ey+0.30Ex-MEy+0.30MEx
1.00G+0.50Q+Ey+0.30Ex-MEy-0.30MEx
1.00G+0.50Q+Ey-0.30Ex+MEy+0.30MEx
1.00G+0.50Q+Ey-0.30Ex+MEy-0.30MEx
1.00G+0.50Q+Ey-0.30Ex-MEy+0.30MEx
1.00G+0.50Q+Ey-0.30Ex-MEy-0.30MEx
1.00G+0.50Q-Ey+0.30Ex+MEy+0.30MEx
1.00G+0.50Q-Ey+0.30Ex+MEy-0.30MEx
1.00G+0.50Q-Ey+0.30Ex-MEy+0.30MEx
1.00G+0.50Q-Ey+0.30Ex-MEy-0.30MEx
1.00G+0.50Q-Ey-0.30Ex+MEy+0.30MEx
1.00G+0.50Q-Ey-0.30Ex+MEy-0.30MEx
1.00G+0.50Q-Ey-0.30Ex-MEy+0.30MEx
1.00G+0.50Q-Ey-0.30Ex-MEy-0.30MEx

3.3.2 Έλεγσορ ζε κάμτη ενηόρ επιπέδος
Τπνινγίδεηαη ην ζιηπηηθό θνξηίν Νd γηα θάζε έλα από ηνπο ζπλδπαζκνύο

ηε ζπλερεία ππνινγίδεηαη ε ξνπή αληνρήο ηεο δηαηνκήο Μud γηα θάζε έλα από
ζπλδπαζκνύο
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Αθνινύζσο ππνινγίδεηαη ν ιόγνο

Mud(k)

: Ρνπή αληνρήο άνπινπ ηνίρνπ γηα ηνλ ζπλδπαζκό k

MSd (k) : Σηκή ζρεδηαζκνύ ηεο επηβαιιόκελεο ξνπήο γηα ηνλ ζπλδπαζκό k
t

: Πάρνο ηεο δηαηνκήο

l

: Μήθνο ηεο δηαηνκήο

ζd (k)

: Σηκή ζρεδηαζκνύ ηεο ζιηπηηθήο ηάζεο γηα ηνλ ζπλδπαζκό k

fd

: Σηκή ζρεδηαζκνύ ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηεο ηνηρνπνηίαο

Ζ δηαηνκή ζεσξείηαη αζθαιήο έλαληη θάκςεο εληόο επηπέδνπ γηα ηνλ εθάζηνηε
ζπλδπαζκό γηα ηηκέο ηνπ ιόγνπ
κηθξόηεξεο ηνπ 1 .
3.3.3 Έλεγσορ ζε διάημηζη για ηέμνοςζα με θόπα παπάλληλη υρ ππορ
ηο πάσορ ηηρ διαηομήρ
Αξρηθά ππνινγίδεηαη ε αλεγκέλε εθθεληξόηεηα γ γηα θάζε έλα από ηνπο ζπλδπαζκνύο

Καηόπηλ ππνινγίδεηαη ε ηηκή ηνπ κήθνπο lc γηα θάζε έλα από ηνπο ζπλδπαζκνύο :

ηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ε αληίζηαζε ζε ηέκλνπζα γηα θάζε έλα από ηνπο ζπλδπαζκνύο

Σέινο ππνινγίδεηαη ν ιόγνο
Vud (k)

:

Σέκλνπζα αληνρήο άνπινπ ηνίρνπ γηα ηνλ ζπλδπαζκό k

VSd (k)

:

Σηκή ζρεδηαζκνύ ηεο επηβαιιόκελεο ηέκλνπζαο γηα ηνλ ζπλδπαζκό k

t

:

Πάρνο ηεο δηαηνκήο

l

:

Μήθνο ηεο δηαηνκήο
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lc (k)

:

κήθνο ηεο ζιηβόκελεο δώλεο ηνπ ηνίρνπ κε παξαδνρή γξακκηθήο θαηαλνκήο
ησλ ηάζεσλ ζε ηέκλνπζα γηα ηνλ ζπλδπαζκό k

fvk

:

Υαξαθηεξηζηηθή ηηκή ηεο δηαηκεηηθήο αληνρήο ηεο ηνηρνπνηίαο

γm

:

πληειεζηήο αζθαιείαο ηεο ηνηρνπνηίαο

Ζ δηαηνκή ζεσξείηαη αζθαιήο έλαληη δηάηκεζεο γηα ηνλ εθάζηνηε ζπλδπαζκό γηα
ηηκέο ηνπ ιόγνπ
κηθξόηεξεο ηνπ 1 .Δπηζεκαίλεηαη όηη ν ινγηζηηθόο έιεγρνο
είλαη δηαξζξσκέλνο έηζη ώζηε γηα ηηκέο ηνπ ιόγνπ
κεγάιπηεξεο ηνπ 10 λα
ηίζεηαη απηόκαηα ν ηειεπηαίνο ίζνο κε 100. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή απνζθνπεί
ζηελ απνθπγή εκθάληζεο πνιύ κεγάισλ ηηκώλ γηα ηνλ θιάζκα έιεγρνπ ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε ξεγκάησζε ηεο δηαηνκήο είλαη εθηεηακέλε θαη σο εθ ηνύηνπ ην
θξίζηκν κήθνο lc είλαη πνιύ κηθξό. Πάλησο ε δηαθνξνπνίεζε ηεο ηηκήο ηνπ ιόγνπ δελ
ζπλεπάγεηαη δηαθνξεηηθό απνηέιεζκα έιεγρνπ.
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3.4 ΣΟ ΤΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 TOY ΛΟΓΙΜΙΚΟY MACSAN
3.4.1 Παποςζίαζη
Σν ππνπξόγξακκα πξαγκαηνπνηεί ηε ζεηξά ησλ έιεγρσλ πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ
πξνεγνύκελε ελόηεηα. Ζ κεγαιύηεξε ρξεζηκόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο έγθεηηαη ζην
όηη παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα ηεο απεπζείαο εηζαγσγήο από ην πξόγξακκα ETABS ηόζν ησλ ηηκώλ ησλ γεσκεηξηθώλ θαη κεραληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ πεζζώλ

Δηθόλα 3.4-1: Κεληξηθή θόξκα ππνπξνγξάκκαηνο 2

(input data) όζν θαη ησλ αληίζηνηρσλ εληαηηθώλ κεγεζώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ
ζηαηηθή θαη δπλακηθή επίιπζε ηνπ θνξέα (output data) ,νη νπνίεο ζηελ ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ. Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλόηνο όηη ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα ειεγρζνύλ απηόκαηα όινη νη πεζζνί ελόο θηηξίνπ γίλεηαη
ακέζσο αληηιεπηή ε νηθνλνκία ρξόλνπ θαη θόπνπ πνπ επηηπγράλεηαη ζε πεξηπηώζεηο
θαηαζθεπώλ νη νπνίεο απνηεινύληαη από κεγάιν πιήζνο πεζζώλ.

Δηθόλα 3.4-2: Δηζαγσγή αξρείνπ input ηνπ πξνγξάκκαηνο ETABS ζην πξόγξακκα MACSAN
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Ζ επρξεζηία ηνπ MACSAN γίλεηαη αθόκε κεγαιύηεξε ζε πεξηπηώζεηο θαηά ηηο
νπνίεο απαηηείηαη ν επαλαζρεδηαζκόο ελόο θνξέα ιόγσ ηεο απηόκαηεο θαη ηαρύηαηεο
δηαδηθαζίαο έιεγρσλ πνπ πξνζθέξεη ην πξόγξακκα. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ν ρξήζηεο δελ ράλεη πνιύηηκν ρξόλν κεηαθέξνληαο θάζε θόξα ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα
ηνπο ειέγρνπο ζην αληίζηνηρν ινγηζηηθό πξόγξακκα έιεγρνπ (δηαδηθαζία θαηά ηελ
νπνία εμάιινπ ειινρεύεη ν θίλδπλνο ιάζνπο απνθνπήο) αιιά αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ κόξθσζε ηνπ θνξέα ζην πξόγξακκα ETABS.
Σέινο κηα αθόκε δπλαηόηεηα πνπ παξέρεη ην πξόγξακκα είλαη ν ππνινγηζκόο ηεο
ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ζε ζύλζιηςεο ελόο πεζζνύ θαηά ηνλ Δπξσθώδηθα 6.

Δηθόλα 3.4-3: Δξγαιείν ππνινγηζκνύ ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ζύλζιηςεο θαηά Δπξσθώδηθα 6

3.4.2 Παπάδειγμα εθαπμογήρ
ηελ παξνύζα ελόηεηα παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
πάλσ ζε κηα πξαγκαηηθή θαηαζθεπή κε ζθνπό αθελόο ηελ εμνηθείσζε κε ηελ εθαξκνγή θαη αθεηέξνπ ηελ θαηάδεημε ηεο ρξεζηκόηεηαο θαη ηεο ρξεζηηθόηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Ζ θαηαζθεπή ζηελ νπνία απνθαζίζηεθε λα εθαξκνζηεί ην πξόγξακκα είλαη ην
θηηξηαθό ζπγθξόηεκα «Αξηζηνηέιεο». Σν ελ ιόγσ θηηξηαθό ζπγθξόηεκα βξίζθεηαη
ζηελ νδό Κνπινπηνύξνπ ζηελ Καιακαξηά. Δίλαη θηηζκέλν ζε νηθόπεδν έθηαζεο
32.500m2 θαη απνηειείηαη από νθηώ θηίζκαηα, ην θπξηόηεξν από ηα νπνία είλαη ην
θεληξηθό θηίξην, πνπ απνηειεί θαη ην αληηθείκελν ηεο πξνζνκνίσζεο ζηελ νπνία βαζίζηεθε ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν θηίξην ζπληίζεηαη από ηξεηο δηαθξηηέο
πηέξπγεο: ε πηέξπγα Α, εκβαδνύ θάηνςεο 338.35m2, είλαη δηώξνθε, ζπληηζέκελε από
ηζόγεην θαη όξνθν κε ύςε 3.35m θαη 3.75m αληίζηνηρα. Οη πηέξπγεο Β θαη Γ εκβαδνύ

Κεθάιαην 3: Έιεγρνο άνπιεο ηνηρνπνηίαο ζε δηάηκεζε θαη θάκςε ζηνλ επίπεδν ηεο

ζει. 90

θάηνςεο 801.10m2 είλαη ηξηώξνθεο, ζπληηζέκελεο από ηζόγεην θαη δύν νξόθνπο κε
ύςε 3.35m, 3.75m θαη 3.55m αληίζηνηρα.

Δηθόλα 3.4-4: Απόςεηο ησλ πηεξύγσλ ηνπ θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο

Ζ κειέηε ηεο θαηαζθεπήο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην πξόγξακκα πεπεξαζκέλσλ
ζηνηρείσλ ETABS έθδνζε 9.1.4. Γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ θνξέα κνξθώζεθαλ ηξία
ζύλζεηα αξηζκεηηθά πξνζνκνηώκαηα, έλα γηα θάζε Πηέξπγα, ηα νπνία ζεσξήζεθαλ
σο ζηαηηθώο αλεμάξηεηα. Καηά πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ 4900 έσο 6000 επηθαλεηαθά πεπεξαζµέλα ζηνηρεία θειύθνπο (shell elements) γηα ηελ πξνζνκνίσζε ησλ
πιαθώλ, ησλ εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ηνίρσλ από ιηζνδνκή θαζώο θαη από γξακκηθά ζηνηρεία (linear elements) ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηα ππνζηπιώκαηα θαη
ηηο δνθνύο από Ο/ θαζώο θαη γηα ηα πξόζζεηα κεηαιιηθά ζηνηρεία. Ζ δηαθξηηνπνίεζε ππήξμε θαηά ην δπλαηόλ αλαιπηηθή, ηδηαίηεξα ζε ζέζεηο πνιύπινθεο γεσκεηξίαο,
απόηνκεο κεηαβνιήο ηεο δπζθακςίαο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ, ζε ζεκεία ζπλαξκνγήο δνκηθώλ ζηνηρείσλ θαζώο θαη ζε πεξηνρέο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πιηθνύ δόκεζεο
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ην ζπκβηβαζηό ησλ παξακνξθώζεσλ θαη λα απνθεπρζεί ε αξηζκεηηθή ζπγθέληξσζε ηάζεσλ. Παξάιιεια επηδηώρζεθε ε κέγηζηε δπλαηή
αθξίβεηα αλαθνξηθά κε ηε γεσκεηξία ησλ πεζζώλ νη νπνίνη θαη απνηεινύλ ηα θαηεμνρήλ θαηαθόξπθα θέξνληα ζηνηρεία γηα ηα νπνία ν έιεγρνο πνιύ πηζαλόλ λα απνβεί
θξίζηκνο.
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Γηα όια ηα θηίξηα, γηα λα κειεηεζεί ε ζεκειίσζε, πξνζνκνηώζεθαλ κε επηθαλεηαθά ζηνηρεία νη πεδηινηαηλίεο Ο/, κε βάζε ηελ ελδεηθηηθή γεσκεηξία ηνπ μπινηύπνπ
ζεκειίσζεο θαη ηελ παξαδνρή βάζνπο 1m. Οη πεδηινηαηλίεο ζεσξήζεθε πσο εδξάδνληαη (θαη γηα ηηο ηξεηο Πηέξπγεο) επί ειαζηηθώλ κνλαμνληθώλ ειαηεξίσλ (Uz) ζηαζεξάο ίζεο πξνο 5000kN/m3 ζύκθσλα κε ηελ εδαθνηερληθή έξεπλα (βιέπε Παξάξηεκα
4 ηεο ζεηξάο «Απνηύπσζε Τθηζηακέλνπ»). Ζ κηθξή θιίζε ηνπ πεξηβάιινληνο εδάθνπο θαη ν ζπλαθόινπζνο κεξηθόο εγθηβσηηζκόο ηνπ ηζνγείνπ αγλνήζεθε θαηά ηελ
αλάιπζε πξνο ηελ πιεπξά ηεο αζθάιεηαο.
Σν ζύζηεκα επηιύεηαη θαηαξράο γηα ηα θνξηία βαξύηεηαο θαζώο θαη γηα ηνπο θαηά ΔΑΚ2000 ζεηζκηθνύο ζπλδπαζκνύο. Γηα ηνλ ζεηζκηθό ζπλδπαζκό πξαγκαηνπνηείηαη απινπνηεκέλε (ηζνδύλακε) ζηαηηθή θαζώο θαη δπλακηθή θαζµαηηθή αλάιπζε ελώ
ην ζύζηεµα ζεσξείηαη γξακκηθό ειαζηηθό.
Σν πξόγξακκα MACSAN ζα εθαξκνζηεί ζηελ πηέξπγα Γ ηνπ θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ε νπνία απνηειείηαη από 106 πεζζνύο. Καηαξράο πξαγκαηνπνηείηαη ε πξνζνκνίσζε ηνπ θνξέα ζην πξόγξακκα ETABS.

Δηθόλα 3.4-5: Πξνζνκνίσζε θνξέα ζην πξόγξακκα ETABS

Αθνινύζσο απνζεθεύνληαη ζε αξρείν .txt ηα γεσκεηξηθά θαη κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεζζώλ ηνηρνπνηίαο.
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Δηθόλα 3.4-6: Απνζήθεπζε αξρείνπ input ηνπ πξνγξάκκαηνο ETABS

ηε ζπλέρεηα επηιύεηαη ν θνξέαο γηα ηα θνξηία βαξύηεηαο θαζώο θαη γηα ηνπο θαηά ΔΑΚ2000 ζεηζκηθνύο ζπλδπαζκνύο.

Δηθόλα 3.4-7: Δπίιπζε θνξέα ζην πξόγξακκα ETABS

Έπεηηα απνζεθεύνληαη ζε αξρείν .txt ηα ζρεηηθά κε ηνπο πεζζνύο εληαηηθά κεγέζε
πνπ πξνέθπςαλ από ηελ επίιπζε ηνπ θνξέα.
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Δηθόλα 3.4-8: Απνζήθεπζε αξρείνπ output ηνπ πξνγξάκκαηνο ETABS

Καηόπηλ εηζάγνληαη ζην πξόγξακκα MACSAN ηα αξρεία .txt πνπ πξνέθπςαλ από
ηελ πξνζνκνίσζε θαη επίιπζε ηνπ θνξέα ζην πξόγξακκα ETABS.

Δηθόλα 3.4-9: Δηζαγσγή αξρείνπ output ηνπ πξνγξάκκαηνο ETABS ζην πξόγξακκα MACSAN

Σέινο δηελεξγνύληαη νη έιεγρνη ησλ πεζζώλ ηεο πηέξπγαο έλαληη δηάηκεζεο θαη
θάκςεο αληίζηνηρα. Σνλίδεηαη όηη έλαο πεζζόο θξίλεηαη αλεπαξθήο ζηνλ όηαλ δελ
πιεξείηαη ν έιεγρνο γηα ηνπιάρηζηνλ έλα εθ ησλ ηξηάληα ηξηώλ ζπλδπαζκώλ.
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Σα απνηειέζκαηα ησλ έιεγρσλ παξαηίζεληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα.
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3.4.3 Κοίνο πεδίο εθαπμογήρ ηυν δύο ςποππογπαμμάηυν ηος λογιζμικού MACSAN
Σα δύν ππνπξνγξάκκαηα από ηα νπνία απνηειείηαη ην ινγηζκηθό MACSAN είλαη
απηόλνκα θαη αλεμάξηεηα κεηαμύ ηνπο. Παξόια απηά ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία αθνύ δηαπηζησζεί κέζσ ηνπ δεπηέξνπ ππνπξνγξάκκαηνο ε αλεπάξθεηα ελόο θνξέα θαη θαηά ηνλ αλαζρεδηαζκό ηνπ απνθαζηζζεί ε ελίζρπζε θάπνησλ πεζζώλ κε
καλδύεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο είλαη δπλαηόο ν έιεγρνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαηνκώλ ζε δηαμνληθή θάκςε κέζσ ηνπ πξώηνπ ππνπξνγξάκκαηνο γηα ηνπο 32 ζπλδπαζκνύο ηνπ Δ.Α.Κ. θαη ηνλ βαζηθό ζπλδπαζκό κόληκσλ θαη θηλεηώλ θνξηίσλ. ηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην αξρείν output ηνπ ETABS ρξεζηκνπνηείηαη θαη από ην
πξώην ππνπξόγξακκα γηα ηα εληαηηθά κεγέζε πνπ αθνξνύλ ηηο εληζρπκέλεο δηαηνκέο.
Δληνύηνηο ην αξρείν input δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε
θαη επνπηεία παξαηίζεηαη ην επόκελν ινγηθό δηάγξακκα.

Σρήκα 3.4-1: Λνγηθό δηάγξακκα ζπλεξγαζίαο πξνγξακκάησλ MACSAN θαη ETABS
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1. ΓΕΝΙΚΑ
Σν ινγηζκηθό MACSAN δεκηνπξγήζεθε ζην ηκήκα πνιηηηθώλ κεραληθώλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο κε ζθνπό ηελ αλάιπζε θαη ηνλ έιεγρν δηαηνκώλ
ζθπξνδέκαηνο θαη ηνηρνπνηίαο .Σν ινγηζκηθό απνηειείηαη από δύν μερσξηζηά κεηαμύ ηνπο
ππνπξνγξάκκαηα.
Σν πξώην ππνπξόγξακκα ππνινγίδεη ηνλ ζπληειεζηή αζθαιείαο δηαηνκώλ πνπ ππνβάιινληαη ζε δηαμνληθή θάκςε. Αθόξα ηνπο εμήο ηύπνπο δηαηνκώλ: πνιπγσληθέο, θπςεινεηδείο, θπθιηθέο, δαθηπιηνεηδείο, άνπιεο ηνηρνπνηίαο θαζώο θαη ζπλζέηεο απνηεινύκελεο από ζθπξόδεκα θαη ηνηρνπνηία. Πέξαλ ηνπ δείθηε αζθαιείαο ππνινγίδνληαη νη ηάζεηο
θαη νη παξακνξθώζεηο ησλ πιηθώλ θαζώο θαη ε ζέζε ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα.
Σν δεύηεξν ππνπξόγξακκα δηελεξγεί ηνλ έιεγρν ζε επίπεδε θάκςε θαη δηάηκεζε νξζνγσληθώλ πεζζώλ άνπιεο ηνηρνπνηίαο θαηά ηνλ Δπξσθώδηθα 6 γηα ηνλ βαζηθό ζπλδπαζκό κνλίκσλ θαη θηλεηώλ θνξηίσλ θαη γηα ηνπο ηξηάληα δύν ζπλδπαζκνύο πνπ πξνβιέπεη ν ΔΑΚ. Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ είλαη απαξαίηεηε ε
ζηαηηθή θαη δπλακηθή αλάιπζε ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθεη ν πεζζόο. Γηα ηελ δπλακηθή
αλάιπζε δελ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαηόπηζε ησλ καδώλ αιιά πξνζηίζεηαη ζηαηηθή θόξηηζε δεύγνπο ζηξεπηηθώλ ξνπώλ ίζεο κε 2*0.05Li*Fi ζε θάζε όξνθν θαη ηα πξνθύπηνληα
απνηειέζκαηα αζξνίδνληαη αιγεβξηθά κε ηα απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ηεο δπλακηθήο
θαζκαηηθήο κεζόδνπ θαηά ηελ ζεσξνύκελε δηεύζπλζε ππνινγηζκνύ νπνύ Fi ε ζεηζκηθή
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δύλακε ηνπ νξόθνπ i θαη Li ην πιάηνο νξόθνπ i θάζεηα πξνο ηελ εμεηαδόκελε δηεύζπλζε (βιέπε ΔΑΚ § 3.3.2.2). Η ζεηζκηθή δύλακε ππνινγίδεηαη γηα θάζε δηεύζπλζε από ηε
ζρέζε 3.15 ηνπ ΔΑΚ :
πλεπώο πξνθύπηνπλ νη επόκελεο πεξηπηώζεηο θόξηηζεο :
εηζκηθή θόξηηζε θαηά ηελ δηεύζπλζε x-x ηεο ζεηζκηθήο απόθξηζεο (ζπλδπαζκόο
Ex).
εηζκηθή θόξηηζε θαηά ηελ δηεύζπλζε y-y ηεο ζεηζκηθήο απόθξηζεο (ζπλδπαζκόο
Ex).
ξνπήο κε ηηκή 2*0.05Ly,i* Fx,i πνπ αζθείηαη ζηνλ όξνθν i.
ξνπήο κε ηηκή 2*0.05Lx,i* Fy,i πνπ αζθείηαη ζηνλ όξνθν i.
2. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΤΣΗΜΑΣΟ
Σν πξόγξακκα MACSAN ζα ιεηηνπξγήζεη ζε νπνηνλδήπνηε Πξνζσπηθό Τπνινγηζηή
ΙΒΜ ζπκβαηό, µε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Microsoft Windows θαη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά.
- Σνπιάρηζηνλ 35 ΜΒ ειεύζεξνπ ρώξνπ ζην ζθιεξό δίζθν.
- Microsoft Windows XP ή Windows Vista ή Windows 2000.
- Κάξηα γξαθηθώλ ζπκβαηή µε Windows θαη νζόλε πνπ ππνζηεξίδεη αλάιπζε
1024x768 θαη άλσ.
3. ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΣΟΤ CD-ROM ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ
Σν CD-ROM εγθαηάζηαζεο πεξηιακβάλεη ηα εμήο αξρεία:
- Αξρεία εγθαηάζηαζεο ηνπ MACSAN
- Δγρεηξίδην ρξήζεο (MACSAN_Manual.pdf)

Περιεχόμενα Cd-rom εγκατϊςταςησ

4. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Η δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο μεθηλά απηόκαηα µε ηελ εηζαγσγή ηνπ
CD-ROM εγθαηάζηαζεο ζηε κνλάδα αλάγλσζεο (ε πεξίπησζε κε απηόκαηεο εθθίλεζεο, ηξέμηε ην αξρείν εγθαηάζηαζεο setup.exe απεπζείαο από ην CD-ROM).
Ακέζσο κεηά ζα εκθαληζηεί µηα Πξνεηδνπνίεζε αζθαιείαο πνπ δεηά επηβεβαίσζε γηα
ηελ ζπλέρεηα ηεο εγθαηάζηαζεο. Παηήζηε «Δγθαηάζηαζε».
Μέηα από κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο νινθιεξώλεηαη θαη ην
MACSAN ηξέρεη απηόκαηα.
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5. ΤΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1
i.

ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΥΟΡΜΑ ΣΟΤ ΤΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1

Η θόξκα απνηειείηαη από ηξεηο θαξηέιεο : ηελ θαξηέια γεσκεηξίαο ,ηελ θαξηέια ηδηνηήησλ θαη ηελ θαξηέια θόξηηζεο . ηελ πξώηε βξίζθνληαη νη πίλαθεο ζθπξνδέκαηνο,
ηνηρνπνηίαο θαη ράιπβα νπνύ θαζνξίδνληαη ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαηνκήο,
ζηελ δεύηεξε βξίζθνληαη ηα πεδία θαη ηα comboboxes κε ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά
ηεο δηαηνκήο ελώ ζηελ ηειεπηαία πεξηέρνληαη ηα πεδία ησλ εληαηηθώλ κεγεζώλ. Σν interface ηεο θαξηέιαο γεσκεηξίαο είλαη δπλακηθό, εμαξηώκελν από ηνλ ηύπν ηεο δηαηνκήο
πνπ κειεηάηαη.

Κεντρικό φόρμα υποπρογρϊμματοσ 1

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηεο θόξκαο επίζεο βξίζθνληαη ηα θνπκπηά ελεξγεηώλ ελώ
ζην πάλσ κέξνο ηεο βξίζθεηαη ην κελνύ πνπ πξνζθέξεη ηελ δπλαηόηεηα εθηέιεζεο δηαθνξώλ εξγαζηώλ ηελ θόξκα ππάξρεη αθόκε ε εηθόλα ζήκαλζεο νπνύ παξηζηάλεηαη ε
ζεηηθή θνξά γηα ηηο ζπληεηαγκέλεο θαη ηα θνξηία.
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Μενού κεντρικόσ φόρμασ υποπρογρϊμματοσ 1

Σα απνηειέζκαηα πνπ ππνινγίδνληαη αθνξνύλ ηα θνξηία πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί από
ηνλ ρξήζηε ζηελ αληίζηνηρε θαξηέια. Δμαίξεζε απνηειεί ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία
κειεηάηαη κηα ζύλζεηε δηαηνκή πνπ έρεη πξνζνκνησζεί ζην ETABS όηαλ θαη ππνινγίδεηαη
ν ζπληειεζηήο αζθάιεηαο ηεο δηαηνκήο γηα ηνπο ηξηάληα δύν ζπλδπαζκνύο θαηά ΔΑΚ θαη
ηνλ βαζηθό ζπλδπαζκό κνλίκσλ θαη θηλεηώλ θνξηίσλ. Δπηζεκαίλεηαη όηη όηαλ επηιέγεηαη
ε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ζηε ζέζε ηεο εηθόλαο ζήκαλζεο εκθαλίδεηαη ε θαξηέια ησλ
εληαηηθώλ κεγεζώλ ηεο δηαηνκήο νπνύ πεξηέρνληαη ηα εληαηηθά κεγέζε πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηελ πξνζνκνίσζε θαη αλάιπζε ζην ETABS. ην θάησ κέξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαξηέιαο βξίζθεηαη ην θνπκπί ΕΙΑΓΧΓΗ ΕΝΣΑΣΙΚΧΝ ΜΕΓΕΘΧΝ ΑΠΟ ΣΟ
ETABS. Σέινο ν ηίηινο ηνπ θνπκπηνύ ελέξγεηαο ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΝΣΕΛΕΣΗ
ΑΦΑΛΕΙΑ αιιάδεη ζε «ΕΛΕΓΥΟ Ε ΔΙΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΜΦΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΚΑΣΑ ΕΑΚ».

Κεντρικό φόρμα υποπρογρϊμματοσ 1 (Λειτουργύα για τύπο διατομόσ :ΣΥΝΘΕΤΗ-ETABS)
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ii. Περιγραφό λειτουργιϊσ των κουμπιών ενεργειών
ΔΙΑΓΧΓΗ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΑΡΥΔΙΟ TXT
ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΧΝ Δ ΑΡΥΔΙΟ TXT
ΠΡΟΘΗΚΗ ΚΟΡΤΦΗ (ΒΡΙΚΔΣΑΙ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΔ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ
ΚΑΙ ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΑ)
ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΚΟΡΤΦΗ (ΒΡΙΚΔΣΑΙ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΔ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΚΑΙ
ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΑ)
ΠΡΟΘΗΚΗ ΡΑΒΓΟΤ (ΒΡΙΚΔΣΑΙ ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΤ ΥΑΛΤΒΑ)
ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΡΑΒΓΟΤ (ΒΡΙΚΔΣΑΙ ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΤ ΥΑΛΤΒΑ)
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑΜΔΣΡΟΤ ΡΑΒΓΧΝ ΥΑΛΤΒΑ
ΔΙΑΓΧΓΗ ΔΝΣΑΣΙΚΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ETABS
ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΣΗ ΚΑΣΟΦΗ ΣΟΤ ΥΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΙΑΣΟΜΗ

iii. Επιλογό τύπου διατομόσ
a) ύνθεηη
Κάλληε θιηθ ζην combox κε ηίηιν ΣΤΠΟ ΓΙΑΣΟΜΗ ηεο θαξηέιαο γεσκεηξίαο
ζηελ επηινγή ΤΝΘΔΣΗ. Δλαιιαθηηθά επηιέμηε από ηνλ κελνύ Γιαηομή → ύνθεηη.
b) Πολςγυνική
Δπηιέμηε από ηνλ combox κε ηίηιν ΣΤΠΟ ΓΙΑΣΟΜΗ ηεο θαξηέιαο γεσκεηξίαο
ζηελ επηινγή ΚΤΡΟΓΔΜΑ θαη θαηόπηλ παηήζηε ηελ θεθαιίδα ΠΟΛΤΓΧΝΙΚΗ .
Δλαιιαθηηθά επηιέμηε από ηνλ κελνύ Γιαηομή → κςπόδεμα → Πολςγυνική.
c) Κςτελοειδήρ
Κάλληε θιηθ ζην combox κε ηίηιν ΣΤΠΟ ΓΙΑΣΟΜΗ ηεο θαξηέιαο γεσκεηξίαο
ζηελ επηινγή ΚΤΡΟΓΔΜΑ θαη θαηόπηλ παηήζηε ηελ θεθαιίδα ΠΟΛΤΓΧΝΙΚΗ. ηελ
ζπλέρεηα καξθάξεηε ηελ επηινγή ΚΤΦΔΛΟΔΙΓΗ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πίλαθα
ζθπξόδεκαηνο. Δλαιιαθηηθά επηιέμηε από ηνλ κελνύ Γιαηομή → κςπόδεμα → Κςτελοειδήρ.
d) Κςκλική
Κάλληε θιηθ ζην combox κε ηίηιν ΣΤΠΟ ΓΙΑΣΟΜΗ ηεο θαξηέιαο γεσκεηξίαο
ζηελ επηινγή ΚΤΡΟΓΔΜΑ θαη θαηόπηλ παηήζηε ηελ θεθαιίδα ΚΤΚΛΙΚΗ.
Δλαιιαθηηθά επηιέμηε από ηνλ κελνύ Γιαηομή → κςπόδεμα → Κςκλική.
e) Γακηςλιοειδήρ
Κάλληε θιηθ ζην combox κε ηίηιν ΣΤΠΟ ΓΙΑΣΟΜΗ ηεο θαξηέιαο γεσκεηξίαο
ζηελ επηινγή ΚΤΡΟΓΔΜΑ θαη θαηόπηλ παηήζηε ηελ θεθαιίδα ΚΤΚΛΙΚΗ .ηελ
ζπλέρεηα καξθάξεηε ηελ επηινγή ΓΑΚΣΤΛΙΟΔΙΓΗ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πίλαθα
ζθπξόδεκαηνο. Δλαιιαθηηθά επηιέμηε από ηνλ κελνύ Γιαηομή → κςπόδεμα → Κςτελοειδήρ.

ΠΑΡΑΡTΖΜΑ Α : ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ MACSAN

ζει. 103

f) Άοπλη ηοισοποιία
Κάλληε θιηθ ζην combox κε ηίηιν ΣΤΠΟ ΓΙΑΣΟΜΗ ηεο θαξηέιαο γεσκεηξίαο
ζηελ επηινγή ΣΟΙΥΟΠΟΙΑ . Δλαιιαθηηθά επηιέμηε από ηνλ κελνύ Γιαηομή → Άοπλη
ηοισοποιία.
g) ύνθεηη διαηομή θοπέα ο οποίορ έσει πποζομοιυθεί ζηο ETABS
Κάλληε θιηθ ζην combox κε ηίηιν ΣΤΠΟ ΓΙΑΣΟΜΗ ηεο θαξηέιαο γεσκεηξίαο
ζηελ επηινγή ΤΝΘΔΣΗ ETABS. Δλαιιαθηηθά επηιέμηε από ηνλ κελνύ Γιαηομή →
ύνθεηη ETABS.
iv. Καθοριςμόσ γεωμετρικών χαρακτηριςτικών
ηελ πεξίπησζε ησλ πνιπγσληθώλ δηαηνκώλ απαηηείηαη ε εηζαγσγή ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ θνξπθώλ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνηρνπνηίαο ελώ αληίζηνηρα γηα ηηο θπθιηθέο θαη δαθηπιηνεηδείο δηαηνκέο ρξεηάδνληαη κόλν νη ηηκέο ησλ αθηηλώλ θαη νη ζπληεηαγκέλεο ησλ θέληξσλ ηνπο.
Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ θνξύθσλ ππάξρνπλ δύν επηινγέο. Μπνξείηε
είηε λα επίιεμεηε ην θνπκπί ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΑΡΙΘΜΟΤ ΚΟΡΤΦΧΝ θαη ζην
αλαδπόκελν παξάζπξν λα εηζάγεηε ηνλ αθξηβή αξηζκό ησλ θνξύθσλ (π.ρ. γηα
νξζνγσληθή δηαηνκή ζθπξνδέκαηνο νη θνξπθέο είλαη ηέζζεξηο) είηε λα πξνζζέηε κίακία ηηο θνξύθεο παηώληαο θάζε θνξά ην θνπκπί ΠΡΟΘΗΚΗ ΚΟΡΤΦΗ. Αληίζηνηρα κπνξείηε λα αθαηξείηε θάπνηα θνξπθή επηιέγνληαο ηελ θαη παηώληαο ην θνπκπί
ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΚΟΡΤΦΗ.

Παρϊθυρο καθοριςμού κορυφών ςκυροδϋματοσ

Οκνίσο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ξάβδσλ ράιπβα ππάξρνπλ δύν
επηινγέο.Μπνξείηε είηε λα επίιεμεηε ην θνπκπί ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΑΡΙΘΜΟΤ ΡΑΒΓΧΝ
θαη ζην αλαδπόκελν παξάζπξν λα εηζάγεηε ηνλ αθξηβή αξηζκό ησλ ξάβσλ είηε λα
πξνζζέηε κία-κία ηηο ξάβδνπο παηώληαο θάζε θνξά ην θνπκπί ΠΡΟΘΗΚΗ ΚΟΡΤΦΗ. Δάλ επηζπκείηε λα δηαγξάςεηε θάπνηα ξάβδν επηιέμηε ηελ ξάβδν πνπ ζέιεηε
λα θαηαξγήζεηε θαη παηήζηε ην θνπκπί ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΡΑΒΓΟΤ. Σέινο γηα ηνλ θαζνξηζκό κηαο θνηλήο δηακέηξνπ γηα όιεο ηηο ξάβδνπ ράιπβα επηιέμηε ην θνπκπί ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑΜΔΣΡΟΤ ΡΑΒΓΧΝ ΥΑΛΤΒΑ.

Παρϊθυρο καθοριςμού ομοιόμορφησ διατομόσ ρϊβδων χϊλυβα
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Οη ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθώλ ζθπξόδεκαηνο θαη ηνηρνπνηίαο πξέπεη λα
εηζάγνληαη κε ζπλερόκελε αξηζηεξόζηξνθε θόξα. Δπηπιένλ ζηελ πεξίπησζε ακθίπιεπξνπ καλδύα ζθπξνδέκαηνο νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα εηζαρζνύλ θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε ε πξώηε θνξπθή λα βξίζθεηαη ζηελ ίδηα επζεία κε ηελ
ηειεπηαία θνξπθή ηεο πιεπξάο ηνπ καλδύα ζηελ νπνία αλήθεη θαη ηελ ηειεπηαία θνξπθή ηνπ έηεξνπ καλδύα. ε πεξίπησζε πνπ θαηαζηξαηεγείηαη ν ζπγθεθξηκέλνο
θαλόλαο ην πξόγξακκα ελεκεξώλεη κέζσ κελύκαηνο ηνλ ρξήζηε όηαλ επηρείξεηηαη ν
έιεγρνο ηεο δηαηνκήο ή ε επηζθόπεζε ηνπ ζρεκαηόο ηεο. Δλδεηθηηθά παξνπζίαδεηαη
ην επνκέλν παξαδείγκα αξίζκεζεο θνξπθώλ ζύλζεηεο δηαηνκήο κε ακθίπιεπξν
καλδύα.

Αρύθμηςη κορυφών ςύνθετησ διατομόσ (οι κορυφϋσ ΣΚ1, ΣΚ6 και ΣΚ12 βρύςκονται ςτην ύδια ευθεύα)

v. Καθοριςμόσ μηχανικών χαρακτηριςτικών
Δπηιέμηε ηελ θαηεγνξία ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ ράιπβα θαζώο θαη ηελ ηηκή ηνπ
ζπληειεζηή αζθαιείαο κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ comboboxes ηεο θαξηέιαο ηδηνηήησλ.
Σέινο εηζάγεηε ηελ ηηκή ηεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηεο ηνηρνπνηίαο ζην αληίζηνηρν
πεδίν.

Καρτϋλα ιδιοτότων
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vi. Καθοριςμόσ εντατικό κατϊςταςησ
Δηζάγεηε ηηο ηηκέο ηνπ αμνληθνύ θνξηίνπ θαη ησλ ξνπώλ ζηα αληίζηνηρα πεδία ηεο
θαξηέιαο θόξηηζεο. Αλ ην αμνληθό θνξηίν αζθείηαη ζην θέληξν βάξνπο καξθάξεηε ηελ
επηινγή ΑΞΟΝΙΚΟ Χ ΠΡΟ ΚΔΝΣΡΟ ΒΑΡΟΤ. Δηδάιισο καξθάξεηε ηελ επηινγή
ΑΞΟΝΙΚΟ Χ ΠΡΟ ΣΗΝ ΑΡΥΗ ΣΧΝ ΑΞΟΝΧΝ.

Καρτϋλα φόρτιςησ

vii. Αποθόκευςη ςυντεταγμϋνων ςε αρχεύο txt
Αθνύ έρεηε εηζάγεη ηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηηο δηαηνκήο παηήζηε ην θνπκπί ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΧΝ ή επηιέμηε από ην κελνύ ζςνηεηαγμένερ → αποθήκεςζη. ηε ζπλέρεηα θαζνξίζηε ηελ νλνκαζία ηνπ αξρείνπ θαη ηελ ηνπνζεζία ζηελ
νπνία ζα απνζεθεπηεί.
viii. Ειςαγωγό ςυντεταγμϋνων από αρχεύο txt
Παηήζηε ην θνπκπί ΔΙΑΓΧΓΗ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΧΝ ή επηιέμηε από ην κελνύ ζςνηεηαγμένερ → ειζαγυγή. ηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην αξρείν ζην νπνίν έρνπλ απνζεθεπηεί νη ζπληεηαγκέλεο πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ.
ix. ‘Έλεγχοι
a) Έλεγσορ διαηομήρ ζε διαξονική κάμτη
Αθνύ έρεηε θαζνξίζεη ηα γεσκεηξηθά θαη κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα εληαηηθά κεγέζε πνπ θαηαπνλνύλ ηνλ θνξέα ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ελόηεηεο παηήζηε ην θνπκπί Τπολογιζμόρ ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ή
επηιέμηε από ην κελνύ Δνέπγειερ → Τπολογιζμόρ ςνηελεζηή Αζθαλείαρ.
Μέηα από κεξηθά δεπηεξόιεπηα ζα εκθαληζηεί ε θόξκα απνηειεζκάησλ ζηελ
νπνία βξίζθνληαη νη πηλάθεο κε ηηο ηηκέο ησλ απνηειεζκάησλ. Δπίζεο ζην δεμηό
κέξνο ηεο δηαηνκήο βξίζθεηαη έλα ζθαξίθεκα ηεο θάηνςεο ηεο δηαηνκήο θαη ηνπ
νπδέηεξνπ άμνλα. Σνλίδεηαη όηη ηα ζηνηρεία ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα αλαθέξνληαη ζηελ
αξρή ησλ αμόλσλ ελώ νη άμνλεο Xc θαη Yc είλαη νη θεληξνβαξηθνί άμνλεο ηεο δηαηνκήο.
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Φόρμα αποτελεςμϊτων υποπρογρϊμματοσ 1

Δθόζνλ επηζπκείηε λα απνζεθεύζεηε ηα απνηειέζκαηα ζε έλα αξρείν ηύπνπ excel
παηήζηε ην θνπκπί ΔΞΑΓΧΓΗ Δ ΑΡΥΔΙΟ EXCEL.
b) Έλεγσορ ζύνθεηηρ διαηομήρ θοπέα ο οποίορ έσει πποζομοιυθεί ζηο
ETABS
ηελ πεξίπησζε απηή κπνξείηε λα θαζνξίζεηε κόλν ην ζρήκα ηεο δηαηνκήο δεδνκέλνπ ηνπ όηη ηα εληαηηθά κεγέζε εηζάγνληαη απεπζείαο από αξρείν πνπ έρεη εμαρζεί
από ην ETABS.
Γηα λα είλαη ζσζηή ε θνξά ησλ ξνπώλ κνξθώζηε ην ζρήκα ηεο δηαηνκήο θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε ην κήθνο ηεο λα είλαη παξάιιειν σο πξνο άμνλα y θαη ηνλ πάρνο
ηεο σο πξνο ηνλ άμνλα x αληίζηνηρα.
Καηόπηλ παηήζηε ην θνπκπί ειζαγυγήρ ενηαηικών μεγεθών από ηο ETABS.
Αξρηθά επηιέμηε ην αξρείν output ηνπ ETABS ζην νπνίν έρνπλ εμαρζεί ηα δεδνκέλα.
Αθνινύζσο ζην αλαδπόκελν παξάζπξν πιεθηξνινγήζηε ην όλνκα κε ην νπνίν έρεη
νξηζηεί ν πεζζόο ζην ETABS. Σέινο παηήζηε ην θνπκπί ΔΛΔΓΥΟ Δ ΓΙΑΞΟΝΙΚΗ
ΚΑΜΦΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΝΓΤΑΜΟΤ ΚΑΣΑ ΔΑΚ ή επηιέμηε από ην κελνύ Δνέπγειερ
→ Τπολογιζμόρ ςνηελεζηή Αζθαλείαρ. Μεηά από κεξηθά δεπηεξόιεπηα ζα εκθαληζηεί ε θόξκα ησλ απνηειεζκάησλ.
Δθόζνλ επηζπκείηε λα απνζεθεύζεηε ηα απνηειέζκαηα ζε έλα αξρείν ηύπνπ excel
παηήζηε ην θνπκπί ΔΞΑΓΧΓΗ Δ ΑΡΥΔΙΟ EXCEL.
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Φόρμα ελϋγχου ςε διαξονικό κϊμψη για τουσ ςυνδυαςμούσ κατϊ ΕΑΚ

6. ΤΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2
i.

ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΥΟΡΜΑ ΣΟΤ ΤΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2

ηε θόξκα πεξηέρνληαη δύν θαξηέιεο : ηελ θαξηέια ηδηνηήησλ πεζζνύ ,ηελ θαη ηελ
θαξηέια εληαηηθώλ κεγεζώλ θαη δύν κελνύ. ηελ πξώηε βξίζθνληαη ηα πεδία ησλ
γεσκεηξηθώλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ πεζζώλ θαη ζηελ δεύηεξε βξίζθνληαη ηα πεδία
ησλ εληαηηθώλ κεγεζώλ.

Κεντρικό φόρμα υποπρογρϊμματοσ 2
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Δπίζεο ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηεο θόξκαο βξίζθνληαη ηα θνπκπηά ελεξγεηώλ
ελώ ζην πάλσ κέξνο ηεο ππάξρνπλ δύν μερσξηζηά κελνύ πνπ παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα εθηέιεζεο δηαθνξώλ εξγαζηώλ. Σνλίδεηαη όηη ην interface ηεο θόξκαο δελ είλαη
ζηαηηθό αιιά εμαξηάηαη από ηελ επηινγή πνπ έρεη ιάβεη ν ρξήζηεο ζρεηηθά κε ηελ
εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ.

Μενού 1 κεντρικόσ φόρμασ υποπρογρϊμματοσ 2

Μενού 2 κεντρικόσ φόρμασ υποπρογρϊμματοσ 2

Δπηζεκαίλεηαη αθόκε όηη ηα ζηνηρεία πνπ είλαη ελεξγνπνηεκέλα ζηα δύν κελνύ ζπλαξηώληαη από ηελ επηινγή γηα ηνλ ηξόπν εηζαγσγήο δεδνκέλσλ
ii. Περιγραφό λειτουργιϊσ των κουμπιών ενεργειών
ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΧΝ ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΠΔΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΔΝΣΑΣΙΚΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ
ΑΠΟ ΑΡΥΔΙΟ TXT
ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΧΝ ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΠΔΟΤ ΑΠΟ ΑΡΥΔΙΟ TXT
ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΧΝ ΔΝΣΑΣΙΚΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ ΑΠΟ ΑΡΥΔΙΟ TXT
ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΣΧΝ ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΠΔΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΔΝΣΑΣΙΚΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ Δ ΑΡΥΔΙΟ TXT
ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΣΧΝ ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΠΔΟΤ Δ ΑΡΥΔΙΟ TXT
ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΣΧΝ ΔΝΣΑΣΙΚΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ Δ ΑΡΥΔΙΟ TXT
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΗ ΑΝΣΟΥΗ ΣΗ ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΑ
ΚΑΣΑ EC6
ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΧΝ ΠΔΓΙΧΝ ΣΗ ΚΑΡΣΔΛΑ ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΠΔΟΤ
ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΧΝ ΠΔΓΙΧΝ ΣΗ ΚΑΡΣΔΛΑ ΔΝΣΑΣΙΚΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ
ΔΙΑΓΧΓΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΓΙΑ ΜΔΜΟΝΧΜΔΝΗ ΓΙΑΣΟΜΗ ΑΠΟ ΣΟ ETABS
ΔΙΑΓΧΓΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΔ ΓΙΑΣΟΜΔ ΑΠΟ ΣΟ ETABS
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΜΦΗ
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΑΣΜΗΗ

iii. Ειςαγωγό δεδομϋνων
a) Διζαγυγή δεδομένυν από ηον σπήζηη
Κάληε θιηθ ζην combox κε ηίηιν ΔΙΑΓΧΓΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ηνπ κελνύ 1
ζηελ επηινγή ΥΡΗΣΗ. ηε ζπλέρεηα εηζάγεηε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ πεζζνύ θαη ηα εληαηηθά κεγέζε ζηα αληίζηνηρα πεδία πνπ πεξηέρνληαη ζηηο δύν θαξηέιεο.
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 Αποθήκευςη ιδιοτήτων πεςςού ςε αρχείο txt
Αθνύ έρεηε εηζάγεη ηηο ηδηόηεηεο ηηο δηαηνκήο παηήζηε ην θνπκπί ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ
ΣΧΝ ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΠΔΟΤ Δ ΑΡΥΔΙΟ TXT. ηε ζπλέρεηα θαζνξίζηε ηελ νλνκαζία
ηνπ αξρείνπ θαη ηελ ηνπνζεζία ζηελ νπνία ζα απνζεθεπηεί.

 Ειςαγωγή ιδιοτήτων πεςςού από αρχείο txt
Δπηιέμηε ην θνπκπί ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΧΝ ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΠΔΟΤ ΑΠΟ ΑΡΥΔΙΟ TXT ή
επηιέμηε από ην κελνύ 1 Διζαγυγή → Ιδιόηηηερ Πεζζού. ηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην
αξρείν ζην νπνίν έρνπλ απνζεθεπηεί νη ηδηόηεηεο πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ.

 Αποθήκευςη εντατικών μεγεθών ςε αρχείο txt
Αθνύ έρεηε εηζάγεη ηηο ηδηόηεηεο ηηο δηαηνκήο παηήζηε ην θνπκπί ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ
ΣΧΝ ΔΝΣΑΣΙΚΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ Δ ΑΡΥΔΙΟ TXT. ηε ζπλέρεηα θαζνξίζηε ηελ νλνκαζία ηνπ αξρείνπ θαη ηελ ηνπνζεζία ζηελ νπνία ζα απνζεθεπηεί.

 Ειςαγωγή εντατικών μεγεθών από αρχείο txt
Δπηιέμηε ην θνπκπί ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΧΝ ΔΝΣΑΣΙΚΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ ΑΠΟ ΑΡΥΔΙΟ TXT
ή επηιέμηε από ην κελνύ 1 Διζαγυγή → Δνηαηικά Μεγέθη. ηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην
αξρείν ζην νπνίν έρνπλ απνζεθεπηεί ηα εληαηηθά κεγέζε πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ.

 Αποθήκευςη ιδιοτήτων πεςςού και εντατικών μεγεθών ςε αρχείο .txt
Αθνύ έρεηε εηζάγεη ηηο ηδηόηεηεο ηηο δηαηνκήο παηήζηε ην θνπκπί ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ
ΣΧΝ ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΠΔΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΔΝΣΑΣΙΚΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ ΑΠΟ ΑΡΥΔΙΟ TXT.
ηε ζπλέρεηα θαζνξίζηε ηελ νλνκαζία ηνπ αξρείνπ θαη ηελ ηνπνζεζία ζηελ νπνία ζα
απνζεθεπηεί.

 Ειςαγωγή ιδιοτήτων πεςςού και εντατικών μεγεθών από αρχείο .txt
Δπηιέμηε ην θνπκπί ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΧΝ ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΠΔΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΔΝΣΑΣΙΚΧΝ
ΜΔΓΔΘΧΝ ΑΠΟ ΑΡΥΔΙΟ TXT. ηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην αξρείν ζην νπνίν έρνπλ
απνζεθεπηεί νη ηδηόηεηεο θαη ηα εληαηηθά κεγέζε πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ
Σνλίδεηαη όηη νη πξναλαθεξζείζεο δηαδηθαζίεο είλαη δπλαηόλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ
κόλν εάλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε επηινγή ΔΙΑΓΧΓΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΥΡΗΣΗ.
b) Διζαγυγή δεδομένυν για μεμονυμένο πεζζό από ηο ΔΣΑΒ
Κάληε θιηθ ζην combox κε ηίηιν ΔΙΑΓΧΓΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ηνπ κελνύ 2
ζηελ επηινγή ETABS - ΜΔΜΟΝΧΜΔΝΗ ΓΙΑΣΟΜΗ. Παηήζηε ην θνπκπί ειζαγυγή
δεδομένυν για μεμονυμένη διαηομή από ηο ETABS πνπ βξίζθεηαη ζην κελνύ 2.
ηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην αξρείν input ηνπ ΔΣΑBS. ην πξώην αλαδπόκελν παξάζπξν πιεθηξνινγήζηε ην όλνκα κε ην νπνίν έρεη νξηζηεί ν πεζζόο ζην ETABS.
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Παρϊθυρο καθοριςμού ονόματοσ πεςςού

ην επόκελν πιεθηξνινγήζηε ην όλνκα κε ην νπνίν έρεη νξηζηεί ε ηνηρνπνηία ζηελ
θαηεγνξία MATERIALS ηνπ ETABS. Σέινο επηιέμηε ην αξρείν output ηνπ ΔΣΑBS.
c) Διζαγυγή δεδομένυν για πεπιζζόηεποςρ ηος ενόρ πεζζούρ από ηο ΔΣΑΒ
Κάληε θιηθ ζην combox κε ηίηιν ΔΙΑΓΧΓΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ηνπ κελνύ 2
ζηελ επηινγή ETABS – ΠΟΛΛΑΠΛΔ ΓΙΑΣΟΜΔ. Παηήζηε ην θνπκπί ΔΙΑΓΧΓΗ
ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΔ ΓΙΑΣΟΜΔ από ηο ETABS πνπ βξίζθεηαη ζην
κελνύ 2. ηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην αξρείν input ηνπ ΔΣΑBS. ην πξώην αλαδπόκελν
παξάζπξν πιεθηξνινγήζηε ην όλνκα κε ην νπνίν έρεη νξηζηεί ζην ETABS ν πξώηνο
πξνο εμέηαζε πεζζόο. ην ακέζσο επόκελν παξάζπξν πιεθηξνινγήζηε ην όλνκα
κε ην νπνίν έρεη νξηζηεί ζην ETABS ν ηειεπηαίνο πξνο εμέηαζε πεζζόο.

Παρϊθυρο καθοριςμού του ονόματοσ με το οπούο ϋχει οριςτεύ η τοιχοποιύα ςτο ETABS

Αθνινύζσο πιεθηξνινγήζηε ην όλνκα κε ην νπνίν έρεη νξηζηεί ε ηνηρνπνηία ζηελ
θαηεγνξία MATERIALS ηνπ ETABS. Σέινο επηιέμηε ην αξρείν output ηνπ ΔΣΑBS.
iv. Εργαλεύο

υπολογιςμού
τοιχοποιύασ κατϊ EC6.

τησ

χαρακτηριςτικόσ

αντοχόσ

Φόρμα υπολογιςμού τησ χαρακτηριςτικόσ αντοχόσ τησ τοιχοποιύασ κατϊ EC6

τησ
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Παηήζηε ην θνπκπί ππνινγηζκνύ ηεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηεο ηνηρνπνηίαο θαηά EC6 θαη ζηελ αλαδπόκελε θόξκα ζπκπιεξώζηε ηηο ηηκέο πνπ δεηνύληαη ζηα αληίζηνηρα πεδία. Καηόπηλ παηήζηε ην θνπκπί ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ. Δάλ ζέιεηε λα ε ππνινγηζζείζα ηηκή λα εηζαρζεί απεπζείαο ζην πεδίν ηεο θαξηέιαο ηδηνηήησλ ηεο θεληξηθήο
θόξκαο παηήζηε ην θνπκπί ΔΝΗΜΔΡΧΗ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν είλαη δηαζέζηκν κόλν όηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε επηινγή ΔΙΑΓΧΓΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΥΡΗΣΗ.
v. Έλεγχοι

a) Έλεγχοσ ςε κϊμψη για μεμονωμϋνο πεςςό
Αθνύ έρεηε νξίζεη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ πεζζνύ θαη ηα εληαηηθά κεγέζε παηήζηε ην
θνπκπί ΔΛΔΓΥΟ Δ ΚΑΜΦΗ ή επηιέμηε από ην κελνύ 1 Έλεγσοι → Έλεγσορ ζε
κάμτη. Μέηα από κεξηθά δεπηεξόιεπηα ζα εκθαληζηεί ε θόξκα απνηειεζκάησλ.

Φόρμα αποτελεςμϊτων ελϋγχου ςε κϊμψη για μεμονωμϋνο πεςςό

Δθόζνλ επηζπκείηε λα απνζεθεύζεηε ηα απνηειέζκαηα ζε έλα αξρείν ηύπνπ excel
παηήζηε ην θνπκπί Δξαγυγήρ ζε απσείο excel.

b) Έλεγχοσ ςε διϊτμηςη μεμονωμϋνο πεςςό
Αθνύ έρεηε νξίζεη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ πεζζνύ θαη ηα εληαηηθά κεγέζε παηήζηε ην
θνπκπί ΔΛΔΓΥΟ Δ ΓΙΑΣΜΗΗ ή επηιέμηε από ην κελνύ 1 Έλεγσοι → Έλεγσορ
ζε διάημηζη. Μέηα από κεξηθά δεπηεξόιεπηα ζα εκθαληζηεί ε θόξκα απνηειεζκάησλ.
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Φόρμα αποτελεςμϊτων ελϋγχου ςε διϊτμηςη για μεμονωμϋνο πεςςό

Δθόζνλ επηζπκείηε λα απνζεθεύζεηε ηα απνηειέζκαηα ζε έλα αξρείν ηύπνπ excel
παηήζηε ην θνπκπί Δξαγυγήρ ζε απσείο excel.

c) Έλεγχοσ ςε κϊμψη για περιςςότερουσ του ενόσ πεςςούσ
Αθνύ έρεηε νξίζεη ηηο ηδηόηεηεο θαη ηα εληαηηθά κεγέζε ησλ πεζζώλ παηήζηε ην
θνπκπί ΔΛΔΓΥΟ Δ ΚΑΜΦΗ ή επηιέμηε από ην κελνύ 1 Έλεγσοι → Έλεγσορ ζε
κάμτη. Μέηα από κεξηθά δεπηεξόιεπηα ζα εκθαληζηεί ε θόξκα απνηειεζκάησλ.

Φόρμα αποτελεςμϊτων ελϋγχου ςε κϊμψη για περιςςότερουσ του ενόσ πεςςούσ

d) Έλεγχοσ ςε διϊτμηςη για περιςςότερουσ του ενόσ πεςςούσ
Αθνύ έρεηε νξίζεη ηηο ηδηόηεηεο θαη ηα εληαηηθά κεγέζε ησλ πεζζώλ παηήζηε ην
θνπκπί ΔΛΔΓΥΟ Δ ΓΙΑΣΜΗΗ ή επηιέμηε από ην κελνύ 1 Έλεγσοι → Έλεγσορ
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ζε διάημηζη. Μέηα από κεξηθά δεπηεξόιεπηα ζα εκθαληζηεί ε θόξκα απνηειεζκάησλ.

Φόρμα αποτελεςμϊτων ελϋγχου ςε διϊτμηςη για μεμονωμϋνο πεςςό

7. ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΡΦΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ETABS
i.

ΓΕΝΙΚΑ

Γηα λα είλαη δπλαηή ε ζπλεξγαζία ηνπ MACSAN κε ην ETABS ζα πξέπεη λα έρεη
πξνεγεζεί ε ζηαηηθή θαη ε δπλακηθή επίιπζε ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθεη ν πξνο
εμέηαζε πεζζόο ζην ETABS. Τπελζπκίδεηαη όηη ε δπλακηθή επίιπζε πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζηελ πξώηε ελόηεηα ηνπ εγρεηξηδίνπ.
Αθόκε νη αληίζηνηρνη ζπλδπαζκνί θόξηηζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ δεισζεί κε ηηο
παξαθάησ νλνκαζίεο :
Μόληκα Φόξηηα → G
Κηλεηά Φνξηία → Q
εηζκηθή θόξηηζε θαηά ηελ δηεύζπλζε x-x ηεο ζεηζκηθήο απόθξηζεο → EXSPEC
εηζκηθή θόξηηζε θαηά ηελ δηεύζπλζε y-y ηεο ζεηζκηθήο απόθξηζεο → EYSPEC
Ρνπή κε ηηκή 2*0.05Ly,i*Fx,i → MECCX
Ρνπή κε ηηκή 2*0.05Lx,i*Fy,i → MECCY

Δπίζεο ην όλνκα θάζε πεζζνύ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη από κηα ζεηξά ελόο έσο
ελλέα ιαηηληθώλ ραξαθηήξσλ θνηλήο γηα όινπο ηνπο πεζζνύο πνπ αθνινπζείηαη από
έλαλ αξηζκό δηαθνξεηηθό γηα θάζε πεζζό (π.ρ. κηα νλνκαζία πνπ πιεξνί ηα παξαπάλσ θξηηήξηα είλαη ε Wall45). πλίζηαηαη πάλησο λα κελ αιιάδεη ε νλνκαζία ησλ πεζζώλ πνπ νξίδεηαη απηόκαηα από ην πξόγξακκα θαη αθνινπζεί ην πξόηππν P1,P2 ... .
Γηεπθξηλίδεηαη όηη δελ είλαη απαξαίηεην ε αξίζκεζε ησλ πεζζώλ λα είλαη ζπλερόκελε.
ii. ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΑΡΦΕΙΟΤ ΕΙΟΔΟΤ (INPUT)
Από ηελ επηινγή File ηνπ κελνύ επηιέμηε Print tables... Input
ην αλαδπόκελν παξάζπξν καξθάξεηε κόλν ηηο επηινγέο Materials,
Piers/Spandrels θαη Print to File . ηε ζπλέρεηα παηήζηε ην θνπκπί Browse θαη θα-
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ζνξίζηε ηελ νλνκαζία ηνπ αξρείνπ θαη ηελ ηνπνζεζία ζηελ νπνία ζα ζσζεί. Σέινο
παηήζηε ην θνπκπί OK.

Εξαγωγό αρχεύου input από το ETABS

iii. ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΑΡΦΕΙΟΤ ΕΞΟΔΟΤ (OUTPUT)
Από ηελ επηινγή File ηνπ κελνύ επηιέμηε Print tables... Analysis Output.
ην αλαδπόκελν παξάζπξν καξθάξεηε κόλν ηηο επηινγέο Wall Forces θαη Print
to File . ην combox Print sort order επηιέμηε First Stories.

Εξαγωγό αρχεύου output από το ETABS
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Αθνινύζσο παηήζηε ην θνπκπί Select Loads θαη επηιέμηε EXSPEC Spectra,
EYSPEC Spectra, G Static Load, MCCX Static Load, MCCY Static Load Q Static
Load.

Καθοριςμόσ των περιπτώςεων φόρτιςησ που θα εξαχθούν ςτο αρχεύο output

ηε ζπλέρεηα παηήζηε ην θνπκπί Browse θαη θαζνξίζηε ηελ νλνκαζία ηνπ αξρείνπ
θαη ηελ ηνπνζεζία ζηελ νπνία ζα ζσζεί. Σέινο παηήζηε ην θνπκπί OK.

8. ΑΠΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Η απεγθαηάζηαζε γίλεηαη µέζσ ηνπ Πίλαθα Διέγρνπ → Πξνζζαθαίξεζε Πξνγξακκάησλ.
Δληνπίζηε ηελ επηινγή “MACSAN” θαη παηήζηε «Απεγθαηάζηαζε».
Σέινο παηήζηε OK ζην παξάζπξν πνπ ζα εκθαληζηεί.
9. ΠΡΟΟΦΗ (DISCLAIMER)
Σν πξόγξακκα έρεη ππνβιεζεί ζε δηεμνδηθό έιεγρν θαη θξίζεθε αμηόπηζην. Παξόια
απηά νη δεκηνπξγνί ηνπ δε θέξνπλ θακία επζύλε ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ή
πξόθιεζεο βιαβώλ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β
ΚΧΓΙΚΑ

ΤΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1
Τπολογιζμόρ ζςνηελεζηή αζθάλειαρ
Private Sub UltraButton10_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles UltraButton10.Click
'ΓΗΛΧΗ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ
Dim ft, xo, yo, ang, sxt, iter, syt, sxxt, syyt, sxyt, sxy2t, sx2yt,
sy3t As Double
Dim frm, fr, ftm, sxr, syr, sxxr, syyr, sxyr, sx2yr, jtm, jrm As
Double
Dim tsyy, tsy, tsxy, tsx, syytm, tf, syyrm, sytm, syrm, sy3rm As
Double
Dim sy3tm, sy3r, sxytm, sxyrm, sxy2tm, sxy2rm, sxy2r, sxxtm As Double
Dim sxxrm, sxtm, sxrm, sx2ytm, sx2yrm, ryi, rya, ry, rxi, xrar As
Double
Dim rxa, rx, pi, p, dp, drx, dry, SS, CC, CCM, df1 As Double
Dim iter2, sfa2(100), ecm2(100), ec2(1050), es2(100), fc2(1050),
fcm2(100), fs2(100) As Double
If CMBTYPE.SelectedIndex = 1 And UltraTabControl1.Visible =
True And UltraTabControl1.Tabs(1).Selected = True Then
If Val(txtrar.Text) <= 0 Then
MsgBox("Η ΣΙΜΗ ΠΟΤ ΔΥΔΣΔ ΔΙΑΓΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΣΙΝΑ ΓΔΝ
ΔΙΝΑΙ ΔΓΚΤΡΗ.ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΞΑΝΑΠΡΟΠΑΘΗΣΔ", MsgBoxStyle.Critical)
Exit Sub
Else
RARR = Val(Me.txtrar.Text)
End If
End If
Dim nf1 As System.Globalization.NumberFormatInfo = New
If UltraGroupBox6.Visible = True Then
If RARR = 0 Then
rowsn1 = UltraGrid1.DisplayLayout.Rows.Count
If CMBTYPE.SelectedIndex = 1 And
UltraTabControl1.Tabs(0).Selected = True And
UltraCheckEditor3.Checked = True Then
IC = rowsn1 + 6
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Else
IC = rowsn1
End If

Else
'ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΟΡΤΦΧΝ ΔΚΑΣΟΝΣΑΠΛΔΤΡΟΤ ΠΟΤ ΠΡΟΟΜΟΙΧΝΔΙ
ΣΗΝ ΚΤΚΛΙΚΗ ΓΙΑΣΟΜΗ
X(1) = Val(txtxr.Text)
Y(1) = -RARR + Val(txtyr.Text)
IC = 100
For YY = 2 To IC / 4
xrar = 2 * Math.Sin(YY * Math.PI / IC) * RARR
X(YY) = X(1) + xrar * Math.Cos(YY * Math.PI / IC)
Next
For YY = IC / 4 + 1 To IC / 2
xrar = 2 * Math.Sin((YY - IC / 4) * Math.PI /
100) * RARR
X(YY) = X(IC / 4) - xrar * Math.Sin((YY - IC / 4)
* Math.PI / IC)
Next
For YY = IC / 2 + 1 To 3 * IC / 4
xrar = 2 * Math.Sin((YY - IC / 2) * Math.PI /
100) * RARR
X(YY) = X(IC / 2) - xrar * Math.Cos((YY - IC / 2)
* Math.PI / IC)
Next
For YY = 3 * IC / 4 + 1 To IC
xrar = 2 * Math.Sin((YY - 3 * IC / 4) * Math.PI /
100) * RARR
X(YY) = X(3 * IC / 4) + xrar * Math.Sin((YY - 3 *
IC / 4) * Math.PI / IC)
Next
For YY = 2 To IC / 4
xrar = 2 * Math.Sin(YY * Math.PI / 100) * RARR
Y(YY) = Y(1) + xrar * Math.Sin(YY * Math.PI / IC)
Next
For YY = IC / 4 + 1 To IC / 2
xrar = 2 * Math.Sin((YY - IC / 4) * Math.PI /
100) * RARR
Y(YY) = Y(IC / 4) + xrar * Math.Cos((YY - IC / 4)
* Math.PI / IC)
Next
For YY = IC / 2 + 1 To 3 * IC / 4
xrar = 2 * Math.Sin((YY - IC / 2) * Math.PI /
100) * RARR
Y(YY) = Y(IC / 2) - xrar * Math.Sin((YY - IC / 2)
* Math.PI / IC)
Next
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For YY = 3 * IC / 4 + 1 To IC
xrar = 2 * Math.Sin((YY - 3 * IC / 4) * Math.PI /
100) * RARR
Y(YY) = Y(3 * IC / 4) - xrar * Math.Cos((YY - 3 *
IC / 4) * Math.PI / IC)
Next
If UltraCheckEditor13.Checked = True Then
If Val(txtrar2.Text) <= 0 Or Val(txtrar.Text) <=
Val(txtrar2.Text) Then
MsgBox("Η ΣΙΜΗ ΠΟΤ ΔΥΔΣΔ ΔΙΑΓΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ
EΧΣΔΡΙΚΗ ΑΚΣΙΝΑ ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΔΓΚΤΡΗ.ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΞΑΝΑΠΡΟΠΑΘΗΣΔ",
MsgBoxStyle.Critical)
Exit Sub
End If
'ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΟΡΤΦΧΝ ΔΚΑΣΟΝΣΑΠΛΔΤΡΟΤ ΠΟΤ
ΠΡΟΟΜΟΙΧΝΔΙ ΣΟΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΓΑΚΣΤΛΙΟ ΓΑΚΣΤΛΙΟΔΙΓΟΤ ΓΙΑΣΟΜΗ
RARR2 = Val(txtrar2.Text)
X(101) = Val(txtxr.Text)
Y(101) = -RARR2 + Val(txtyr.Text)
YY = 0
For YY = 2 To IC / 4
YY = YY + 100
xrar = 2 * Math.Sin((YY - 100) * Math.PI /
IC) * RARR2
X(YY) = X(101) - xrar * Math.Cos((YY - 100) *
Math.PI / IC)
YY = YY - 100
Next
For YY = IC / 4 + 1 To IC / 2
YY = YY + 100
xrar = 2 * Math.Sin((YY - 100 - IC / 4) *
Math.PI / 100) * RARR2
X(YY) = X(100 + IC / 4) + xrar * Math.Sin((YY
- 100 - IC / 4) * Math.PI / IC)
YY = YY - 100
Next
For YY = IC / 2 + 1 To 3 * IC / 4
YY = YY + 100
xrar = 2 * Math.Sin((YY - 100 - IC / 2) *
Math.PI / 100) * RARR2
X(YY) = X(100 + IC / 2) + xrar * Math.Cos((YY
- 100 - IC / 2) * Math.PI / IC)
YY = YY - 100
Next
For YY = 3 * IC / 4 + 1 To IC
YY = YY + 100
xrar = 2 * Math.Sin((YY - 100 - 3 * IC / 4) *
Math.PI / 100) * RARR2
X(YY) = X(100 + 3 * IC / 4) - xrar *
Math.Sin((YY - 100 - 3 * IC / 4) * Math.PI / IC)
YY = YY - 100
Next
For YY = 2 To IC / 4
YY = YY + 100
xrar = 2 * Math.Sin((YY - 100) * Math.PI /
100) * RARR2
Y(YY) = Y(101) - xrar * Math.Sin(YY * Math.PI
/ IC)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β : Κώδηθαο

ζει. 119

YY = YY - 100
Next
For YY = IC / 4 + 1 To IC / 2
YY = YY + 100
xrar = 2 * Math.Sin((YY - 100 - IC / 4) *
Math.PI / 100) * RARR2
Y(YY) = Y(100 + IC / 4) + xrar * Math.Cos((YY
- 100 - IC / 4) * Math.PI / IC)
YY = YY - 100
Next
For YY = IC / 2 + 1 To 3 * IC / 4
YY = YY + 100
xrar = 2 * Math.Sin((YY - 100 - IC / 2) *
Math.PI / 100) * RARR2
Y(YY) = Y(100 + IC / 2) - xrar * Math.Sin((YY
- 100 - IC / 2) * Math.PI / IC)
YY = YY - 100
Next
For YY = 3 * IC / 4 + 1 To IC
YY = YY + 100
xrar = 2 * Math.Sin((YY - 100 - 3 * IC / 4) *
Math.PI / 100) * RARR2
Y(YY) = Y(100 + 3 * IC / 4) - xrar *
Math.Cos((YY - 100 - 3 * IC / 4) * Math.PI / IC)
YY = YY - 100
Next
IC = 200
End If

End If
Else
rowsn1 = 0
End If

‘ΠΡΟΟΜΟΙΧΗ ΚΤΦΔΛΟΔΙΓΟΤ ΓΙΑΣΟΜΗ
If CMBTYPE.SelectedIndex = 1 And UltraTabControl1.Tabs(0).Selected =
True And UltraCheckEditor3.Checked = True Then
hcombx = Val(Me.txthx.Text)
hcomby = Val(Me.txthy.Text)
If hcombx <= 0 Or hcomby <= 0 Then
MsgBox("ΟΙ ΣΙΜΔ ΣΧΝ ΠΑΥΧΝ ΣΗ ΓΙΑΣΟΜΗ ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ
ΔΓΚΤΡΔ", MsgBoxStyle.Critical)
Exit Sub
End If
'ΚΑΛΔΙΣΑΙ Η ΤΠΟΡΟΤΣΙΝΑ ΠΡΟΟΜΟΙΧΗ ΚΤΦΔΛΟΔΙΓΟΤ ΓΙΑΣΟΜΗ
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Call hive(X, Y, rowsn1, hcombx, hcomby, X, Y)
End If
IM = rowsn2
J = rowsn3
For i = 1 To IC
SFV(i, 1) = X(i)
Next
For i = 1 To IC
SFV(i, 2) = Y(i)
Next
For i = 1 To IM
SFV(i, 3) = XM(i)
Next
For i = 1 To IM
SFV(i, 4) = YM(i)
Next
For i = 1 To J
SFV(i, 5) = XS(i)
Next
For i = 1 To J
SFV(i, 6) = YS(i)
Next
For i = 1 To J
SFV(i, 7) = d(i)
Next

Select Case Me.cmbfyk.SelectedIndex
Case 0 : fyk = 220
Case 1 : fyk = 400
Case 2 : fyk = 500
End Select
Select Case Me.cmbfck.SelectedIndex
Case 0 : fck = 12 : fctm = 1.6
Case 1 : fck = 16 : fctm = 1.9
Case 2 : fck = 20 : fctm = 2.2
Case 3 : fck = 25 : fctm = 2.6
Case 4 : fck = 30 : fctm = 2.9
End Select
Select Case Me.cmbgama.SelectedIndex
Case 0 : Gm = 1.7
Case 1 : Gm = 2
Case 2 : Gm = 2.2
Case 3 : Gm = 2.5
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Case 4 : Gm = 2.7
Case 5 : Gm = 3
End Select
SS = fyk / 1.15
CC = -0.85 * fck / 1.5
If Me.txtfkm.Text = "" Then
FKM = 5.5
Else
FKM = Val(Me.txtfkm.Text)
End If
CCM = -0.85 * FKM / Gm
p = Val(Me.txtN.Text)
rx = Val(Me.txtMx.Text)
ry = Val(Me.txtMy.Text)
X(IC + 1) = X(1)
Y(IC + 1) = Y(1)
XM(IM + 1) = XM(1)
YM(IM + 1) = YM(1)
xo = 0
yo = 0
If rx = 0 Then
rx = 0.01
End If
dy = 0
df = 0
FNEG = False
FNEG2 = False
Dim df2, rrr, tre As Double
'ΚΑΛΔΙΣΑΙ Η ΤΠΟΡΟΤΣΙΝΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΒΑΡΟΤ
Call CG(IC, X, Y, IM, XM, YM, J, XS, YS, p, rx, ry, Xc, Yc,
X, Y, XM, YM, XS, YS, rx, ry)
If FNEG = True Then
MsgBox("ΔΥΔΣΔ ΔΙΑΓΔΙ ΣΙ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΣΧΝ ΚΟΡΤΦΧΝ
ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΜΔ ΛΑΝΘΑΜΔΝΗ ΦΟΡΑ", MsgBoxStyle.Critical)
Exit Sub
End If
If FNEG2 = True Then
MsgBox("ΔΥΔΣΔ ΔΙΑΓΔΙ ΣΙ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΣΧΝ ΚΟΡΤΦΧΝ
ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΑ ΜΔ ΛΑΝΘΑΜΔΝΗ ΦΟΡΑ", MsgBoxStyle.Critical)
Exit Sub
End If
'ΚΑΛΔΙΣΑΙ Η ΤΠΟΡΟΤΣΙΝΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΟΤ ΟΤΓΔΣΔΡΟΤ ΑΞΟΝΑ Χ
ΠΡΟ ΣΟ ΣΑΓΙΟ Ι
Call init(IC, X, Y, IM, XM, YM, p, rx, ry, dy, df)
df2 = df
iter = 1
xo = Xc
yo = Yc
ang = 0
5:
Do While iter < 50

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β : Κώδηθαο

ζει. 122

rxa = (rx + p * dy) * Math.Cos(df) - ry * Math.Sin(df)
rya = (rx + p * dy) * Math.Sin(df) + ry * Math.Cos(df)
'ΚΑΛΔΙΣΑΙ Η ΤΠΟΡΟΤΣΙΝΑ ΑΝΑΓΧΓΗ ΣΧΝ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΧΝ Χ ΠΡΟ
ΣΟΝ ΟΤΓΣΔΡΟΤ ΑΞΟΝΑ
Call NC(IC + 1, X, Y, dy, df, X, Y)
Call NC(IM + 1, XM, YM, dy, df, XM, YM)
Call NC(J, XS, YS, dy, df, XS, YS)
'ΚΑΛΔΙΣΑΙ Η ΤΠΟΡΟΤΣΙΝΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΧΝ ΜΔΓΙΣΧΝ ΚΑΙ
ΔΛΑΥΙΣΧΝ ΣΔΣΑΓΜΔΝΧΝ
Call maxmin(IC, Y, IM, YM, J, YS, ymax, ymin, YSMIN)
'ΚΑΛΔΙΣΑΙ Η ΤΠΟΡΟΤΣΙΝΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΧΝ ΣΑΔΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ
ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΔΧΝ
Call b1b2(ymax, ymin, YSMIN, IC, Y, CC, IM, YM, CCM, J,
YS, SS, B1, B2, Ec, fc, Ecm, fcm, Es, fs)
'ΚΑΛΔΙΣΑΙ Η ΤΠΟΡΟΤΣΙΝΑ ΠΡΟΓΙΜΟΡΙΜΟΤ ΣΧΝ ΣΜΗΜΑΣΧΝ
ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΔΜΟΝΣΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΑ ΚΑΙ
ΟΡΘΟΓΧΝΙΚΑ
Call rt(IC, X, Y, B1, Xt, Yt, Xr, Yr, jt, Jr)
'ΚΑΛΔΙΣΑΙ Η ΤΠΟΡΟΤΣΙΝΑ ΠΡΟΓΙΜΟΡΙΜΟΤ ΣΧΝ ΣΜΗΜΑΣΧΝ
ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΔΜΟΝΣΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΑ ΚΑΙ
ΟΡΘΟΓΧΝΙΚΑ
Call rt(IM, XM, YM, B1, xtm, ytm, xrm, yrm, jtm, jrm)
'ΚΑΛΔΙΣΑΙ Η ΤΠΟΡΟΤΣΙΝΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΧΝ ΓΔΧΜΔΣΡΙΚΧΝ
ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΣΧΝ ΣΜΗΜΑΣΧΝ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΜΔ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΑΔΧΝ
Call GEOM(jt, Xt, Yt, ft, sxt, syt, sxxt, syyt, sxyt,
sx2yt, sxy2t, sy3t)
'ΚΑΛΔΙΣΑΙ Η ΤΠΟΡΟΤΣΙΝΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΧΝ ΓΔΧΜΔΣΡΙΚΧΝ
ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΣΧΝ ΣΜΗΜΑΣΧΝ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΜΔ ΟΡΘΟΓΧΝΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΑΔΧΝ
Call GEOM(Jr, Xr, Yr, fr, sxr, syr, sxxr, syyr, sxyr,
sx2yr, sxy2r, sy3r)
'ΚΑΛΔΙΣΑΙ Η ΤΠΟΡΟΤΣΙΝΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΧΝ ΓΔΧΜΔΣΡΙΚΧΝ
ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΣΧΝ ΣΜΗΜΑΣΧΝ ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΑ ΜΔ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΑΔΧΝ
Call GEOM(jtm, xtm, ytm, ftm, sxtm, sytm, sxxtm, syytm,
sxytm, sx2ytm, sxy2tm, sy3tm)
'ΚΑΛΔΙΣΑΙ Η ΤΠΟΡΟΤΣΙΝΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΧΝ ΓΔΧΜΔΣΡΙΚΧΝ
ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΣΧΝ ΣΜΗΜΑΣΧΝ ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΑ ΜΔ ΟΡΘΟΓΧΝΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΑΔΧΝ
Call GEOM(jrm, xrm, yrm, frm, sxrm, syrm, sxxrm, syyrm,
sxyrm, sx2yrm, sxy2rm, sy3rm)
'ΚΑΛΔΙΣΑΙ Η ΤΠΟΡΟΤΣΙΝΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ
ΓΤΝΑΜΔΧΝ
Call INTER(J, XS, YS, ASS, fs, CC, CCM, B1, sxt, sxxt,
sxyt, sxy2t, sy3t, fr, sxr, syr, sxtm, sxxtm, sxytm, sxy2tm, sy3tm,
frm, sxrm, syrm, pi, rxi, ryi)
'ΚΑΛΔΙΣΑΙ Η ΤΠΟΡΟΤΣΙΝΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΧΝ ΤΝΣΔΛΣΧΝ ΣΟΤ
ΓΡΑΜΜΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
Call TRANS(J, XS, YS, ASS, CC, CCM, SS, B1, B2, ft, sxt,
syt, sxxt, syyt, sxyt, sxy2t, sx2yt, ftm, sxtm, sytm, sxxtm, syytm,
sxytm, sxy2tm, sx2ytm, tf, tsy, tsx, tsxy, tsyy)
xo = xo - dy * Math.Sin(ang)
yo = yo + dy * Math.Cos(ang)
ang = ang + df
'ΚΑΛΔΙΣΑΙ Η ΤΠΟΡΟΤΣΙΝΑ ΔΠΙΛΤΗ ΣΟΤ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
Call SOLVE(tf, tsx, tsy, tsxy, tsyy, p, pi, rxa, rxi,
rya, ryi, dy, df, sfa)
If sfa < 0 Then GoTo 4
dp = sfa * p - pi
drx = sfa * rxa - rxi
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dry = sfa * rya - ryi
sfaa(iter) = sfa
drp(iter) = dp
drrx(iter) = drx
drry(iter) = dry
Dim circa, circa2 As Double
6:
iterr = iter
dyy(iter) = yo
dff(iter) = ang * 180 / Math.PI
DXX(iter) = xo
If circa2 > 0 Then
‘ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΟΤ ΟΡΟΤ Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΜΗ ΤΓΚΛΙΗ
If iter > 5 Then
If Math.Round(sfaa(iter), 2) =
Math.Round(sfaa(iter - 2), 2) And Math.Round(sfaa(iter - 1), 2) =
Math.Round(sfaa(iter - 3), 2) Then
If iter2 > 6 Then
sfa = (sfa2(1) + sfa2(2) + sfa2(3) +
sfa2(4) + sfa2(5) + sfa2(6)) / 6
ecR = Ec
esr = Es
ecmr = Ecm
fcr = fc
fsr = fs
fcmr = fcm
icr = IC
imr = IM
Jr = J
iterr = iter
My.Forms.PROGRES.Hide()
My.Forms.REINFORCERES.Show()
Exit Sub
End If
iter2 = iter2 + 1
sfa2(iter2) = (sfaa(iter) + sfaa(iter - 2) +
sfaa(iter - 3)) / 3
circa = 0
GoTo 4
End If
End If
End If
‘ΔΛΔΓΥΟ ΤΓΚΛΙΗ
If Math.Abs(dp) < 0.1 And Math.Abs(drx) < 0.1 And
Math.Abs(dry) < 0.1 Then
10:
If Double.IsInfinity(df) Or Double.IsNaN(df) Then
GoTo 4
If ang > 2 * Math.PI Then
ang = ang - 2 * Math.PI * CInt(ang / (2 *
Math.PI))
End If
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If ang < -2 * Math.PI Then
ang = ang - 2 * Math.PI * CInt(ang / (2 *
Math.PI))
End If
angle(iter) = Math.Round((ang * 180 / Math.PI), 1)
ecR = Ec
esr = Es
ecmr = Ecm
fcr = fc
fsr = fs
fcmr = fcm
icr = IC
imr = IM
Jr = J
Dim yy2 As Double
For yy2 = 1 To iter
If dff(yy2) > 360 Then
dff(yy2) = dff(yy2) - 360 * CInt(dff(yy2) /
(360))
End If
If dff(yy2) < -2 * Math.PI Then
dff(yy2) = dff(yy2) - 360 * CInt(dff(yy2) /
(360))
End If
Next
iterr = iter
My.Forms.PROGRES.Hide()
My.Forms.REINFORCERES.Show()
Exit Do
Exit Sub
End If
iter = iter + 1
rx = rxa
ry = rya
If Double.IsNaN(sfa) = True Then
My.Forms.PROGRES.Show()
My.Forms.PROGRES.UltraProgressBar1.IncrementValue(1)
If My.Forms.PROGRES.UltraProgressBar1.Value = 100
Then
My.Forms.PROGRES.UltraProgressBar1.Value = 0
End If
'ΤΠΟΡΟΤΣΙΝΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΝΔΑ ΘΔΗ ΑΡΥΙΚΗ
ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΟΤ ΟΤΓΔΣΔΡΟΤ ΑΞΟΝΑ
4:
circa = circa + 1
For YY = 1 To IC
X(YY) = SFV(YY, 1)
Next
For YY = 1 To IC
Y(YY) = SFV(YY, 2)
Next
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For YY = 1 To IM
XM(YY) = SFV(YY, 3)
Next
For YY = 1 To IM
YM(YY) = SFV(YY, 4)
Next
For YY = 1 To J
XS(YY) = SFV(YY, 5)
Next
For YY = 1 To J
YS(YY) = SFV(YY, 6)
Next
For YY = 1 To J
d(YY) = SFV(YY, 7)
ASS(YY) = Math.PI * (d(YY) / 20) ^ 2
Next
p = Val(Me.txtN.Text)
rx = Val(Me.txtMx.Text)
ry = Val(Me.txtMy.Text)
If rx = 0 Then
rx = 0.01
End If
X(IC + 1) = X(1)
Y(IC + 1) = Y(1)
XM(IM + 1) = XM(1)
YM(IM + 1) = YM(1)
Xc = 0
Yc = 0
Call CG(IC, X, Y, IM, XM, YM, J, XS, YS, p, rx, ry,
Xc, Yc, X, Y, XM, YM, XS, YS, rx, ry)
Call init(IC, X, Y, IM, XM, YM, p, rx, ry, dy, df)
Dim a As Double
Randomize()
Dim rr, ff, aa, bb, ee, gg, ggg, gg2 As Double
Randomize()

3:

ee = Rnd()
ggg = Rnd()
gg2 = Rnd()
rr = Rnd()
aa = Rnd()
bb = Rnd()
Randomize()
ff = Rnd()
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gg = Rnd()
If aa > 0.5 Then
df1 = df + ff * Math.PI
Else
df1 = df - ff * Math.PI
End If
df = df1
If bb > 0.5 Then
If ggg > 0.5 Then
dy = dy + circa / 100
Else
dy = dy - circa / 100
End If
Else
If gg2 > 0.5 Then
dy = -dy + circa / 100
Else
dy = -dy - circa / 100
End If
End If
If circa > 10000 Then
circa2 = circa2 + 1
circa = 0
End If
If circa2 > 15 Then
Exit Sub
End If
Array.Clear(sfaa, 1, 50)
iter = 1
xo = Xc
yo = Yc
ang = 0
GoTo 5
End If
Loop
ecR = Ec
esr = Es
ecmr = Ecm
fcr = fc
fsr = fs
fcmr = fcm
icr = IC
imr = IM
Jr = J
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- 1
yo
ang * 180 / Math.PI
xo

My.Forms.PROGRES.Hide()
My.Forms.REINFORCERES.Show()
End Sub

Τποποςηίνερ
Module Module1
‘ΓΗΛΧΗ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ
Public ntest(150), mxtest(150), mytest(150) As Double
Public nf2 As System.Globalization.NumberFormatInfo = New
System.Globalization.NumberFormatInfo()
Public SOR, JOY, story(1000), STORYS(1000) As String
Public ISCLICKED, FFFF, FNEG, FNEG2 As Boolean
Public sfaa(1001), ETABS, TEtabs(1000), letabs(1000), pierrc As
Double
Public PIERNAME, pierr(1000) As String
Public t, l, i, k(10), angle(50), dff2(1002), drp(201),
drrx(201), drry(202), ld(50), fvk0, fnk, fk, fd, Vrd, gama, k1, k2,
k3, k4, dfiter(1003) As Double
Public Ng, Nq, Nex, Ney, Nmey, Nmex, Nsx, Nsy, xtt(4, 1003),
ytt(4, 1003), ATET, LOET As Double
Public Vg, Vq, Vex, Vey, Vmey, Vmex, Vsx, Vsy, dyy(1003),
dff(1003), DXX(1003) As Double
Public Mg, Mq, Mex, Mey, Mmey, Mmex, Msx, Msy, sfar(1003),
CIRC(1003), aaa(1003), fff(1003) As Double
Public k5, K6, k7, k8, k9, SFV(1003, 7), iterr, sfrxa(50),
sfai(1003) As Double
Public NgE(1000), NqE(1000), NexE(1000), NeyE(1000), NmeyE(1000),
NmexE(1000), NsxE(1000), NsyE(1000) As Double
Public VgE(1000), VqE(1000), VexE(1000), VeyE(1000), VmeyE(1000),
VmexE(1000), VsxE(1000), VsyE(1000) As Double
Public MgE(1000), MqE(1000), MexE(1000), MeyE(1000), MmeyE(1000),
MmexE(1000), MsxE(1000), MsyE(1000) As Double
Public txtt, sfa, ecR(1050), IC, ecmr(1050), esr(1050),
fcr(1050), fcmr(1050), fsr(50), rndN(1003), rndrx(1003), rndry(1003)
As Double
Public Jr, icr, imr As Integer
Public nqce, ngce, nexce, neyce, nmexce, nmeyce, nsxce, nsyce As
Double
Public mxqce, mxgce, mxexce, mxeyce, mxmexce, mxmeyce, mxsxce,
mxsyce As Double
Public myqce, mygce, myexce, myeyce, mymexce, mymeyce, mysxce,
mysyce As Double
‘ΤΠΟΡΟΤΣΙΝΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΒΑΡΟΤ
Sub CG(ByRef IC As Double, ByRef x As Array, ByRef y As Array,
ByRef IM As Double, ByRef _
xm As Array, ByRef ym As Array, ByRef j As Double, ByRef xs As
Array, ByRef ys As Array, _
ByRef P As Double, ByRef Rx As Double, ByRef Ry As Double, ByRef
xc As Double, ByRef yc As Double, ByRef xa As Array, ByRef ya As
Array, _
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ByRef xma As Array, ByRef yma As Array, ByRef xsa As Array, ByRef
ysa As Array, _
ByRef Rxa As Double, ByRef Rya As Double)
Dim X0, X1, Y1, Y0, F, SX, SY, K, XM1, XM0, YM1, YM0, F2 As
Double
F = 0
SX = 0
SY = 0
For K = 1 To IC
X1 = x(K + 1)
X0 = x(K)
Y1 = y(K + 1)
Y0 = y(K)
F = F + (Y1 - Y0) * (X1 + X0) / 2
SX = SX - (X1 - X0) * (Y1 * Y1 + Y1 * Y0 + Y0 * Y0) / 6
SY = SY + (Y1 - Y0) * (X1 * X1 + X1 * X0 + X0 * X0) / 6
Next
If F < 0 Then
FNEG = True
Exit Sub
End If
F2 = F
For K = 1 To IM
XM1 = xm(K + 1)
XM0 = xm(K)
YM1 = ym(K + 1)
YM0 = ym(K)
F = F + (YM1 - YM0) * (XM1 + XM0) / 2
SX = SX - (XM1 - XM0) * (YM1 * YM1 + YM1 * YM0 + YM0 *
YM0) / 6
SY = SY + (YM1 - YM0) * (XM1 * XM1 + XM1 * XM0 + XM0 *
XM0) / 6
Next
If F < F2 Then
FNEG2 = True
Exit Sub
End If
xc = SY / F
yc = SX / F
If IC > 0 Then
For K = 1 To IC + 1
xa(K) = x(K) - xc
ya(K) = y(K) - yc
Next
End If
If IM > 0 Then
For K = 1 To IM + 1
xma(K) = xm(K) - xc
yma(K) = ym(K) - yc
Next
End If
If j > 0 Then
For K = 1 To j
xsa(K) = xs(K) - xc
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ysa(K) = ys(K) - yc
Next
End If
‘ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΚΔΝΣΡΟΣΗΣΑ
If COMPLEX.CheckEditor1.Checked Then
Else
Rxa = Rx + yc * P
Rya = Ry + xc * P
End If
Return
End
End Sub
‘ΤΠΟΡΟΤΣΙΝΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΟΤ ΟΤΓΔΣΔΡΟΤ ΑΞΟΝΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ Ι
Sub init(ByRef IC As Double, ByRef x As Array, ByRef y As Array,
ByRef im As Double, ByRef _
xm As Array, ByRef ym As Array, ByRef P As Double, ByRef Rx As
Double, ByRef Ry As Double, _
ByRef dy As Double, ByRef df As Double)
Dim K, F, SXX, SYY, SXY, X1, X0, Y1, Y0, XM1, XM0, YM1, YM0,
A, B, C As Double
F =
SXX
SYY
SXY
For

0
= 0
= 0
= 0
K = 1 To IC
X1 = x(K + 1)
X0 = x(K)
Y1 = y(K + 1)
Y0 = y(K)
F = F + (Y1 - Y0) * (X1 + X0) / 2
SXX = SXX - (X1 - X0) * (Y1 * Y1 * Y1 + Y1 * Y1 * Y0 + Y1
* Y0 * Y0 + Y0 * Y0 * Y0) / 12
SYY = SYY + (Y1 - Y0) * (X1 * X1 * X1 + X1 * X1 * X0 + X1
* X0 * X0 + X0 * X0 * X0) / 12
SXY = SXY + (Y1 - Y0) * Y0 * (X1 * X1 + X1 * X0 + X0 *
X0) / 6 + (Y1 - Y0) * (Y1 - Y0) * (3 * X1 * X1 + 2 * X1 * X0 + X0 *
X0) / 24
Next
For K = 1 To im
XM1 = xm(K + 1)
XM0 = xm(K)
YM1 = ym(K + 1)
YM0 = ym(K)
F = F + (YM1 - YM0) * (XM1 + XM0) / 2
SXX = SXX - (XM1 - XM0) * (YM1 * YM1 * YM1 + YM1 * YM1 *
YM0 + YM1 * YM0 * YM0 + YM0 * YM0 * YM0) / 12
SYY = SYY + (YM1 - YM0) * (XM1 * XM1 * XM1 + XM1 * XM1 *
XM0 + XM1 * XM0 * XM0 + XM0 * XM0 * XM0) / 12
SXY = Math.Round(SXY + (YM1 - YM0) * YM0 * (XM1 * XM1 +
XM1 * XM0 + XM0 * XM0) / 6 + (YM1 - YM0) * (YM1 - YM0) * (3 * XM1 *
XM1 + 2 * XM1 * XM0 + XM0 * XM0) / 24, 6)
Next
A = P / F
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B = (Ry * SXX - Rx * SXY) / (SXY * SXY - SXX * SYY)
C = (Rx * SYY - Ry * SXY) / (SXY * SXY - SXX * SYY)
dy = -A / C
df = Math.Atan(-B / C)
Return
End
End Sub
‘ΤΠΟΡΟΤΣΙΝΑ ΑΝΑΓΧΓΗ ΣΧΝ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΧΝ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΟΤΓΔΣΔΡΟ ΑΞΟΝΑ
Sub NC(ByRef IC As Double, ByRef x As Array, ByRef y As Array,
ByRef dy As Double, ByRef df As Double, _
ByRef xb As Array, ByRef yb As Array)
Dim XX(1002), YY(1002), K As Double
If IC > 2 Then
For K = 1 To IC
XX(K) = x(K)
YY(K) = y(K)
Next
For K = 1 To IC
xb(K) = XX(K) * Math.Cos(df) + (YY(K) - dy) *
Math.Sin(df)
yb(K) = -XX(K) * Math.Sin(df) + (YY(K) - dy) *
Math.Cos(df)
Next
End If
Return
End
End Sub
‘ΤΠΟΡΟΤΣΙΝΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΣΙΣΧΝ ΚΑΙ ΔΛΆΥΙΣΧΝ ΣΔΣΑΓΜΔΝΧΝ
Sub maxmin(ByRef IC As Double, ByRef y As Array, ByRef IM As
Double, ByRef ym As Array, _
ByRef J As Double, ByRef ys As Array, ByRef ymax As
Double, ByRef ymin As Double, ByRef ysmin As Double)
Dim K As Double
ymax = y(1)
For K = 2 To IC
If y(K) > ymax Then
ymax = y(K)
End If
Next
For K = 1 To IM
If ym(K) > ymax Then
ymax = ym(K)
End If
Next
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ymin = y(1)
For K = 2 To IC
If y(K) < ymin Then
ymin = y(K)
End If
Next
For K = 2 To IM
If ym(K) < ymin Then
ymin = ym(K)
End If
Next
If Not J = 0 Then
ysmin = ys(1)
End If
For K = 2 To J
If ys(K) < ysmin Then
ysmin = ys(K)
End If
Next
End Sub
‘ΤΠΟΡΟΤΣΙΝΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΑΔΧΝ-ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΔΧΝ
Sub b1b2(ByRef ymax As Double, ByRef ymin As Double, ByRef ysmin
As Double, ByRef IC As Double, ByRef _
y As Array, ByRef CC As Double, ByRef IM As Double, ByRef ym
As Array, _
ByRef CCM As Double, ByRef J As Double, ByRef ys As Array,
ByRef SS As Double, _
ByRef b1 As Double, ByRef b2 As Double, ByRef ec As Array,
ByRef fc As Array, _
ByRef ecm As Array, ByRef fcm As Array, ByRef es As Array,
ByRef fs As Array)

506:

Dim k As Double
If ymin < 0 Then GoTo 506
b1 = (4 * ymax + 3 * ymin) / 7
For k = 1 To IC
ec(k) = -0.002 * y(k) / b1
Next
For k = 1 To IM
ecm(k) = -0.002 * ym(k) / b1
Next
For k = 1 To J
es(k) = -0.002 * ys(k) / b1
Next
GoTo 502
If ymax / (ymax - ysmin) < 0.148936 Then GoTo 503
b1 = 0.5714285 * ymax
For k = 1 To IC
ec(k) = -0.0035 * y(k) / ymax
Next
For k = 1 To IM
ecm(k) = -0.0035 * ym(k) / ymax
Next
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For k = 1 To J
es(k) = -0.0035 * ys(k) / ymax
Next
GoTo 502
b1 = -0.1 * ymin
For k = 1 To IC
ec(k) = 0.02 * y(k) / ysmin
Next
For k = 1 To IM
ecm(k) = 0.02 * ym(k) / ysmin
Next
For k = 1 To J
es(k) = 0.02 * ys(k) / ysmin
Next
b2 = b1 * SS / 400
For k = 1 To J
fs(k) = es(k) * 200000
If fs(k) > SS Then
fs(k) = SS
End If
If fs(k) < -SS Then
fs(k) = -SS
End If
Next
For k = 1 To IC
If y(k) < 0 Then
fc(k) = 0
End If
If y(k) > 0 And y(k) < b1 Then
fc(k) = CC * y(k) * (2 * b1 - y(k)) / b1 ^ 2
End If
If y(k) > b1 Then
fc(k) = CC
End If
Next
For k = 1 To IM
If ym(k) < 0 Then
fcm(k) = 0
End If
If ym(k) > 0 And ym(k) < b1 Then
fcm(k) = CCM * ym(k) * (2 * b1 - ym(k)) / b1 / b1
End If
If ym(k) > b1 Then
fcm(k) = CCM
End If
Next
Return
End Sub

‘ΤΠΟΡΟΤΣΙΝΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΧΝ ΣΜΗΜΑΣΧΝ ΣΗ ΓΙΑΣΟΜΗ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΣΑΔΙ
ΔΥΟΤΝ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΧΝΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ
Sub rt(ByRef IC As Double, ByRef X1 As Array, ByRef Y1 As Array,
ByRef B1 As Double, _
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ByRef X1T As Array, ByRef Y1T As Array, ByRef X1R As Array,
ByRef y1R As Array, _
ByRef JT As Double, ByRef JR As Double)
JT = 0
JR = 0
Dim DX, DYY, L As Double
For L = 1 To IC
DX = X1(L + 1) - X1(L)
DYY = Y1(L + 1) - Y1(L)
If Y1(L) = B1 And Y1(L + 1) = B1 Then DYY = 1
If Y1(L) < B1 And Y1(L) < 0 And Y1(L + 1) * Y1(L) > 0
Then GoTo 601
If Y1(L) < B1 And Y1(L) < 0 Then GoTo 602
If Y1(L) < B1 Then GoTo 603

604:

JR = JR +
X1R(JR) =
y1R(JR) =
GoTo 604
JT = JT +
X1T(JT) =
Y1T(JT) =
If (Y1(L)

605:

JR = JR + 1
JT = JT + 1
X1R(JR) = X1(L) + (B1 - Y1(L)) * DX / DYY
y1R(JR) = B1
X1T(JT) = X1R(JR)
Y1T(JT) = y1R(JR)
If Y1(L) * Y1(L + 1) > 0 Then GoTo 601

603:

602:

601:
Next

1
X1(L)
Y1(L)
1
X1(L)
Y1(L)
- B1) * (Y1(L + 1) - B1) > 0 Then GoTo 605

JT = JT +
X1T(JT) =
Y1T(JT) =
GoTo 601
JT = JT +
X1T(JT) =
Y1T(JT) =
If (Y1(L)

1
X1(L) - Y1(L) * DX / DYY
0

JR = JR
JT = JT
X1R(JR)
y1R(JR)
X1T(JT)
Y1T(JT)

1
1
X1(L) + (B1 - Y1(L)) * DX / DYY
B1
X1R(JR)
y1R(JR)

+
+
=
=
=
=

1
X1(L) - Y1(L) * DX / DYY
0
- B1) * (Y1(L + 1) - B1) > 0 Then GoTo 601
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Return
End Sub
‘ΤΠΟΡΟΤΣΙΝΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΧΜΔΣΡΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ
Sub GEOM(ByRef IC As Double, ByRef x As Array, ByRef y As Array,
ByRef f As Double, ByRef SX As Double, ByRef _
SY As Double, ByRef SXX As Double, ByRef SYY As Double,
ByRef SXY As Double, ByRef SX2Y As Double, _
ByRef SXY2 As Double, ByRef SY3 As Double)
Dim K, X1, X0, Y1, Y0 As Double
f = 0
SY = 0
SX = 0
SXX = 0
SYY = 0
SXY = 0
SX2Y = 0
SXY2 = 0
SY3 = 0
x(IC + 1) = x(1)
y(IC + 1) = y(1)
For K = 1 To IC
X1
X0
Y1
Y0

=
=
=
=

x(K + 1)
x(K)
y(K + 1)
y(K)

f = f + (X1 + X0) * (Y1 - Y0) / 2
SX = SX - (X1 - X0) * (Y1 ^ 2 + Y1 * Y0 + Y0 ^ 2) / 6
SY = SY + (Y1 - Y0) * (X1 ^ 2 + X1 * X0 + X0 ^ 2) / 6
SXX = SXX - (X1 Y1 + Y0 ^ 3) / 12
SYY = SYY + (Y1 X1 + X0 ^ 3) / 12
SXY = SXY + (Y1 / 6 _
+ (Y1 - Y0) ^ 2 *
24
SX2Y = SX2Y + (Y1
X0 + X1 * X0 * X0 + X0 * X0 *
(4 * X1 * X1 * X1
X0 * X0 * X0) / 60
SXY2 = SXY2 - (X1
Y0 + Y1 * Y0 * Y0 + Y0 * Y0 *
(4 * Y1 * Y1 * Y1
Y0 * Y0 * Y0) / 60
SY3 = SY3 - (X1 * Y0 + Y1 * Y1 * Y0 * Y0 + Y1
20

Next
Return
End Sub

X0) * (Y1 ^ 3 + Y1 ^ 2 * Y0 + Y0 ^ 2 *
Y0) * (X1 ^ 3 + X1 ^ 2 * X0 + X0 ^ 2 *
Y0) * Y0 * (X1 ^ 2 + X1 * X0 + X0 ^ 2)
(3 * X1 ^ 2 + 2 * X1 * X0 + X0 ^ 2) /
- Y0) * Y0 * (X1 * X1 * X1 + X1 * X1 *
X0) / 12 + (Y1 - Y0) * (Y1 - Y0) * _
+ 3 * X1 * X1 * X0 + 2 * X1 * X0 * X0 +
- X0) * X0 * (Y1 * Y1 * Y1 + Y1 * Y1 *
Y0) / 12 - (X1 - X0) * (X1 - X0) * _
+ 3 * Y1 * Y1 * Y0 + 2 * Y1 * Y0 * Y0 +
X0) * (Y1 * Y1 * Y1 * Y1 + Y1 * Y1 * Y1
* Y0 * Y0 * Y0 + Y0 * Y0 * Y0 * Y0) /
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‘ΤΠΟΡΟΤΣΙΝΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ
Sub INTER(ByRef J As Double, ByRef XS As Array, ByRef yS As
Array, ByRef ASS As Array, ByRef _
FS As Array, ByRef CC As Double, ByRef CCM As Double,
ByRef B1 As Double, _
ByRef SXT As Double, ByRef SXXT As Double, ByRef SXYT As
Double, ByRef SXY2T As Double, _
ByRef SY3T As Double, ByRef FR As Double, ByRef SXR As
Double, ByRef SYR As Double, _
ByRef SXTM As Double, ByRef SXXTM As Double, ByRef SXYTM
As Double, ByRef SXY2TM As Double, _
ByRef SY3TM As Double, ByRef FRM As Double, ByRef SXRM As
Double, ByRef SYRM As Double, _
ByRef pi As Double, ByRef rXI As Double, ByRef rYI As
Double)
Dim K, AA, AAA As Double
pi = 0
rXI = 0
rYI = 0
For K = 1 To J
pi = pi + ASS(K) * FS(K) / 10
rXI = rXI - ASS(K) * FS(K) * yS(K) / 10
rYI = rYI - ASS(K) * FS(K) * XS(K) / 10
Next
AA = 1000 * CC / B1
AAA = 1000 * CCM / B1
pi = pi + AA * (2 * SXT - SXXT / B1 + B1 * FR) + AAA * (2 *
SXTM - SXXTM / B1 + B1 * FRM)
rXI = rXI - AA * (2 * SXXT - SY3T / B1 + B1 * SXR) - AAA * (2
* SXXTM - SY3TM / B1 + B1 * SXRM)
rYI = rYI - AA * (2 * SXYT - SXY2T / B1 + B1 * SYR) - AAA *
(2 * SXYTM - SXY2TM / B1 + B1 * SYRM)
If Math.Abs(rYI) < 0.00001 Then
rYI = 0
End If
Return
End Sub
‘ΤΠΟΡΟΤΣΙΝΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΧΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
Sub TRANS(ByRef J As Double, ByRef XS As Array, ByRef yS As
Array, ByRef ASS As Array, ByRef CC _
As Double, ByRef CCM As Double, ByRef SS As Double, ByRef B1 As
Double, ByRef B2 As Double, _
ByRef FT As Double, ByRef SXT As Double, ByRef SYT As Double,
ByRef SXXT As Double, ByRef SYYT As Double, ByRef SXYT As Double, _
ByRef SXY2T As Double, ByRef SX2YT As Double, ByRef FTM As
Double, _
ByRef SXTM As Double, ByRef SYTM As Double, ByRef SXXTM As
Double, ByRef SYYTM _
As Double, ByRef SXYTM As Double, ByRef SXY2TM As Double, ByRef
SX2YTM As Double, _
ByRef tF As Double, ByRef tSY As Double, ByRef TSX As Double, _
ByRef TSXY As Double, ByRef TSYY As Double)
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Dim K, FS, SXS, SYS, SXYS, SYYS, AK1, AK2, AK3 As Double
FS = 0
SXS = 0
SYS = 0
SXYS = 0
SYYS = 0
For K = 1 To J
If yS(K) < (-B2) Or yS(K) > B2 Then GoTo 901
FS = FS + ASS(K) / 10
SXS = SXS + ASS(K) * yS(K) /
SYS = SYS + ASS(K) * XS(K) /
SXYS = SXYS + ASS(K) * XS(K)
SYYS = SYYS + ASS(K) * XS(K)
901:

10
10
* yS(K) / 10
* XS(K) / 10

Next
AK1 = -2000 * CC / B1 / B1
AK3 = -2000 * CCM / B1 / B1
AK2 = SS / B2
tF = AK1 * (B1 * FT - SXT) + AK2 * FS + AK3 * (B1 * FTM -

SXTM)
tSY = AK1 * (B1 * SYT - SXYT) + AK2 * SYS + AK3 * (B1 * SYTM
- SXYTM)
TSX = AK1 * (B1 * SXT - SXXT) + AK2 * SXS + AK3 * (B1 * SXTM
- SXXTM)
TSXY = AK1 * (B1 * SXYT - SXY2T) + AK2 * SXYS + AK3 * (B1 *
SXYTM - SXY2TM)
TSYY = AK1 * (B1 * SYYT - SX2YT) + AK2 * SYYS + AK3 * (B1 *
SYYTM - SX2YTM)
Return
End Sub
‘ΤΠΟΡΟΤΣΙΝΑ ΔΠΙΛΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
Sub SOLVE(ByRef TF As Double, ByRef TSX As Double, ByRef TSY As
Double, ByRef TSXY As Double, _
ByRef TSYY As Double, ByRef p As Double, ByRef pI As
Double, ByRef rxa As Double, _
ByRef rxI As Double, ByRef rYa As Double, ByRef rYI As
Double, ByRef DY As Double, ByRef DF _
As Double, ByRef SFA As Double)
Dim D, D1, D2, D3 As Double
D = -TF * TSXY * rYa - TSY * TSY * rxa + TSX * TSYY * p - TSY
* TSXY * p + TF * TSYY * rxa + TSY * TSX * rYa
D1 = pI * TSXY * rYa - rYI * TSY * rxa + rxI * TSYY * p - rYI
* TSXY * p - pI * TSYY * rxa + TSY * rxI * rYa
D2 = -TF * rxI * rYa + TSY * pI * rxa + TSX * rYI * p - TSY *
rxI * p + TF * rYI * rxa - pI * TSX * rYa
D3 = -TF * TSXY * rYI - TSY * TSY * rxI + TSX * TSYY * pI TSY * TSXY * pI + TF * TSYY * rxI + TSY * TSX * rYI
DY = D1 / D
DF = D2 / D
SFA = D3 / D
If Math.Abs(DF) < 0.000001 Then
DF = 0
End If
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Return
End Sub

ΤΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2
Έλεγσορ ζε διάημηζη
Private Sub shearcheck_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
‘ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΝΣΑΣΙΚΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ 33 ΤΝΓΤΑΜΟΤ ΓΡΑΔΧΝ
nd(0) = (1.35 * Ng + 1.5 * Nq)
md(0) = (1.35 * Mg + 1.5 * Mq)
vd(0) = (1.35 * Vg + 1.5 * Vq)
nd(1) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq + Nmex + 0.3 * Nmey + Nsx +
0.3 * Nsy)
md(1) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq + Mmex + 0.3 * Mmey + Msx +
0.3 * Msy)
vd(1) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq + Vmex + 0.3 * Vmey + Vsx +
0.3 * Vsy), 3)
nd(2) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq + Nmex - 0.3 * Nmey + Nsx +
0.3 * Nsy)
md(2) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq + Mmex - 0.3 * Mmey + Msx +
0.3 * Msy)
vd(2) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq + Vmex - 0.3 * Vmey + Vsx +
0.3 * Vsy), 3)
nd(3) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq - Nmex + 0.3 * Nmey + Nsx +
0.3 * Nsy)
md(3) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq - Mmex + 0.3 * Mmey + Msx +
0.3 * Msy)
vd(3) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq - Vmex + 0.3 * Vmey + Vsx +
0.3 * Vsy), 3)
nd(4) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq - Nmex - 0.3 * Nmey + Nsx +
0.3 * Nsy)
md(4) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq - Mmex - 0.3 * Mmey + Msx +
0.3 * Msy)
vd(4) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq - Vmex - 0.3 * Vmey + Vsx +
0.3 * Vsy), 3)
nd(5) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq + Nmex + 0.3 * Nmey + Nsx 0.3 * Nsy)
md(5) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq + Mmex + 0.3 * Mmey + Msx 0.3 * Msy)
vd(5) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq + Vmex + 0.3 * Vmey + Vsx 0.3 * Vsy), 3)
nd(6) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq + Nmex - 0.3 * Nmey + Nsx 0.3 * Nsy)
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md(6) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq + Mmex - 0.3 * Mmey + Msx 0.3 * Msy)
vd(6) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq + Vmex - 0.3 * Vmey + Vsx 0.3 * Vsy), 3)
nd(7) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq - Nmex + 0.3 * Nmey + Nsx 0.3 * Nsy)
md(7) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq - Mmex + 0.3 * Mmey + Msx 0.3 * Msy)
vd(7) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq - Vmex + 0.3 * Vmey + Vsx 0.3 * Vsy), 3)
nd(8) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq - Nmex - 0.3 * Nmey + Nsx 0.3 * Nsy)
md(8) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq - Mmex - 0.3 * Mmey + Msx 0.3 * Msy)
vd(8) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq - Vmex - 0.3 * Vmey + Vsx 0.3 * Vsy), 3)
nd(9) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq + Nmex + 0.3 * Nmey - Nsx +
0.3 * Nsy)
md(9) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq + Mmex + 0.3 * Mmey - Msx +
0.3 * Msy)
vd(9) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq + Vmex + 0.3 * Vmey - Vsx +
0.3 * Vsy), 3)
nd(10) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq + Nmex - 0.3 * Nmey - Nsx +
0.3 * Nsy)
md(10) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq + Mmex - 0.3 * Mmey - Msx +
0.3 * Msy)
vd(10) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq + Vmex - 0.3 * Vmey - Vsx
+ 0.3 * Vsy), 3)
nd(11) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq - Nmex + 0.3 * Nmey - Nsx +
0.3 * Nsy)
md(11) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq - Mmex + 0.3 * Mmey - Msx +
0.3 * Msy)
vd(11) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq - Vmex + 0.3 * Vmey - Vsx
+ 0.3 * Vsy), 3)
nd(12) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq - Nmex - 0.3 * Nmey - Nsx +
0.3 * Nsy)
md(12) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq - Mmex - 0.3 * Mmey - Msx +
0.3 * Msy)
vd(12) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq - Vmex - 0.3 * Vmey - Vsx
+ 0.3 * Vsy), 3)
nd(13) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq + Nmex + 0.3 * Nmey - Nsx 0.3 * Nsy)
md(13) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq + Mmex + 0.3 * Mmey - Msx 0.3 * Msy)
vd(13) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq + Vmex + 0.3 * Vmey - Vsx
- 0.3 * Vsy), 3)
nd(14) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq + Nmex - 0.3 * Nmey - Nsx 0.3 * Nsy)
md(14) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq + Mmex - 0.3 * Mmey - Msx 0.3 * Msy)
vd(14) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq + Vmex - 0.3 * Vmey - Vsx
- 0.3 * Vsy), 3)
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nd(15) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq - Nmex + 0.3 * Nmey - Nsx 0.3 * Nsy)
md(15) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq - Mmex + 0.3 * Mmey - Msx 0.3 * Msy)
vd(15) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq - Vmex + 0.3 * Vmey - Vsx
- 0.3 * Vsy), 3)
nd(16) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq - Nmex - 0.3 * Nmey - Nsx 0.3 * Nsy)
md(16) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq - Mmex - 0.3 * Mmey - Msx 0.3 * Msy)
vd(16) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq - Vmex - 0.3 * Vmey - Vsx
- 0.3 * Vsy), 3)
nd(17) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq + 0.3 * Nmex + Nmey + 0.3 *
Nsx + Nsy)
md(17) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq + Mmey + 0.3 * Mmex + Msy +
0.3 * Msx)
vd(17) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq + Vmey + 0.3 * Vmex + Vsy
+ 0.3 * Vsx), 3)
nd(18) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq + Nmey - 0.3 * Nmex + Nsy +
0.3 * Nsx)
md(18) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq + Mmey - 0.3 * Mmex + Msy +
0.3 * Msx)
vd(18) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq + Vmey - 0.3 * Vmex + Vsy
+ 0.3 * Vsx), 3)
nd(19) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq - Nmey + 0.3 * Nmex + Nsy +
0.3 * Nsx)
md(19) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq - Mmey + 0.3 * Mmex + Msy +
0.3 * Msx)
vd(19) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq - Vmey + 0.3 * Vmex + Vsy
+ 0.3 * Vsx), 3)
nd(20) =
0.3 * Nsx)
md(20) =
0.3 * Msx)
vd(20) =
+ 0.3 * Vsx), 3)
nd(21) =
0.3 * Nsx)
md(21) =
0.3 * Msx)
vd(21) =
- 0.3 * Vsx), 3)

Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq - Nmey - 0.3 * Nmex + Nsy +
Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq - Mmey - 0.3 * Mmex + Msy +
Math.Round((Vg + 0.5 * Vq - Vmey - 0.3 * Vmex + Vsy
Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq + Nmey + 0.3 * Nmex + Nsy Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq + Mmey + 0.3 * Mmex + Msy Math.Round((Vg + 0.5 * Vq + Vmey + 0.3 * Vmex + Vsy

nd(22) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq + Nmey - 0.3 * Nmex + Nsy 0.3 * Nsx)
md(22) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq + Mmey - 0.3 * Mmex + Msy 0.3 * Msx)
vd(22) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq + Vmey - 0.3 * Vmex + Vsy
- 0.3 * Vsx), 3)
nd(23) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq - Nmey + 0.3 * Nmex + Nsy 0.3 * Nsx)
md(23) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq - Mmey + 0.3 * Mmex + Msy 0.3 * Msx)
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vd(23) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq - Vmey + 0.3 * Vmex + Vsy
- 0.3 * Vsx), 3)
nd(24) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq - Nmey - 0.3 * Nmex + Nsy 0.3 * Nsx)
md(24) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq - Mmey - 0.3 * Mmex + Msy 0.3 * Msx)
vd(24) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq - Vmey - 0.3 * Vmex + Vsy
- 0.3 * Vsx), 3)
nd(25) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq + Nmey + 0.3 * Nmex - Nsy +
0.3 * Nsx)
md(25) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq + Mmey + 0.3 * Mmex - Msy +
0.3 * Msx)
vd(25) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq + Vmey + 0.3 * Vmex - Vsy
+ 0.3 * Vsx), 3)
nd(26) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq + Nmey - 0.3 * Nmex - Nsy +
0.3 * Nsx)
md(26) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq + Mmey - 0.3 * Mmex - Msy +
0.3 * Msx)
vd(26) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq + Vmey - 0.3 * Vmex - Vsy
+ 0.3 * Vsx), 3)
nd(27) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq - Nmey + 0.3 * Nmex - Nsy +
0.3 * Nsx)
md(27) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq - Mmey + 0.3 * Mmex - Msy +
0.3 * Msx)
vd(27) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq - Vmey + 0.3 * Vmex - Vsy
+ 0.3 * Vsx), 3)
nd(28) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq - Nmey - 0.3 * Nmex - Nsy +
0.3 * Nsx)
md(28) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq - Mmey - 0.3 * Mmex - Msy +
0.3 * Msx)
vd(28) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq - Vmey - 0.3 * Vmex - Vsy
+ 0.3 * Vsx), 3)
nd(29) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq + Nmey + 0.3 * Nmex - Nsy 0.3 * Nsx)
md(29) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq + Mmey + 0.3 * Mmex - Msy 0.3 * Msx)
vd(29) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq + Vmey + 0.3 * Vmex - Vsy
- 0.3 * Vsx), 3)
nd(30) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq + Nmey - 0.3 * Nmex - Nsy 0.3 * Nsx)
md(30) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq + Mmey - 0.3 * Mmex - Msy 0.3 * Msx)
vd(30) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq + Vmey - 0.3 * Vmex - Vsy
- 0.3 * Vsx), 3)
nd(31) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq - Nmey + 0.3 * Nmex - Nsy 0.3 * Nsx)
md(31) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq - Mmey + 0.3 * Mmex - Msy 0.3 * Msx)
vd(31) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq - Vmey + 0.3 * Vmex - Vsy
- 0.3 * Vsx), 3)
nd(32) = Math.Abs(Ng + 0.5 * Nq - Nmey - 0.3 * Nmex - Nsy 0.3 * Nsx)
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md(32) = Math.Abs(Mg + 0.5 * Mq - Mmey - 0.3 * Mmex - Msy 0.3 * Msx)
vd(32) = Math.Round((Vg + 0.5 * Vq - Vmey - 0.3 * Vmex - Vsy
- 0.3 * Vsx), 3)
‘ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΗ ΣΙΜΗ ΣΗ ΓΙΑΣΜΗΣΙΚΗ ΑΝΣΟΥΗ ΓΙΑ
ΚΑΘΔ ΤΝΓΤΑΜΟ
For i = 0 To 32
sd(i) = Math.Abs(nd(i) / (t * l))
mud(i) = Math.Abs(0.5 * sd(i) * t * l ^ 2 * (1 - sd(i) /
(fd * 1000)))
ghama(i) = Math.Abs(md(i) / (nd(i) * l))
If sd(i) < 3175 Then
fnk(i) = fvk0 + 0.4 * sd(i)
Else
fnk(i) = 1.47
End If
‘ΔΛΔΓΥΟ ΡΗΓΜΑΣΧΗ
If ghama(i) > 1 / 6 Then
If ghama(i) > 0.5 Then
lc(i) = 0.001
Else : lc(i) = 3 * (0.5 - ghama(i)) * l
End If
Else
lc(i) = l
End If
VRd(i) = Math.Round(fnk(i) * lc(i) * t / gama, 3)
Next
End Sub
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim dt As DataTable = New DataTable("Table1")
Me.AutoSize = True
Dim dcSun As New DataColumn("ΤΝΓΤΑΜΟ", GetType(String))
dt.Columns.Add(dcSun)
dcSun.ReadOnly = True
Dim dcnd As New DataColumn("Nd (kN)", GetType(Double))
dt.Columns.Add(dcnd)
dcnd.ReadOnly = True
Dim dcvd As New DataColumn("VSd (kN)", GetType(Double))
dt.Columns.Add(dcvd)
dcvd.ReadOnly = True
Dim dcmd As New DataColumn("Md (kNm)", GetType(Double))
dt.Columns.Add(dcmd)
dcmd.ReadOnly = True
Dim dcmud As New DataColumn("VRd (kN)", GetType(Double))
dt.Columns.Add(dcmud)
dcmud.ReadOnly = True
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Dim dcratio As New DataColumn("VSd/VRd ", GetType(Double))
dt.Columns.Add(dcratio)
dcratio.ReadOnly = True
Dim dccRACK As New DataColumn("Ρηγμάτωση", GetType(String))
dt.Columns.Add(dccRACK)
dccRACK.ReadOnly = True
Dim dccheck As New DataColumn("Έλεγχος", GetType(String))
dt.Columns.Add(dccheck)
dccheck.ReadOnly = True
dcSun.AllowDBNull = True
dcnd.AllowDBNull = True
dcvd.AllowDBNull = True
dcmd.AllowDBNull = True
dcmud.AllowDBNull = True
dcratio.AllowDBNull = True
dccheck.AllowDBNull = True
dccRACK.AllowDBNull = True
Dim ct(33) As String
Dim CHECK(33) As String
ct(0) = "1.35G+1.5Q"
ct(1) = "1.00G+0.50Q+Ex+0.30Ey+Mex+0.30MEy"
ct(2) = "1.00G+0.50Q+Ex+0.30Ey+MEx-0.30MEy"
ct(3) = "1.00G+0.50Q+Ex+0.30Ey-MEx+0.30MEy"
ct(4) = "1.00G+0.50Q+Ex+0.30Ey-MEx-0.30MEy"
ct(5) = "1.00G+0.50Q+Ex-0.30Ey+MEx+0.30MEy"
ct(6) = "1.00G+0.50Q+Ex-0.30Ey+MEx-0.30MEy"
ct(7) = "1.00G+0.50Q+Ex-0.30Ey-MEx+0.30MEy"
ct(8) = "1.00G+0.50Q+Ex-0.30Ey-MEx-0.30MEy"
ct(9) = "1.00G+0.50Q-Ex+0.30Ey+MEx+0.30MEy"
ct(10) = "1.00G+0.50Q-Ex+0.30Ey+MEx-0.30MEy"
ct(11) = "1.00G+0.50Q-Ex+0.30Ey-MEx+0.30MEy"
ct(12) = "1.00G+0.50Q-Ex+0.30Ey-MEx-0.30MEy"
ct(13) = "1.00G+0.50Q-Ex-0.30Ey+MEx+0.30MEy"
ct(14) = "1.00G+0.50Q-Ex-0.30Ey+MEx-0.30MEy"
ct(15) = "1.00G+0.50Q-Ex-0.30Ey-MEx+0.30MEy"
ct(16) = "1.00G+0.50Q-Ex-0.30Ey-MEx-0.30MEy"
ct(17) = "1.00G+0.50Q+Ey+0.30Ex+MEy+0.30MEx"
ct(18) = "1.00G+0.50Q+Ey+0.30Ex+MEy-0.30MEx"
ct(19) = "1.00G+0.50Q+Ey+0.30Ex-MEy+0.30MEx"
ct(20) = "1.00G+0.50Q+Ey+0.30Ex-MEy-0.30MEx"
ct(21) = "1.00G+0.50Q+Ey-0.30Ex+MEy+0.30MEx"
ct(22) = "1.00G+0.50Q+Ey-0.30Ex+MEy-0.30MEx"
ct(23) = "1.00G+0.50Q+Ey-0.30Ex-MEy+0.30MEx"
ct(24) = "1.00G+0.50Q+Ey-0.30Ex-MEy-0.30MEx"
ct(25) = "1.00G+0.50Q-Ey+0.30Ex+MEy+0.30MEx"
ct(26) = "1.00G+0.50Q-Ey+0.30Ex+MEy-0.30MEx"
ct(27) = "1.00G+0.50Q-Ey+0.30Ex-MEy+0.30MEx"
ct(28) = "1.00G+0.50Q-Ey+0.30Ex-MEy-0.30MEx"
ct(29) = "1.00G+0.50Q-Ey-0.30Ex+MEy+0.30MEx"
ct(30) = "1.00G+0.50Q-Ey-0.30Ex+MEy-0.30MEx"
ct(31) = "1.00G+0.50Q-Ey-0.30Ex-MEy+0.30MEx"
ct(32) = "1.00G+0.50Q-Ey-0.30Ex-MEy-0.30MEx"
Dim oo As Single
Dim crack(33) As String
For oo = 0 To 32
If Math.Abs(vd(oo) / VRd(oo)) < 1 Then
CHECK(oo) = "ΔΠΑΡΚΔΙΑ"
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Else
CHECK(oo) = "ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ"
End If
If ghama(oo) > 1 / 6 Then
crack(oo) = "ΝΑΙ"
Else
crack(oo) = "ΟΥΙ"
End If
Next
Dim Y As Double
For Y = 0 To 32
If Math.Abs(vd(Y) / VRd(Y)) < 10 Then
dt.Rows.Add(New String() {ct(Y),
Math.Round(Math.Abs(nd(Y)), 2), Math.Round(vd(Y), 2),
Math.Round(Math.Abs(md(Y)), 2), Math.Round(VRd(Y), 2),
Math.Abs(Math.Round(vd(Y) / VRd(Y), 2)), crack(Y), CHECK(Y)})
Else
dt.Rows.Add(New String() {ct(Y),
Math.Round(Math.Abs(nd(Y)), 2), Math.Round(vd(Y), 2),
Math.Round(Math.Abs(md(Y)), 2), Math.Round(VRd(Y), 2), 100, CHECK(Y),
crack(Y)})
End If
Next

End Sub

Ανάγνωζη απσείος input ηος ETABS
Private Sub ETABS1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles ETABS1.Click
OpenFileDialog1.Filter = "Text files (*.TXT)|*.TXT"
MsgBox("ΔΠΙΛΔΞΣΔ ΣΟ ΑΡΥΔΙ0 .TXT ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΔΥΟΤΝ ΔΞΑΥΘΔΙ ΣΑ
ΓΔΓΟΜΔΝΑ")
If OpenFileDialog1.ShowDialog() =
Windows.Forms.DialogResult.OK Then
If OpenFileDialog1.FileName <> "" Then
Try
Dim myStreamReader As New
IO.StreamReader(OpenFileDialog1.FileName)
Dim mycont As String = myStreamReader.ReadToEnd
Dim lCharLen, lcharlen3 As Long
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Dim sInput, chars As String
Dim schars, keimeno As String
Dim isFound, isfound2 As Boolean
Dim lngStart As Integer
Dim charcount As Integer
Dim x1, x2, x3, x4 As Double
keimeno = InputBox("ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΗΣΔ ΣΟ
ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΠΔΟΤ")
chars = keimeno
PIERNAME = keimeno
sInput = mycont
sInput = LCase(sInput)
schars = LCase(chars)
lCharLen = Len(schars)
isFound = True
isfound2 = True
lngStart = 1
charcount = 0
txtpier.ReadOnly = True
Dim charwb, charwt, charthb As Long
Dim CHARSF As String
Dim X5, X6, X7, X8 As Double
Dim prop, prop2 As String
x1 = InStr(lngStart, sInput, schars & " ",
CompareMethod.Text)
If x1 > 1 Then
lcharlen3 = Len(keimeno)
x4 = InStr(x1 + lcharlen3, sInput, "0",
CompareMethod.Text)
Dim Y As Integer
For Y = 1 To 9
X6 = InStr(x1 + lcharlen3, sInput, Y,
CompareMethod.Text)
If X6 < x4 Then
x4 = X6
End If
Next
X5 = InStr(x1 + lcharlen3, sInput, ",",
CompareMethod.Text)
If X5 - x4 > 5 Then
story(1) = Mid(sInput, x4, 1) & "Ο"
Else
story(1) = "ΙΟΓΔΙΟ"
End If
Dim widb, widt, thicb, thict As String
lngStart = x1 + lCharLen
x2 = InStr(lngStart + 2, sInput, "/",
CompareMethod.Text)
x3 = InStr(x2 + 1, sInput, PIERNAME,
CompareMethod.Text)
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prop2 = Mid(sInput, x2 + 3, x3 - x2 - 1)
Dim propread As New StringReader(prop2)
prop = propread.ReadLine
prop = prop.Trim()
widb = prop.Substring(0, 7)
widb = widb.Trim()
charwb = Len(widb)
prop = prop.Remove(0, charwb)
prop = prop.Trim
thicb = prop.Substring(0, 7)
thicb = thicb.Trim()
charthb = Len(thicb)
prop = prop.Remove(0, charthb)
prop = prop.Trim()
widt = prop.Substring(0, 7)
charwt = Len(widt)
widt = widt.Trim()
prop = prop.Remove(0, charwt)
prop = prop.Trim()
thict = prop
Dim tet, wet As Double
If widb = widt Then
wet = Convert.ToDouble(widt)
End If
If thicb = thict Then
tet = Convert.ToDouble(thicb)
End If
Me.txtt.Text = Str(thicb)
Me.txtl.Text = Str(wet)
Me.txtstory.Text = story(1)
keimeno = InputBox("ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΗΣΔ
ΣHN ΟΝΟΜΑΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΙΝΑΙ ΔΙΑΓΜΔΝΗ Η ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΑ ΣΙ ΙΓΙΟΣΗΣΔ
ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΟΤ ETABS")
charsF = keimeno
charsF = LCase(charsF)
x1 = InStr(1, sInput, "M A T E R I A L
D E
S I G N
D A T A
F O R
C O N C R E T E
M A T E R I A L S",
CompareMethod.Text)
Dim FCET, FYET, FYSET As Double
Dim PROP3 As String
If x1 > 1 Then
x2 = InStr(x1, sInput, CHARSF,
CompareMethod.Text)
x3 = InStr(x2 + 15, sInput, " ",
CompareMethod.Text)
x4 = InStr(x3, sInput, ",",
CompareMethod.Text)
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PROP3 = Mid(sInput, x3 + 1, x4 - x3 + 3)
PROP3 = PROP3.Trim
FCET = Convert.ToDouble(PROP3) / 1000
X5 = InStr(x4, sInput, " ",
CompareMethod.Text)
X6 = InStr(X5, sInput, ",",
CompareMethod.Text)
PROP3 = sInput.Substring(X5 + 1, X6 - X5
+ 1)
PROP3 = PROP3.Trim
FYET = Convert.ToDouble(PROP3) / 1000
X7 = InStr(X6, sInput, " ",
CompareMethod.Text)
X8 = InStr(X7, sInput, ",",
CompareMethod.Text)
PROP3 = sInput.Substring(X7 + 1, X8 - X7
+ 1)
PROP3 = PROP3.Trim
FYSET = Convert.ToDouble(PROP3) / 1000
Me.txtfk.Text = Str(FCET)
Me.txtfvk0.Text = Str(FYET)
Else
MsgBox("ΦΑΛΑΜΑ.ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΙ ΤΛΙΚΟ ΜΔ ΣΗΝ
ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟ ΑΡΥΔΙΟΤ ΠΟΤ ΔΠΙΛΔΞΑΣΔ",
MsgBoxStyle.Critical)
FileClose(1)
Exit Sub
End If
Else
MsgBox("ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΙ ΠΔΟ ΜΔ ΣΔΣΟΙΟ ΟΝΟΜΑ",
MsgBoxStyle.Critical)
Exit Sub

End If
Me.txtpier.Text = PIERNAME
FileClose(1)
Catch X As Exception
MsgBox("ΦΑΛΑΜΑ ΑΝΑΓΝΧΗ ΑΡΥΔΙΟΤ")
Exit Sub
End Try
End If
End If

