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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         23 Ιανουαρίου 2013 

 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 

καθένα.  
 ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΓΡΑΠΤΟΥ: Θα πρέπει τα αρχεία που δημιουργούνται να αποθηκευθούν στον προσωπικό σας 

φάκελο επί της επιφάνειας εργασίας και με τη βοήθεια του διδάσκοντος να μεταφερθούν στον ftp server 
της Νησίδας Η/Υ. 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Τα θέματα του ANSYS, 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 
εξέτασης 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): Η 
δεξαμενή του σχήματος περιέχει 
ένα εύφλεκτο υλικό το οποίο 
εκρήγνυται και προκαλεί μια 
οριζόντια φόρτιση μεταβλητή με 
τον χρόνο F(t) η οποία παίρνει την 
μέγιστη τιμή της F0 κατά την αρχική 
χρονική στιγμή t=0 και μηδενίζεται 
(σχετικά σύντομα) όταν t=td. 
Γνωρίζουμε ότι τόσο η μετακίνηση 

 όσο και η ταχύτητα  σε 
κάθε επόμενη χρονική στιγμή ti+1 

μπορούν να εκφραστούν ως 
συνάρτηση της μετακίνησης και της 
ταχύτητας κατά την προηγούμενη χρονική στιγμή ti χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις επανάληψης (recur-
rence functions) όπως αυτές εκφράζονται στις παρακάτω σχέσεις: 
 = + + +  
 = + + +  
 
όπου a, b, c, d, a’, b’, c’, d’ σταθεροί συντελεστές που δίνονται στον Πίνακα 1.  
Σημειώνεται ότι = 1 −  και ότι το σύστημα εκκινεί από την ηρεμία. 

Με βάση τα παραπάνω: 

(α)  να αναπτυχθεί πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic 2008 με το οποίο ο χρήστης να 
δίνει, μέσω κατάλληλης φόρμας εισαγωγής δεδομένων, τα στοιχεία που αφορούν τη δύναμη της 
έκρηξης (F0, td) τον συνολικό χρόνο στον οποίο θα μελετηθεί η απόκριση της κατασκευής tmax, το 
χρονικό βήμα Δt, το βάρος W του υδατόπυργου, την δυσκαμψία του k και την απόσβεση ρ.   Δίνονται 
οι παρακάτω ενδεικτικές τιμές για τον λογικό έλεγχο του προγράμματος F0=400kN, td=0.05sec, 
tmax=1sec, Δt=0.005sec, W=500kN, k=40000kN/m και ρ=0.05.      
           (0.5 μονάδες) 
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(β)  να σχηματιστεί ένα διάνυσμα F(t) της μεταβολής δύναμη της έκρηξης ως συνάρτηση του χρόνου t: 

       F=Fo-(td-t)/td για κάθε χρονική στιγμή ti+i=ti+Δt δηλαδή με διάσταση (συνολικό αριθμό τιμών): 
(tmax/Δt)+1           (0.5 μονάδες). 

(γ) να βρεθεί η τιμή της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου του =   όπου η κυκλική συχνότητα =  

            (0.5 μονάδες). 

(δ) να ελεγχθεί ότι το χρονικό βήμα που ζητά ο χρήστης Δt είναι μικρότερο του Tn/10 και σε περίπτωση 
που δεν είναι, να εμφανίζεται μήνυμα ώστε να διορθωθεί.    (0.5 μονάδες) 

(ε)  να υπολογιστούν οι συντελεστές a, b, c, d, a’, b’, c’, d’     (1.0 μονάδα) 

(στ) να υπολογιστούν οι τιμές της μετακίνησης u και της ταχύτητας  του συστήματος για κάθε χρονική 
στιγμή t εντός του διαστήματος 0<t<tmax με βήμα Δt.    (1.5 μονάδες) 

(ζ) να εμφανίζονται οι τιμές της μετακίνησης u και της ταχύτητας  του συστήματος σε κατάλληλο 
DataGrid για επισκόπηση τους από τον χρήστη.      (0.5 
μονάδες). 
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Ζήτημα 2ο (5 Μονάδες):  

Δίνεται αρχείο Excel στο οποίο έχουμε υπολογίσει το φάσμα σχεδιασμού του Ευρωκώδικα 8 ως 
συνάρτηση της ζώνης σεισμικής επικινδυνότητας, του εδάφους, και της απόσβεσης του συστήματος. Για 
τον μονόροφο πλαισιακό φορέα ενός ανοίγματος ζητείται, για οποιεσδήποτε τιμές μέτρου ελαστικότητας 
Ε, διατομής bxh έκαστου υποστυλώματος και δοκού, ύψους πλαισίου Η και μάζας ορόφου m ο 
υπολογισμός: 

(α) της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου του =   όπου η κυκλική συχνότητα =  και η ροπή 

αδράνειας των δοκών και των υποστυλωμάτων =  . Σημειώνεται η απλοποιητική παραδοχή ότι οι 
δοκοί και τα υποστυλώματα έχουν την ίδια διατομή bxh και συνεπώς κοινή ροπή αδράνειας, οπότε 
δυσκαμψία του φορέα προκύπτει ίση με =        (0.5 μονάδες) 

(β) της φασματικής επιτάχυνσης Sa(Tn) που αντιστοιχεί στην θεμελιώδη ιδιοπερίοδο του συστήματος.  

(4 μονάδες) 

(γ) της τέμνουσας βάσης V = m x Sa(Tn) όπου m η συνολική μάζα του φορέα.   (0.5 μονάδες) 

Ο υπολογισμός της φασματικής επιτάχυνσης του ερωτήματος (β) θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της 
γλώσσας προγραμματισμού VBA μέσω γραμμικής παρεμβολής εντός των δεδομένων ιδιοπεριόδων που 
παρέχονται από την εκφώνηση διαβάζοντας την τιμή της ιδιοπεριόδου από το σχετικό κελί επί του οποίου 
θα υπολογίζεται στο βήμα (α) και διατρέχοντας τη σχέση ιδιοπεριόδου και φασματικής επιτάχυνσης εντός 
των στηλών Α και Β.  
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Ζήτημα 3ο (5 Μονάδες):  

Ο εικονιζόμενος τοίχος βαρύτητας έχει ύψος 4m και συγκρατεί ψαθυρό έδαφος με γ=18kN/m3 επί 
αργιλικού εδάφους θεμελίωσης.   

(α) Με τη χρήση του προγράμματος ANSYS vα προσομοιωθεί με στοιχεία τύπου SHELL63 πάχους 1m το 
σύστημα αντιστήριξης δημιουργώντας πρώτα τρεις διακριτές περιοχές (areas) για τον τοίχο και τις δύο 
εδαφικές στρώσεις οι οποίες και να διακριτοποιηθούν με στοιχεία τριγωνικά ακμής 0.1m. Ακολούθως 
να συνεννωθούν όλοι οι κόμβοι επί των διεπιφανειών οι οποίοι να απέχουν απόσταση μικρότερη από 
0,05m.            (2.5 μονάδες)   

(β) Να επιλυθεί το σύστημα εξαιτίας μόνο του ιδίου βάρους του υπό τον συνδυασμό φορτίων G+0.50Q και 
βρεθεί η μέγιστη μετακίνηση του τοίχου, να ληφθεί εικόνα (snapshot) αυτής και να αποθηκευθεί σε 
αρχείο Word μαζί με κατάλληλο σχολιασμό σχετικά με τον ρεαλισμό του μεγέθους των βυθίσεων και 
του τρόπου διόρθωσης τους.        (1 μονάδα) 

(γ) Να βρεθούν οι κατακόρυφες τάσεις κάτω από το θεμέλιο του τοίχου, 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) 

(δ)  Δεδομένης της ευκολίας με την οποία είναι δυνατή η προσομοίωση του φορέα σε τρεις διαστάσεις να 
σχολιαστούν τα πλεονεκτήματα της προσομοίωσης στο χώρο έναντι αυτής στο επίπεδο (εφόσον 
υπάρχουν).           (0.5 μονάδες) 
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1. Αργιλικό Έδαφος 
Γεωμετρία  
Πάχος στρώματος 10.0m 
Μηχανικά χαρακτηριστικά  
Μέσο μέτρο ελαστικότητας Ε  15MPa 
συντελεστής Poisson ν 0.25 
ειδικό βάρος γ  18kN/m3 

2. Αμμώδες έδαφος  
Μηχανικά χαρακτηριστικά  
Μέσο μέτρο ελαστικότητας Ε  50MPa 
συντελεστής Poisson ν 0.4 
ειδικό βάρος γ  16kN/m3 

3. Τοίχος αντιστήριξης  
Μηχανικά χαρακτηριστικά  
μέτρο ελαστικότητας Ε 29GPa 
συντελεστής Poisson ν 0.20 

4. Προσομοίωση & Ανάλυση  
γεωμετρία προβλήματος 2D 
εύρος εδαφικού προσομοιώματος 30m 
ανάλυση γραμμική ελαστική 

φόρτιση 
στατική  (ίδια βάρη, συνδυασμός G+0.50Q). Τα 
κινητά φορτία μπορούν να προσομοιωθούν ως 

ισοδύναμα επικόμβια φορτία 
 


