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ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ– ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Τεχνικές Προγραμματισμού και χρήσης λογισμικού Η/Υ στις κατασκευές  
 

Θέματα Εξετάσεων 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:   Α.Ε.Μ. 

Εξάμηνο  : 9ο         21 Ιανουαρίου 2014 

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιτρέπεται κάθε βοήθημα σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή  
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 120’ 
 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Επιλέγονται δύο (2) από τα τρία (3) θέματα τα οποία αντιστοιχούν σε πέντε (5) μονάδες το κα-

θένα.  

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Οι φοιτητές δύνανται να χρησιμοποιήσουν όποιο πρόγραμμα πεπερα-

σμένων στοιχείων επιθυμούν εφόσον αυτό έχει διδαχθεί στην τάξη (ANSYS/ABAQUS). 

 ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΓΡΑΠΤΟΥ: Θα πρέπει τα αρχεία που δημιουργούνται να αποθηκευθούν στον προσωπικό σας φάκε-
λο επί της επιφάνειας εργασίας και με τη βοήθεια του διδάσκοντος να μεταφερθούν στον ftp server της Νη-

σίδας Η/Υ. 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Τα θέματα του ANSYS/ABAQUS, της Visual Basic 2008 και της VBA είναι σκόπιμο να 
αποθηκεύονται σε εξωτερικό δίσκο ή στον προσωπικό χώρο των φοιτητών στον server και με τη λήξη της ε-
ξέτασης να μεταφέρονται στο desktop σε φάκελο με τίτλο τον ΑΕΜ τους. Συστήνεται συχνή αποθήκευση των 
δεδομένων για την αποφυγή απώλειας της εργασίας για οποιοδήποτε λόγο. 

 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: Επιτρέπονται οι ανοικτές σημειώσεις, η χρήση κώδικα από ασκήσεις του μαθήματος, καθώς 

και η χρήση internet (video tutorials ή άλλη διαδικτυακή πρόσβαση πλην της επικοινωνίας με πρόσωπα).  

 

Ζήτημα 1ο (5 Μονάδες): Για τον υδατόπυργο του σχήματος, ο οποίος μπο-
ρεί να θεωρηθεί ως μονοβάθμιος ταλαντωτής, υπενθυμίζεται ότι η εξίσωση 
κίνησης του μονοβάθμιου ταλαντωτή υπό εξαναγκασμένη ταλάντωση με 
απόσβεση έχει τη γενική μορφή: 
 

m�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑢 = 𝐹(𝑡) 
 
συνεπώς η μετακίνηση u(t) σε κάθε χρονική στιγμή t είναι ίση προς: 
 

u(t) = 
𝐹0

𝑚
∙

𝛺
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όπου: 
 

 η ανεμοπίεση είναι της μορφής F(t)=F0 sin(Ωt) δηλαδή έστω αρμονική με πλάτος F0 [kN] και συχνό-
τητα Ω [rad/sec] τα οποία και τα δύο δίνονται από τον χρήστη 

 m [t] είναι η μάζα του υδατόπυργου (δίνεται από τον χρήστη) 

 k [kN/m] είναι η δυσκαμψία του υδατόπυργου ίση προς 𝑘 =
3𝐸𝐼

ℎ3
με ύψος h [m] (επιλογή του χρή-

στη μέσω Textbox), μέτρο ελαστικότητας Ε= 29GPa για σκυρόδεμα και E=200GPa για χάλυβα (επι-

λογή του χρήστη μέσω Combobox) και 𝐼 =
𝜋𝐷4

64
 [m4] η ροπή αδράνειας της κυκλικής διατομής του 

πυλώνα (διάμετρος επιλέγεται από τον χρήστη μέσω Textbox). 

 Η κυκλική συχνότητα της κατασκευής 𝜔 = √
𝑘

𝑚
  [rad/sec] 

  𝜔𝑑 = 𝜔√(1− 𝜁2)  [rad/sec] 

 ζ το ποσοστό απόσβεσης του συστήματος (2-5%, επιλογή του χρήστη μέσω Textbox) 
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Με βάση τα παραπάνω: 

(α)  να συγγραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic 2008 με το οποίο να υπολογίζε-
ται η μεταβολή της μετακίνησης του στη θέση της μάζας u(t) ως συνάρτηση της εξωτερικής δύναμης 
(ανεμοπίεσης) F(t), της συγκεντρωμένης μάζας του m, της δυσκαμψίας του k και της απόσβεσης ζ. Δί-
νονται οι παρακάτω ενδεικτικές τιμές για τον λογικό έλεγχο του προγράμματος F0=50kN, Ω=1rad/sec, 
m=50t, D=2.5m. Σε όλες τις επιλογές χρήστη να δίνονται προεπιλεγόμενες (προτεινόμενες) τιμές. 
           (3.0 μονάδες) 

 (β) να εμφανίζονται οι τιμές της μετακίνησης u του συστήματος με το χρόνο σε κατάλληλο DataGrid για 
επισκόπηση τους από τον χρήστη.      (1.0 μονάδα) 

 (γ) από το διάνυσμα των μετακινήσεων u(t) να υπολογίζεται η μέγιστη στο χρόνο μετακίνηση και να εγ-
γράφεται σε ένα εμπλουτισμένο πλαίσιο κειμένου RichTextBox μαζί με τη χρονική στιγμή στην οποία 
συμβαίνει.           (1.0 μονάδα) 

 
Ζήτημα 2ο (5 Μονάδες):  

Δίνεται αρχείο Excel στο οποίο έχουν εγγραφεί οι τιμές των εντατικών μεγεθών του τοιχώματος Τ1 ενός 
πολυόροφου τοιχωματικού κτιρίου για τις φορτιστικές καταστάσεις: μόνιμα (G), κινητά (Q), σεισμός κατά 
τη διεύθυνση του τοιχώματος (Ε) και σεισμός κατά την εγκάρσια διεύθυνση (Εεγκ) όπως έχουν αυτές προ-
κύψει από τη στατική ανάλυση υπό κατακόρυφα και τη δυναμική φασματική ανάλυση. Να γραφεί κώδι-
κας σε γλώσσα Visual Basic for Applications μέσω του οποίου: 

(α) να υπολογίζονται και να αποθηκεύονται σε κατάλληλα διανύσματα οι τιμές των εντατικών μεγεθών για 
κάθε έναν από τους συνδυασμούς φόρτισης {G+0.3Q±Ex±0.3Ey, G+0.3Q ±0.3Ex±Ey , 1.35G+1.50Q}. Δηλαδή 
να δημιουργηθεί ένα διάνυσμα για κάθε εντατικό μέγεθος {Ν, Μx, Μy, Vx, Vy} με διάσταση ίση προς τους 
ανωτέρω συνδυασμούς όπου θα αποθηκεύεται η τιμή του εν λόγω εντατικού μεγέθους για κάθε συνδυα-
σμό.            (2.0 μονάδες) 

(β) να υπολογίζεται η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή του κάθε ενός από τα παραπάνω διανύσματα δηλ. για 
κάθε εντατικό μέγεθος {Ν, Μx, Μy} και να εγγράφονται (οι τιμές min & max) αυτόματα στη σωστή θέση 
(κελί) του πίνακα. Για παράδειγμα, η τιμή minN στο κελί Η6, maxΝ στο Ι6, maxMy στο J7, minMy στο Κ7, 
maxMx στο L8 και minMx στο Μ8. Η διεύθυνση y-y μπορεί να παραληφθεί.  (1.5 μονάδες) 

(γ) να συμπληρωθούν τα υπόλοιπα κελιά με τις αντιστοιχούσες τιμές των εντατικών μεγεθών για τον συν-
δυασμό από τον οποίο προέκυψε η μέγιστη ή ελάχιστη τιμή του μεγέθους που εξετάζεται. Δηλαδή στο 
κελί H7 θα αποθηκευτεί η τιμή της ροπής κάμψης My από τον συνδυασμό για τον οποίο προέκυψε η minN 
και ούτω καθ’ εξής. Η διεύθυνση y-y μπορεί να παραληφθεί.     (1.5 μονάδες) 
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Ζήτημα 3ο (5 Μονάδες):  

Πρόκειται να κατασκευαστεί σε ένα θεματικό πάρκο ένα αντίγραφο της κατασκευής της φωτογραφίας σε 
μικρότερη κλίμακα 1:10 σύμφωνα με τις διαστάσεις που φαίνονται στο σκαρίφημα. Η απαίτηση του κυρί-
ου του έργου είναι να πληρούνται ταυτοχρόνως τα παρακάτω τρία κριτήρια: 

 οι κατακόρυφες τάσεις στο επίπεδο της θεμελίωσης να μην υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη τάση 

σεπ = 200kPa 

 η βύθιση στη στέψη της κατασκευής εξαιτίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού βάρους P=30kN 

που θα αναρτηθεί να μην υπερβαίνει τα 2cm. 

 η θεμελιώδης ιδιοπερίοδός της κατασκευής να μην εμπίπτει στο εύρος περιόδων 0.2-0.6sec. οποία 

όπου αντιστοιχούν οι μέγιστες φασματικές επιταχύνσεις της περιοχής σύμφωνα με τον ισχύοντα 

αντισεισμικό κανονισμό  

 (α) Με τη χρήση του προγράμματος ANSYS ή ABAQUS vα προσομοιωθεί με χωρικά πεπερασμένα στοιχεία 
ο υπό κλίμακα φορέας υιοθετώντας κάθε φορά εναλλακτικά υλικά κατασκευής. Να γίνει η υπόθεση 
ότι η κατασκευή είναι συμπαγής.   

            (2 μονάδες)   

(β) Να βρεθούν οι κατακόρυφες τάσεις στο επίπεδο της θεμελίωσης της κατασκευής, να ληφθεί εικόνα 
(snapshot) της των ισοτασικών επιφανειών (contours), να αποθηκευθεί σε αρχείο Word και να βρεθεί 
ο συντελεστής ασφαλείας έναντι επιτρεπόμενης τάσης 200kN/m2       (1 
μονάδα) 

(γ) Να υπολογιστεί η πρόσθετη του ιδίου βάρους βύθιση εξαιτίας του Η/Μ εξοπλισμού, να ληφθεί εικόνα 
(snapshot) αυτής και να αποθηκευθεί σε αρχείο Word.       
           (1 μονάδα) 

(δ)  Να υπολογιστεί η θεμελιώδης ιδιοπερίοδος του συστήματος και να συγκριθεί με το επιθυμητό εύρος 
περιόδων.  

            (1 μονάδα) 

Τα υλικά που θα διερευνηθούν είναι σκυρόδεμα, χάλυβας, ξύλο και πλαστικό. Οι ιδιότητες των υλικών 
συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

 200 kPa 2cm T<0.2 ή T>0.6 

Υλικό Ε [kPa] γ [kN/m3] 
Τάσεις θεμελίωσης 

Σz [kPa] 

Βύθιση 

στέψης 

[cm] 

Θεμελιώσης 

ιδιοπερίοδος 

Τ [sec] 

Ο/Σ 29e6 25..    

Χάλυβας 200e6 78.6    

Ξύλο 12,5e6 9.8    

Πλαστικό 2.8e6 12.2    
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