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Δοκιμές δοκών σύζευξης με τη 
μέθοδο υβριδικής προσομοίωσης

Ε. Μπούσιας
Πανεπιστήμιο Πατρών
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Εισαγωγή

Δοκοί σύζευξης απαντώνται σε μικτά/δυαδικά συστήματα ή 
σε πυρήνες ΟΣ πολυωρόφων κτηρίων.
Με τη λειτουργία τους προσθέτουν απόκριση πλαισίου σε 
εκείνη της μορφής προβόλου από τα τοιχώματα.
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Συναφώς:
• παραμορφώνονται υπό  διπλή καμπυλότητα και 

παρουσιάζουν έντονα μη-γραμμική συμπεριφορά, 
• οδηγούν σε μείωση των ροπών στα επιμέρους τοιχώματα

Smith & Coull, 1991

• υφίστανται υψηλές απαιτήσεις σε 
τέμνουσα και στροφή χορδής 
(υψηλότερες και της σχετικής 
μετακίνησης ορόφου)

• η ικανοποιητική συμπεριφορά του 
συστήματος εξαρτάται από την 
απόκρισή τους και τους παράγοντες 
που την  επηρεάζουν.
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Έχουν μελετηθεί πειραματικά μέσω στατικών/κυκλικών 
δοκιμών μεμονωμένων δοκών, χωρίς επαρκή προσοχή 
στην  αναπαραγωγή των συνοριακών τους συνθηκών.
Οι διατάξεις δοκιμών επέτρεπαν :

• είτε ελεύθερη ανάπτυξη της αξονικής παραμόρφωσης,
• είτε πλήρη δέσμευσή της,
• ή παρείχαν κάποια δέσμευση, χωρίς έλεγχο του 

μεγέθους
Αντιθέτως, η αξονική παραμόρφωση των δοκών σύζευξης 
ελέγχεται από τη μη-αμελητέα αντίδραση των τοιχωμάτων 
και της πλάκας.
Αναπτύσσεται σημαντική αξονική δύναμη που δεν 
απεικονίζεται στα μέχρι τώρα αποτελέσματα δοκιμών.
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Συμβατικές δοκιμές μεμονωμένων στοιχείων

Δοκιμές χωρίς αξονική παρεμπόδιση :

Tassios et al.  (1996)

Lequesne et al. (2011)

BRI (1992)PCA test  setup (1980)

Ameen et al (2017) Fischer et all (2017)
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Δοκιμές με ελεύθερη ή “μερικώς περιοριζόμενη” αξονική παραμόρφωση

Poudel et al. (2018) 

Seo et al. (2017) Galano and Vignoli (2000) 

Mihaylov et al. (2021) 
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μείωση διατμητικής αντοχής 17% 
μείωση ικανότητας παραμόρφωσης 34%
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Mihaylov, B., Trandafir, A., Strepelias, E., 
Palios, X., Bousias, S. (2021) Effect of 
axial restraint and loading history on the 
behavior of short RC coupling beams, ACI 
Structural Journal, V. 118, No. 4, July 
2021
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Δοκιμές τμημάτων κατασκευών

Lequesne et al (2009)

• μερική, μη ελεγχόμενη, 
αξονική παρεμπόδιση
• διαφορετική απόκριση 

σε κάθε όροφο

Barbachyn et al (2015)
Aktan and Bertero 1984
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Συμπεράσματα δοκιμών

• σε αξονικά ανεμπόδιστες δοκούς αναπτύσσονται 
παραμορφώσεις 2% (για συμβατικά οπλισμένες δοκούς) 
έως 4% (για δοκούς με διαγώνιο οπλισμό)

• σε μερικώς παρεμποδιζόμενες αξονικά δοκούς (λόγω 
προέντασης ή ύπαρξης πλάκας):
– η επιμήκυνση μειώνεται, ενώ
– αναπτύσσεται σημαντική αξονική δύναμη (àVfree )

• η αύξηση της αξονικής δύναμης επηρεάζει τα 
χαρακτηριστικά αντοχής, δυσκαμψίας και ικανότητας 
παραμόρφωσης των δοκών σύζευξης.

9

• η πρόσθετη (θλιπτική) αξονική δύναμη επιβαρύνει τους 
θλιπτήρες, αντίθετα από τις επιδιώξεις των Κανονισμών,

• οι διατάξεις δοκιμών μεμονωμένων στοιχείων δεν 
αναπαράγουν το φαινόμενο – το μέγεθος/μεταβολή του 
αξονικού φορτίου δεν μπορεί να προεκτιμηθεί.

Αναπαραγωγή της αλληλεπίδρασης δοκού-πλάκας-
τοιχωμάτων απαιτεί:
• δοκιμές σε επίπεδο “συστήματος”, δηλ. σε πλήρους  

κλίμακας πραγματικά κτήρια, ή  
• εφαρμογή εξελιγμένων πειραματικών μεθόδων

Υβριδική Προσομοίωση (Hybrid Simulation)
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Υβριδική Προσομοίωση (HS)

Η μέθοδος, σε συνδυασμό με τη μέθοδο των 
υποκατασκευών, συζευγνύει :
– το αριθμητικά-προσομοιούμενο τμήμα της κατασκευής
– με ένα εργαστηριακό δοκίμιο του υπολοίπου της 

κατασκευής 
Ευέλικτη μέθοδος για :
– μεγάλης/πλήρους κλίμακας δοκιμές ολόκληρης κατασκευής 

(ψευδοδυναμικές δοκιμές) 
– δοκιμές

• μεμονωμένης υποκατασκευής σε ένα εργαστήριο
• πολλαπλές υποκατασκευές σε γεωγραφικά απομακρυσμένα  

εργαστήρια
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Εφαρμογή σε δοκούς σύζευξης τοιχωμάτων

Επιλέγεται πολυώροφη κατασκευή η οποία διακριτοποιείται σε:
• 8 αριθμητικά προσομοιούμενες υποκατασκευές (πλαίσιο και 7 δοκοί 

σύζευξης)
• μία, φυσική υποκατασκευή (δοκός σύζευξης στο εργαστήριο)
• αριθμητικές και φυσικές υποκατασκευές αλληλεπιδρούν μέσω των Β.Ε. 

στις μεταξύ τους διεπιφάνειες
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Κτήριο 8 ορόφων από ΟΣ και δυαδικό σύστημα πλαισίου-
τοιχωμάτων (προ-κανονιστική έρευνα εφαρμογής διατάξεων ΕΚ2 και 
ΕΚ8 [Fardis, 1994]

– Medium ductility level
– Design PGA: 0.15g

Εργαστηριακή 
υποκατασκευή
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Αριθμητικές υποκατασκευές

L

h

h h
1__προσομοίωμα

πλαισίου στο 
S-Frame

2__προσομοιώματα
δοκών #2-8 στο

VecTor2

L
Slab

Column
Shear 
walls

Beams

οπλισμοί

Shell 
elements

Beam 
elements
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Σύνδεση SFrame – VecTor2

Επτά (7) δοκοί σύζευξης προσομοιώνονται στο VecTor2
– επιφανειακά στοιχεία επίπεδης τάσης (σκυρόδεμα), στοιχεία δικτυώματος 

(διαμήκεις ράβδοι οπλισμού) και συνδετήρες ως κατανεμημένος 
οπλισμός

– τμήμα των δοκών εισχωρεί στα τοιχώματα για να συμπεριληφθεί η 
επιρροή της τοπικής παραμόρφωσης

– δύο Β.Ε. (x & y) ανά κόμβο, στη διεπιφάνεια δοκού-τοιχώματος

: Interface node : Shell element for shear walls

h

Extended part to consider 
beam-wall joint effect

h h
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S-Frame model

VecTor2 
model

rigid 
elements σύνδεση τοιχωμάτων 

SFrame με την
εργαστηριακή 
υποκατασκευή
(εργαστήριο)

σύνδεση 
αριθμητικών
υποκατασκευών
SFrame – VecTor2 
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Αρχιτεκτονική του συστήματος

: interface nodes

Numerical model 1 (prototype scale)
S-Frame

APP_1

Numerical model 2 (prototype scale)
VecTor

Displacement

Force

Actuator 1

Network Interface for Controllers

scale
factor

DOF
transform

DOF
transform

Experimental model

Actuator 2 Actuator 3 Actuator 4

.: displacement transfer
: force transfer

: process in MATLAB program

scale
factor
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Steel frame

Actuators 3 , 4

Actuator 1 Actuator 2
Strong floor

: Control point for HS test

x
y θB

A
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Κλίµακα δοκιµίου 1 : 1.5 
– διατοµή: 170×500
– σκυρόδεµα C25/30
– χάλυβας: B500s

(   ) : Tag of each gauge

: Strain gauges

(LT)

(LB) (RB)

(1)

(2)
(3)
(4) (5)

(RT)

(LT, RT)

(LB, RB)

(1-5)

Η φυσική υποκατασκευή
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Διασύνδεση των υπο-κατασκευών

Χρήση της πλατφόρμας UT-SIM (Univ. of Toronto)
Το (τροποποιημένο) λογισμικό S-Frame εκτελεί την ανάλυση και 
επικοινωνεί τις μετακινήσεις στις υποκατασκευές
Οι υπο-κατασκευές συζεύγνυνται μέσω δύο ενδιάμεσων εφαρμογών:
• APP_1: για τη μεταφορά μετακινήσεων / δυνάμεων προς/από τις 

αριθμητικές υποκατασκευές (μέσω βιβλιοθηκών λογισμικού και 
πρωτοκόλλου UTNP)

• NICON: εφαρμογή ελέγχου εμβόλων

S-Frame
ανάλυση

S-Frame
υποκατασκευές

NICON

APP_1

Διαχείριση 
επικοινωνίας 

μεταξύ 
υποκατασκευών

Actuator 
control

Μετακίνηση

Δύναμη

ΔύναμηDataExchange.dll

DataExchange.dll

Δύναμη

Μετακίνηση

Ροπη%

VecTor2
υποκατασκευές

Μετακίνηση
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Δικτυακή επικοινωνία ελεγκτών - ασφάλεια 

!NICON

public 
network

local 
network
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Αναλυτική προσομοίωση

• Το δοκίμιο αντικαθίσταται με αριθμητικό προσομοίωμα (Vector2) 
• Εφαρμόζεται μονοτονικά αυξανόμενη πλευρική φόρτιση
• δεν χρησιμοποιούνται οι ενδιάμεσες εφαρμογές (APPP_1, NICON)
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Υβριδική δοκιμή

Εφαρμοζεται κυκλική, τριγωνικής κατανομής, φόρτιση 
φόρτιση στο προσομοίωμα S-Frame
• Η μέγιστη/ελάχιστη τέμνουσα βάσης κάθε κύκλου 

αυξάνεται κατά το 50% της τέμνουσας βάσης (=2700 kN)

Συνεχίζεται έως 
εξάντλησης της 
ικανότητας των 
εμβόλων
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Η απόκριση είναι μη-συμμετρική 
– υψηλή δυσκαμψία και δύναμη στη κατεύθυνση θετικών 

μετακινήσεων
– η αξονική δύναμη διαφοροποιείται ανά διεύθυνση – υψηλότερη τιμή 

αξονικής στη διεύθυνση θετικών μετακινήσεων 
– σφάλμα στην εφαρμογή APP-1: οι τιμές μετακινήσεων στη θετική 

διεύθυνση επιστρέφονται στο S-Frame με αντίθετο πρόσημο !
Axial	:	Compression		(+),		Tension	(-)
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+–

Σχηματισμός διαγώνιου θλιπτήρα στη 
διευθ. θετικών μετακινήσεων

ε-διαμήκων ράβδων 

ε-συνδετήρων
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Δοκιμή “αστοχίας”

Η δοκιμή συνεχίσθηκε ως συμβατική, με ελεύθερη αξονική 
παραμόρφωση της δοκού (αλλά με δέσμευση της στροφής)

Horizontal 
actuators  3,4

Vertical 
actuator 1

Vertical 
actuator 2

Displacement
controlled

Force-controlled
(zero	force)
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Testing	direction
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Συμπεράσματα

• Στα διατιθέμενα πειραματικά αποτελέσματα δεν λαμβάνεται 
υπόψη η παρεμπόδιση παραμόρφωσης της δοκού στην αξονική 
διεύθυνση – οι κανονιστικές διατάξεις δεν λαμβάνουν υπόψη τη 
συνεπαγόμενη αύξηση της αξονικής  δύναμης

• Υλοποιήθηκε πλατφόρμα υβριδικής δοκιμής κτηρίου, βασισμένη 
στην αρχιτεκτονική UT-SIM, με:
– αριθμητικές υποκατασκευές (8) σε λογισμικά ΠΣ και μια 

υποκατασκευή (δοκός σύζευξης) σε φυσική δοκιμή
– κατάλληλο λογισμικό για τη ροή της πληροφορίας μεταξύ των 

υποκατασκευών και με το σύστημα δοκιμών
• Παρά τον πρόωρο τερματισμό της δοκιμής λόγω σφάλματος στο 

λογισμικό, η προσέγγιση αποτελεί μοναδικό εργαλείο ρεαλιστικής 
αναπαράστασης της αλληλεπίδρασης δοκών σύζευξης με τα 
γειτονικά στοιχεία και της μεταβαλλόμενης αξονικής δύναμης που 
προκύπτει
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