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Παπλιόκος Γεώργιος

ΔlπλωματlKη Εργασία

Σκοπός και Αντικείμενο της Διπλωμοτικής Ερνασίας

Στη παρούσα Διπλωματική ΕΡΥασία επιχειρείται η μη Υραμμική

διακλαδική ανάλυση ενός μαναΒάθμιαυ (Υενικά ατελαύς) συντηρητικαύ

συστήματας, παυ χαρακτηρίζεται απά τέσσερεις παραμέτραυς ελέΥχαυ, τα

απαία απατελεί πρασαμαίωμα ασυμπίεσταυ ελαστικαύ στύλαυ με απλές

ελαστικές στηρίξεις, και τα απαία χαρακτηρίζεται από την παραυσία άλων

των ειδών των απλών κρισίμων σημείων (διακλαδικών και αριακών).

Αναλυτικάτερα, η όλη ερΥασία απατελείται από τρία

Κεφάλαια. Στα Κεφάλαια 1 παρατίθεται συναπτικά τα θεωρητικό υπάΒαθρα

επί ταυ απαίαυ Βασίζεται η ερΥασία (μη Υραμμική θεωρία ελαστικής

ευστάθειας, κρίσιμα σημεία, κριτήρια ευστάθειας, ευαισθησία σε αρχικές

ατέλειες κλπ.) αλ/ά και ταυ ράλαυ των απλών μαντέλων στη Διακλαδική

Ανάλυση, ενώ στα Κεφάλαια 2 παρατίθεται η ανάλυση ταυ συστήματας μέσω

πλήραυς διακλαδικής πρασέΥΥισης Υια διαφαραπαίηση άλων των

παραμέτρων ελέΥχαυ και εύρεσης της επιρραής της (τάσα μεμανωμένης όσα

και συνδυασμένης) στην απόκριση ταυ συστήματας, και σχαλιάζανται

διεξαδικά τα απατεΛέσματα με συσχέτισή ταυς με τις απλές ανωμαλίες.

Στα Κεφάλαια 3 τέλας δίδεται συναπτική ανακεφαλαίωση και

πρόταση Υια μελλαντική έρευνα, Βασιζάμενη στη Θεωρία των Καταστραφών,

και η άλη ερΥασία συμπληρώνεται με ενδεικτική ΒιΒλιαΥραφία.

Βόλας, ΦεΒραυάριας 2009



ΚΕΦΑλΑΙΟ 1

Παπλιάκος Γεώργιος

Διπλωματική Εργασία

Θ ΕΩΡ Η ΤΙ ΚΟ ΥΠ Ο ΒΑΘ Ρ Ο • ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

ΘΕΩΡΙΑ ΕλΑΣΤιΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ

1.1. Η έννοια της υη γραυυικότητας Inon/inearity)

Στη Μηχανική των Παραμορφωσίμων Σωμάτων η μη

γραμμικότητα οφείλεται είτε σrη φύση του υλικού (σχέση τάσης - ανηγμένης

παραμόρφωσης) (material nonlinearity), είτε σε καθαρά γεωμετρικούς

λόΥους (geometric nonlinearity). Κατά τα άλλα, η Υρομμική θεωρία

ευστάθειας (λυγισμαύ) για φορείς από γραμμικώς ελαστικά υλικά (που

ακολουθούν το νόμο του Hooke) είναι ουσιαστικά μη Υραμμική ανάλυση

(καλούμενη και στατική 2
ης

τάξης), καθόσον - σε αντίθεση με τη κλασσική

στατική 1ης τάξης - η ισορροπία αυτών λαμβάνεται στην παραμορφωμένη

κατάσταση. Επιπρόσθετα, η "μη γραμμικότητα" στη μη γραμμική θεωρία

ευστάθειας συνδέεται με ακριβέστερες εκφράσεις στις σχέσεις που δίδουν

την ανηγμένη παραμόρφωση ε και τη καμπυλότητα κ. Ανάλογα δε με την

ακρίβεια των εκφράσεων αυτών, η εν λόγω θεωρία διακρίνεται σε θεωρία

μετρίως μεγάλων μετατοπίσεων και σε θεωρία μεγάλων μετατοπίσεων, η

τελευταία γνωστή και σαν θεωρία 3"' τάξης, ενώ διεθνώς αναφέρεται ως

E/astica και συνδέεται με την έwοια της ευστάθειας σε μεγάλες μετατοπίσεις

- διαταραχές (stability in the large).

1.2. Δρόμοι ισορροπίας, κρίσιμα σημεία και ευστάθεια

1.2.1. Γενικές επιαημάνσεις

Σε αντίθεση με τη Υραυυική θεωρία ελαστικής

ευστάθειας, μέσω της οποίας μπορούν να υπολογιστούν υόνο άνω

φράγματα του φορτίου λυγισμού των φορέων (με την έwοια της ισορροπίας

στη παραμορφωμένη μορφή), η αντίστοιχη υη γραμμική θεωρία προσφέρει

τη δυνατότητα ακριΒούς υπολογισμού όλων των δυνατών σχηματισμών

ισορροπίας (equilibrium configurations) ενός φορέα ή συστήματος για

οποιαδήποτε τιμή της εξωτερικής φόρτισης, την παρακολούθηση της
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Παπλιάκος Γεώργιος

Διπλωμοτικη Εργασία

συμπεριφοράς του καθ' άλα το ''ισταρικό'' φόρτισης, τον προσδιορισμό

όλων των κρισίμων σημείων ισαρροπίας (όπου το σύστημα εμφανίζει

απόταμες ποιατικίς αλλαγίς στην απόκριση του) αλλά και της ευστάθειας

ή αστάθειας των ισορροπιών γενικότερα.

1.2.2. Σημεία Διακλάδωσης, Οριακό Σημείο, Συνήθης και

Ακαριαίος λυΥισμός

Η συμπεριφορά ενός ελαστικού συστήματος περιγράφεται

αυνήθως μέαω των λεγόμενων δρόμων ισορροπίας (equίlibrium paths), που

ουσιαατικά είναι οι καμπύλες (διαγράμματα) φόρτισης - μετατόπισης αυτού.

Δίδοντας έμφαση στα διακεκριμίνα συντηρητικά συστήματα', θεωρούμε

ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο χαρακτηρίζεται από n γενικευμένες

συντεταγμένες q;, ;=1,2, .. n, που αποτελούν τους Βαθμούς ελευθερίας

αυτού. ΒέΒαια, οι πραγματικές κατασκευές είναι συνεχή (απειροΒάθμια)

συστήματα, πλην όμως μέσω διακριτοποίησης - επιλογής των κατάλληλων

μαθηματικών προσομοιωμάτων (προτύπων, μοντέλων), ο ρόλος των οποίων

είναι και παραμένει προεξάρχων και καταξιωμένος, όπως θα δειΧθεί στο

τέλος της τρέχουσας ενότητας 1.1. - η μελέτη της ποαοτικής και ποιοτικής

συμπεριφοράς αυνεΧών συστημάτων δύναται να αναχθεί στη μελέτη ενός

μοντέλου με μικρό εν γένει αριθμό Βαθμών ελευθερίας. Αν λ είναι η

εξωτερική φόρτιση, τότε οι δρόμοι ισορροπίας, απεικονιζόμενοι αε επίπεδο,

είναι καμπύλες της μορφής (q;,l) '<:Ιί. Σε περίπτωαη που ένας δρόμος

ισορροπίας παρουσιάζει τοπικά ακρότατα, τα σχετικά σημεία ισορροπίας

καλούνται οριακά σημεία (limit points), ενώ όταν οι δρόμοι δεν είναι

συνεχείς, αλλά αποτελούντοι από διάφορους μεταξύ τους τεμνόμενους

κλάδους, τα σημεία τομής καλούνται σημεία διακλάδωσης (bifurcation

points). Ενδεικτική γραφική αναπαράστααη των ανωτέρω δύο ειδών

κρισίμων σημείων απεικονίζεται στα Σχήματα 1.1. και 1.2., όπου κανείς

διαπιστώνει πως για λ> λ, (ΣΧ.1,1.) ή για λ> λα (ΣΧ.1.2.), η

... πεπερασμένων βαθμών ελεuθερίας, υπό φορτία προερχόμενα από δυναμικό πεδίο (potentia! forces),
δηλαδή φορτιζόμενα από δυνάμεις των οποίων το έργο εξαρτάται αποκλειστικά από την αρχική και

τελική θέση του σημείου εφαρμογής τους
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Παπλιάκος Γεώργιος

ΔιπλωμαTlκη Εργααία

παραμορφωσιακή κατάσταση εμφανίζει αιφνίδια άλμα, με αποτέλεσμα

αστοΧία του φορέα λόγω μεγάλων παραμορφώσεων. Το φαινόμενο αυτό

καλείται ακαριαίος λυΥισμάς (sπaρ-thrουgh buckling) και δύνσται να λάβει

Χώραν είτε μέσω οριακού σημείου είτε μέσω σημείου διακλάδωσης. Όμως,

υπάρχει και ο τύπος του καλούμενου συνήθους λυγισμού, κατά τον οποίο ο

φορέας παρουσιάζει μετολυΥισμική οντοχή (postbuckling strength), δηλαδή

μπορεί να φέρει φορτίο μεγαλύτερο από το κρίσιμο χωρίς κίνδυνο αστοχίας.

Τέτοιου είδους αντοχή εμφανίζεται σε μια κατασκευή μάνο μέσω σημείου

διακλάδωσης, με χαρακτηριστικό δρόμο ισορροπίας του φαινομένου αυτού

να φαίνεται στο Σχήμα 1.3.

λ

Ζ
S. S ':oριmc.ά: στuιε'α

(limit pci",)

S
ακαρ..,{ος ΛU"σμός

<SII3p-thτoogh huckling), ..
Α - ", Ε
-- .. - -i- .. -X·_ .. _ .. _.._.. _-- ---_.._.-, \

Ι \

ι \ ,,
Ο f----'----""\--,----+----q

,

\\,
. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _. _ .. _.~~'..L~

S'

Σχήμα 1.1. Δρόμος ισορροπίας συστήματος οριακού σημείου, που σχετίζεται

με ακαριαίο λυγισμό.



Παπλιάκος Γιώργιος

Διπλωματική Εργααία

Β

δευτερεύων δρόμα; ισoρρo1!iaς

(secondaIy eqnilibrium patb)

\
,,

/
Ι,

Ι

/1 αιαφuzίoςΛυl"ομός

Α _~~.tbrougbb';"~~_
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λcr ----------

ο

Γ
~1α/ριoςδρφα;ισoρρoπiaς
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q

Σχήμα 1.2. Δρόμος ιαορροπίας διακλαδικαύ αυατήματος, που αχετίζεται με

ακαριαίο λυγισμό.

λ

λcr
Α

---------~--=~---------

ο q

Σχήμα 1.3.Δρόμος ισορροπίας συστήματος, το οποίο παρουσιόζει

μεταλυγισμική αντοχή.

Πρέπει επίσης να μνημονευθεί και ο λεγόμενος λυγισμός με μετόθεση (sway

buckling), είτε συνήθης είτε ακαριαίος, φαινόμενο το οποίο σχετίζεται με την

••



Παnλιάκος Γεώργιος

Διπλωματική Εργασία

ύπαρξη δυνατότητας τόαον συμμετρικής όσο και αντισυμμετρικής

παραμόρφωσης του φορέα, με χαρακτηριστική μορφή των σχεnκών δρόμων

ισορροπίας να απεικονίζεται στο Σχήμα 1.4.

λ
ΣUμμεrρΙKός λυΥισμός

οριακό σημείο

,
'f. ---------- s

-', , ,

,..

αvncruμμετρικός λυγισμός q

Σχήμα 1.4. Δρόμοι ισορροπίας συστήματος που σχετίζεται με λυγισμό λόγω

μετάθεσης.

Όσον αφορά δε τους τύπους των απλών διακλαδικών σημείων, αυτοί

διακρίνονται σε συμμετρικά σημεία διακλάδωσης (ευσταθή και ασταθή) και

σε ασύμμετρα σημεία διακλάδωσης (πάντοτε ασταθή), που απεικονίζονται

στα Σχήμαtα 1.5. - 1.8.

ιιιcπαθΙςavμμπ δ

""μ

λ ιJ'-"""""~_""'r Ιι (ooταfJιk)

Ι;ιιcπα8ήςμιrαλvyιaμιιός

: δρ6μο{ ιoopρomας

Ιλα

q

Σχήμα 1.5. Συμμετρικό ευσταθές σημείο διακλάδωσης επί τετριμμένου (χωρίς

αρχική παραμόρφωση) κύριου δρόμου ισορροπίας.
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Παηλιάκος Γεώργιος

Διπλωματική Εργασία

λ t
1 KUΡI~ δρόμος 100ορροττίος {ΟΟ'1'οθήςΙ:.r
Ι αυμμΙTΡIK6oaτoθtς

Υρομμlκή θtωρ[o J,! ....-raημt[οδιοιιλάδωαης

''Cr./ ,'..'. __ ? _ο. _ 00'1'0 ης μιτ"",υγιαμlκος

........ Α ~- ... , δρ6μοςιαορροτrίος

,," 'v
/ ,

κύριος δρ6μος lαορροττίος (ιυατοθής)

ο q

Σχήμα 1.6. Συμμετρικό ααταθές σημείο διακλόδωσης επί τετριμμένου (χωρίς

αρχική παραμόρφωση) κύριου δρόμου ισορροπίας.

λ

α/I"μμttρO

__ σημίο

____ δισcl.άδmση~

q

Σχήμα 1.7. Ασύμμετρο σημείο διακλάδωσης επί τετριμμένου (χωρίς αρχική

παραμόρφωση) κύριου δρόμου ισορροπίας.

λ

ο

.',
•,,

,
".".

ΙΟΙ q

λ

ο

,
",,

•

1.1

λ

",,
•,

".

(,Ι 'Ι

Διόφσpol1ύπOlαπλώνσημιίωνδιοκλόδωσης:(ο) ασύμμιrpo,(β) συμμιrpικόιυσταθtς, (γ} συμμιrΡικό001αθiς

Σχήμα 1.8. Οι τρεις τύποι απλών διακλαδικών σημείων επί μονοτονικά

αύξοντος κύριου δρόμου ισορροπίας.
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Πα~λιάKoς Γεώργιος

Διπλωματική Εργασία

Σημειωτέον ότι φαινόμενα διακλαδώαεων σε δευτερεύοντες κλάδους

ισορροπίας είναι δυνατόν να συμβούν, παρουσιάζουν δε εξαιρετικό

ενδιαφέρον, καθόσον η κατασκευή σε τέτοιες περιmώσεις αλλάζει συνεχώς

την ποιοτική μεταλυγισμική συμπεριφορά της. Άλλωστε, η μελέτη τέτοιου

είδους διακλαδώσεων αποτελεί και το κατ' εξαχήν αντικείμενο της

παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, όπως διεξοδικά θα παρουσιαστεί στο

2' Κεφάλαιο αυτής.

1.2.3. Ευσταθής και Ασταθής Ισορροπία - Θεμελιώδη

Θεωρήματα

Ορισμένα τμήματα των δρόμων ισορροπίας όλων των

προηγούμενων Σχημάτων έχουν χαραχθεί με συνεχή γραμμή και άλλα με

διακεκομμένη. Η συνεχής γραμμή συμβολίζει ευσταθή δρόμο και η

διακεκομμένη ασταθή, ενώ εκτενής περιγραφή της μετάπτωσης από την

ευστάθεια στην αστάθεια των ισορροπιών μέσω των κρισίμων σημείων J αλλά

και του ορισμού των εννοιών αυτών μπορεί να ευρεθεί σε πολλά

συγγράμματα τόσο της Ελληνικής όσο και της διεθνούς σχετικής

βιβλιογραφίας. Πέραν δε της σημαντικής παρατήρησης που διατύπωσε ο

αείμνηστος Koiter', επιβάλλεται στο σημείο αυτό να αναφερθούν δύο

θεμελιώδη θεωρήματα της ελαστικής ευστάθειας, που ισχύουν τόσο για

διακεκριμένα όσο και για συνεχή συστήματα:

• Θεώρημα 1: 'Ενας αρχικά ευσταθής δράμος

ισορροπίας, α αποίος αυξάνει μονοτονικά συναρτήσει της φάρτισης, δεν

μπορεί να γίνει ασταθής, χωρίς να rμηθεί από έναν άλλο (δευτερεύοντα)

δρόμο ισορροπίας.

• Θεώρημα 2: Ένας αρχικά ευσταθής δρόμος

ισορροπίας, που αυξάνει συναρτήσει της φόρτισης, δεν μπορεί να φτάσει μια

ασταθή κατάσταση ισορροπίας (που θα οδηγούσε σε ακαριαίο λυγισμό μέσω

οριακού ή διακλαδικού σημείου), χωρίς προηγούμενα να τμηθεί από έναν

(δευτερεύοντα ασταθή) δρόμο ισορροπίας, ο οποίος συνδέεται με τιμές της

• ~o αρχικό τμήμα του μεταλυγισμlκού δρόμου ισορροπίας είναι ειισταθές (ασταθές), εφόσον το
lφισιμο σημείο είναι ευσταθές (ασταθές)
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φόρτισης μικρότερες σπό συτή πσυ σντιστοιχεί στην ως όνω ασταθή

κατάσταση ισαρροπίας.

1.3. Η ΕνεΡΥειακή Μέθοδος

Για τον προσδιορισμό των κρίσιμων φορτίων των

κατασκευών και της προ- αλλό και μεταλυγισμικής συμπεριφορός αυτών

χρησιμοποιούνται με επιτυΧία διάφορες μέθοδοι, εντασσόμενες κυρίως στις

ακόλουθες τρεις:

• Κλασσική μέθοδος ισορροπίας του Euler (μέθοδος γειτονικής

ισορροπίας

• Ενεργειακή μέθοδος

• Δυναμική ή Κινηματική μέθοδος

Από αυτές θα παρατεθεί εκτενέστερη αναφορά στην

Ενεργειακή μέθοδο, η οποία θα εφαρμοστεί κατά κόρον στην παρούσα

Διπλωματική Εργασία.

Η Ενεργειακή μέθοδος εφαρμόζεται σε συντηρητικά

συστήματα και βασίζεται στη μελέτη της συνάρτησης του συνολικού

δυναμικού ντ αυτών. Όπως είναι γνωστό, το συνολικό δυναμικό (totaI

potential) Vr οποιουδήποτε ελαστικού συντηρητικού συστήματος ισούται με

το άθροισμα του δυναμικού των εσωτερικών δυνάμεων υ (δηλαδή της

ενέργειας παραμόρφωσης, strain energy) και του δυναμικού των

εξωτερικών δυνάμεων Ω (που είναι το έργο των δυνάμεων αυτών από την

τελική στην αρχική θέση ισορροπίας) : Vr = υ +Ω .

1.3.1. ΕνεΡΥειακά κριτ/ρια και σχετικά Θεωρήματα της

Μεθόδου

Η Ενεργειακή μέθοδος βασίζεται στα ακόλουθα δύο

ύψιστης σημασίας ενεργειακά κριτήρια, που έχουν ως εξής:

9



ΠαnλιCικος Γεώργιος

Διπλωματική Εργασία

1. KaInjPIo ισορροπίας' : Ένα συντηρητικό σύστημα υπό

στατική φόρτιση ισορραπεί σε κόποισ θέση, όταν τα συνολικό δυναμικό VT

έχει στάσιμη τιμή στη θέση aunj.

Πρόκειται αυνεπώς για ικανή και αναγκαία συνθήκη

ισορροπίας, η οποία (για διακεκριμένα συστήματα) ισοδυναμεί με τον

ταυτόχρονο μηδενισμό των 1ω' πορογώγων του αυνολικού δυναμικού ως

προς όλες τις γενικευμένες συντεταγμένες, απ' όπου απορρέουν οι

. . .. 8~
εξισωσειςισορροπιας, οι οποιες γραφονται ως: -'- ~ Ο. ί ~ 1.2..... n .

8q,

2. Κριτήρια ευστάθειας (Θεώρημα Lagrange - Dirich/etI:

Μια κατάσταση ισορραπίας αποιαυδήποτε συντηρητικαύ

συστήματος είναι ευσταθής (για μικρού μεγέθαυς διαταραχή), αν το συναλικό

δυναμικό, που αντιστοιχεί στην κατάσταση αυτή έχει σχετικό (τοπικό)

ελάχιστα.

Μια γενίκευαη του κριτηρίου αυτού αποτελεί το

θεώρημα του KaIter, σύμφωνα με το οποίο η ύπαρξη σχετικαύ (τοπικού)

ελάχισταυ της συνολικής δυναμικής ενέργειας, παυ αντιστοιχεί σε κατάσταση

ισορροπίας, αποτελεί πρακτικά ικανή και αναγκαία συνθήκη ευστάθειας (με

τη δυναμική έwοια αυτής). Το αντίστροφο του θεωρήματος των Lagrange 

Dirichlet, δηλαδή όταν μια κατόσταση ισορροπίας είναι ευσταθής, το

συνολικό δυναμικό έχει τοπικό ελάχιστο, ΔΕΝ έχει μέχρι στιγμής ΠΛΗΡΩΣ

αποδειχθεί', παρ' όλα ταύτα έχουν διατυπωθεί ορισμένες ικανές συνθήκες

για ασταθή ισορροπία, που περιέχονται στα ακόλουθα δύο θεωρήματα, που

απέδειξε ο Lyapunov:

• ι' Θεώρημα ΙΥαρυπον; Αν η συνολική δυναμική

ενέργεια ενός συντηρητικού συστήματος, παυ αντιστοιχεί σε κατάσταση

ισορροπίας, δεν έχει σχετικό (τοπικό) ελάχιστο, τότε η εν λόγω κατάσταση

ισαρραπίας είναι ασταθής.

• 2' Θεώρημα ΙΥαρυπον; Αν η συναλική δυναμική

ενέργεια ενός συντηρητικού συστήματος, παυ αντισταιχεί σε κατάσταση

. Αρχή της Στάσιμης Τιμής της Δυναμικής Ενέργειας

- η ισχός του πάντως έχει γίνει αποδεκτή, οπότε το κριτήριο ευστάθειας χρησιμοποιείται ως αναγκαία

και ικανή συνθήκη ευσταθους ισορροπίας

ιο
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ισορροπίας, εχει σXεrιKό (τοπικό) μέΥΙστο, τότε η κατάσταση αυτή είναι

ασταθής.

Είναι τέλος γενικά αποδεκτό, ότι τα δύο ενεργειακά

κριτήρια, τα δύο θεωρήματα Lyapunov και το θεώρημα του Koiter ισχύουν

τόσο για διακεκριμένα όσο και για συνεχή συστήματα.

1.3.2. Κριτήρισ 2
ης

μεταΒσλής - γενικευμένες συνθήκες

ευστάθειας κρίσιμου σημείου ισορροπίας

Σύμφωνα με τα όσα εκτέθηκαν προηγούμενα, η μελέτη της

ευστάθειας των σημείων ισορροπίας (συμπεριλαμβανόμενων και των

κρισίμων, δηλαδή των οριακών και διακλαδικών σημείων) έγκειται στον

προσδιορισμό των ακρότατων της συνάρτησης του συνολικού δυναμικού ντ,

στην υπό εξέταση θέση ισορροπίας. Η VT στη περίπτωση διακεκριμένου

συστήματος είναι συνήθως μια μη γραμμική μονότιμος συνεχής συνάρτηση

των γενικευμένων συντεταγμένων q,. ί = Ι.,. n και επίσης συνήθως γραμμική

συνάρτηση του εξωτερικού φορτίου λ, δηλαδή η VT = Vτ(q,;λ) είναι μια

πεπλεγμένη συνάρτηση των q, και λ. Για τον λόγο αυτό υπάρχει η

πιθανότητα ένα σημείο ισορροπίας είτε να παρουσιάζει ευστάθεια ως προς

όλες τις γενικευμένες συντεταγμένες είτε ευστάθεια σε σχέση με μερικές από

αυτές και αστάθεια ως προς τις υπόλοιπες. Η l' πιθανότητα παρουσιάζεται

γραφικά στα Σχήματα 1.9. και 1.10., ενώ η 2' στα Σχήματα 1.11. και 1.12.

(που αντιστοιχεί στο λεγόμενο σημείο σέλας).

V

q,

Σχήμα 1.9. Μια αμετάβλητη επιφάνεια συνολικής ενέργειας ευσταθούς

σημείου ισορροπίας έναντι μετασχηματισμού συντεταγμένων.
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Σχήμα 1.10. Ιαοϋψείς της αυνάρτηαης συνολικού δυναμικού περί ένα

ευσταθές σημείο ισορροπίας.

u,

υ,

Σχήμα 1.11. Ισοϋψείς της συνάρτησης συνολικού δυναμικού, που επιτρέπουν

ευστάθεια ως προς υ, και υ, αλλά αστάθεια ως προς υ,.

ν

",

"ι

Σχήμα 1.12. Επιφάνεια συνολικού δυναμικού, που εμφανίζει ευστάθεια ως

προς υ, αλλά αστάθεια ως προς υ, (σημείο σέλας, saddle point).

11
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Με βάση τις σρχές τόσο του λογισμού των ΜετσΒολών όσο και της Θεωρίας

των Μητρώων διατυπώνεται το λεγόμενο κριτήρια της 2"< μεταΒολής,

σύμφωνα με το οποίο αν η 2" μεταβολή δ'Vτ του συνολικού δυναμικού σε

θέση ισορροπίας οποιουδήποτε διακεκριμέναυ συντηρητικαύ συστήματας

είναι θετικά ορισμένη (δ 2vτ > Ο), τότε η θέση ισορροπίας είναι ευσταθής". Το

κριτήριο αυτό αποτελεί μια ικανή συνθήκη ευστάθειας, αφού το αντίστροφο

του, δηλαδή όταν το συνολικό δυναμικό σε μια θέση ισορροπίας έχει τοπικό

ελάχιστο, δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκη ότι στη θέση αυτή θα ισχύει

δ2vτ > Ο. Αντίστοιχα, αν η δ'Vτ είναι αρνητικά ορισμένη (δ 2vτ < Ο), τότε το

συνολικό δυναμικό έχει σχετικό (τοπικό) μέγιστο και η αντίστοιχη θέση

ισορροπίας είναι ασταθής. Όμοια, η δ'Vτ είναι μη ορισμένη συνάρτηση, το

συνολικό δυναμικό δεν έχει σχετικό ελάχιστο, οπότε σύμφωνα με το 10

θεώρημα ΙΥαρυπον η σχετική θέση ισορροπίας είναι ασταθής. Αν όμως η

δ'Vτ είναι θετικά ημιορισμένη (δηλαδή υπάρχει θέση ισορροπίας για την

οποία δ'Vτ =0) ή αν ισχύει ότι δ'Vτ = Ο, τότε η ντ μπορεί να έχει ή να μην

έχει ελάχιστο στη θέση αυτή, οπότε απαιτείται περαιτέρω έρευνα, μέσω της

μελέτης μεταβολών ανώτερης τάξης. Τα σημεία ισορροπίας, στα οποία η

δ'Vτ είνσι θετικά ημιορισμένη, είναι κρίσιμσ, γεγονός που ισοδυναμεί με

τον μηδενισμό της ορίζουσας ευστάθειας της τετραγωνικής μορφής της

δ'Vτ . Στο Σχήμα 1.13. απεικονίζεται η μορφή της καμπύλης του συνολικού

δυναμικού για τους τρεις τύπους σημείων διακλάδωσης, σε χαρακτηριστικά

σημεία του προ- και μεταλυγισμικού κύριου και δευτερεύοντα δρόμου

ισορροπίας .

.1 καθόσον τότε η Vr έχει σχετικό (τοπικό) ελάχιστο

~ Σύμφωνα με το \0 θεώρημα Lyapunov αν μια περιττής τάξης μεταβολή είναι διάφορη του μηδενός σε

κάποιο σημείο ισορροπίας, τότε το σημείο αυτό είναι ασταθές
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•

Ιλ
•

•
(α) (Β) (γ)

Σχήμα 1.13. Δρόμοι ιαορροπίας και μορφή της συνάρτησης συνολικού

δυναμικού για (α) ασύμμετρο, (Β) συμμετρικό ευσταθές και (γ) συμμετρικό

ασταθές σημείο διακλάδωσης.

1.4. Ο ρόλος των uαθιιuαrικώνπροσοuοιωuάrων(προτύπων)

Είναι κοινά παραδεκτό και γνωστό εκ πείρας στην Επιστήμη

του Μηχανικού ότι είναι εξαιρετικά δυσχερές να ληφθούν υπ' όψη όλες οι

παράμετροι, οι οποίες επηρεάζουν την εντατική κατάσταση μιας κατασκευής

και από τις οποίες εξαρτάται η συμπεριφοράαυτής. Καθίσταταιως εκ τούτου

αναγκαία η αντικατάσταση της πραγματικής κατασκευής (συνεχούς,

απειροΒάθμιου συστήματος), μετά από μια σειρά απλοποιητικών

παραδοχών, με ένα μαθηματικό προσομοίωμα (πρότυπο, μοντέλο) για τον

προσδιορισμότης έντασης και της παραμόρφωσης,του οποίου λαμΒάνονται

υπ' όψη μόνον εκείνες οι παράμετροι, που είναι χαρακτηριστικές της

συμπεριφοράςτης πραγματικής κατασκευής. ΑναμφίΒολα η αντικατάσταση

αυτή με ένα προσομοίωμα εντατικά ισοδύναμο αποτελεί ένα από τα

σημαντικότερα προΒλήματα της όλης μελέτης. Αρχικά καθορίζονται τα

Βασικά χαρακτηριστικάτης γεωμετρίας, της φόρτισης και των ιδιοτήτων του

υλικού της πραγματικής κατασκευής (αναζήτηση του λεγόμενου φυσικού

πρότυπου) και στη συνέχεια αναζητείται το εντατικά ισοδύναμο μαθηματικό

προσομοίωμα, που θα την αντικαταστήσει. Σε περίπτωση δε κατά την οποία
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μέσω του προσομοιώμστος συτού είνσι επιθυμητός κσι ο έλεγχος της

ευστάθεισς της κστασκευής, μια επιπρόσθετη παράμετρος που οπωσδήποτε

πρέπει να συμπεριληφθεί - προστεθεί είναι η γεωμετρική μη γραμμικότητα, η

οποία είναι αναγκαία για τον καθορισμό της πραγματικής φέρουσας

ικανότητας μιας λεπτής κατασκευής. Φυσικά, η προσπάθεια για τον

καθορισμό ενός μαθηματικού προτύπου δεν είναι πάντοτε δυνατόν να

οδηγήσει σε ένα ακριΒές (εντατικά ισοδύναμο) υποκατάστατο της

πραγματικής κατασκευής, και συνήθως η προσομοίωση καταλήγει σε κατά

προσέγγιση ισοδύναμα μαθηματικά πρότυπα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα

προσομοίωσης της συμμετρικής και αντισυμμετρικής συμπεριφοράς σε

λυγισμό λόγω αξονικής θλίψης αποτελεί το διΒάθμιο μοντέλο εκ τριών

αΒαρών ράΒδων μιας αμφιαρθρωτής δοκού που φαίνεται στο Σχήμα 1.14α.,

ο κύριος δρόμος ισορροπίας του οποίου με τα δύο σημεία διακλάδωσης (που

αντιστοιχούν σε λυγισμό πρώτης και δεύτερης κανονικής μορφής) φαίνεται

στο Σχήμα 1.14Β.

Δι8άθυιο προσουοίωυα

Ιη κανονική μορφή

λυΥιομού ... --_._._.- ...
2η κανονική μορφή

λυΥισμού..... _._-- ._.- :;,-~--

ΣυνεΎέcσύστπυα

-
(α)

Σχήμα 1.14. (συνεχίζεται)
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ϊΘ
Ι-·""'-

/8 Pt<:'

Θ

ν,

(Β)

Σχήμα 1.14. ΔιΒάθμιο προσομοίωμα λυγισμού λόγω αξονικής θλίψης μιας

αμφιαρθρωτής δοκού (α) και διακλαδικά σημεία επί του κύριου

(τετριμμένου) δρόμου ισορροπίας, που οδηγούν σε συμμετρικό λυγισμό (1"

κανονική μορφή) και αντισυμμετρικό λυγισμό (2" κανονική μορφή) (Β).

Οι θεωρίες αναλύσεων που εφαρμόζονται στη πράξη για κελύφη, πλάκες και

δοκούς είναι παραδείγματα, στα οποία - μετά από κάποιες απλοποιητικές

παραδοχές - η τρισδιάστατη εντατική κατάσταση ανάγεται σε δισδιάστατη

για τους επιφανειακούς φορείς και σε μονοδιάστατοι για τους γραμμικούς.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 επινοήθηκαν και μελετήθηκαν πολλά

μοντέλα για την προσομοίωση της ανάλυσης σε ευστάθεια ενός μεγάλου

αριθμού γραμμικών και επιφανειακών φορέων, μέσω των οποίων

καταδείχτηκαν με σαφήνεια όλοι οι τύποι στατικής αστάθειας των

κατασκευών. Μεταξύ αυτών τα πλέον αξιόλογα και χαρακτηριστικά

παρουσιάζονται στα Σχήματα 1.15. - 1.25.
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Ρ

Κ"π" 50ί!", (1969)

α

Ι
k

Ρ

Α

Ι

Augusti (1964)

k

UA Ρ

A~-+-...LWA

Σχήμα 1.15. Χαρακτηριστικά προαομοιώματα (μοντέλα) για την μελέτη

διάφορων τύπων στατικής αστάθειας.
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Α
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Ρ

Ρ
Αι---t---,

ο

Augusti (1964)

e,-

8

Ρ

e
Ρ

Ι

Ρ

Koiter (1962) Augusti (1961) Croll Et WaIker (1972)

ΙαsΙανSΚΥ (1968)

Chojes (1969)

Σχήμα 1.16. Προσομοιώματα ευσταθούς συμμετρικού σημείου διακλάδωσης.
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AUJ/usti (1964)

Koiter (1962)

Ρ

AUJ/usti (1961)

Ρ

Σχήμα 1.17. Προσομοιώματα ασταθούς συμμετρικού σημείου διακλάδωσης.
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lanaboni (1961), Augusti (1964)

Augusti (1961) Koiter (1962) Thompson (1965)

Σχήμα 1.18. Προσομοιώματαασύμμετρου σημείου διακλάδωσης.
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Ρ Ρ

(ΓΟ!! & Wa!ker (1972), Thompson & Hunt (1973)

Ρ

ρ

Ι
Α

'"
w"

Ι
k 1

<D

Ι
2k

Ι
<3> W21 Ι

Ι
2

Φ k

Β Β

Ste;n (1959), Supp/e & Chilver (1967)

Σχήμα 1.19. Προοομοιώματα για τη μελέτη συζευγμένων και μη συζευγμένων

διακλαδώσεων.
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Ρ

Ρ

'"
c

Α

\

\
Ι

ι Ι

/
/

---
2 '"

'"
Thompson' Gaspar (1977)

Ρ

Koiter (1961)

Ρ

Chi/ver (1967)

Huseyin (1975)

Σχήμα 1.20. Προσομοιώματαγια τη μελέτη ημιταυτόχρονων και

ταυτόχρονων ημισυμμετρικώνδιακλαδώσεων.
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Ρ

'-----
νι,

λ

/

"............ _/----
w,

υ,
Ρ

w,

Gaspar (1977), Giancu Ii Ivan (1979)

Augusti (1964)

Σχήμα 1.21. Προσομοιώματα για τη μελέτη ταυτόχρονων διακλαδώσεων

διπλής συμμετρίας.
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Ρ

l'

1-------2l-------!

νοπ Mises

Ρ, Ρ2
1

l' 2

(ΓΟΙΙ ft Wα/ker (1972)

Σχήμα 1.22. Προσομοιώματα οριακού σημείου.



Α

Παπλιάκος Γεώργιος

Διπλωματική Εργασία

Ρ

1

Β

2Ι

Husey;n (1975)

Ρ, Ρ2
1 2

l' 2
c

Ρ,

Huseyin (1976)

Ρ2

Welton (1978)

Σχήμα 1.23, Προαομοιώματα για τη μελέτη αατάθειας μέαω γενικών

, ,
κρισιμων σημειων.
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2

U2

1 c2

k, (α)

C,

Ρ, (β)

ΡI-
(γ)

(ο) Huseyin (1975), (Β) CroII ιί: WoIker (1972), (Υ) ZosIovsky (1968)

Σχήμα 1.24. Πρσσσιώματα για τη μελέτη αστάθειας μέσω ειδικών κρισίμων

σημείων.
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1

m,g

G=mg

m,g

G=mg

Σχήμα 1.25. Μελέτη ευστάθειας με προαομοιώματα όπου οι δράαεις

εξαρτώνται από δομικές παραμορφώαεις.
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1.5. Ατέλειες και διαταραγμένες διακλαδώσεις

Σε πολλές φυσικές επιστήμες, συμπεριλαμΒανόμενης και της

Δομικής Μηχανικής (structural engineering) διατηρήθηκε επί μακρόν η

υπόθεση ότι αι αστόθειες προκύπτουν από την μεταΒολή μιας μαναδικής

παραμέτραυ ελέγχαυ, ιδία του φορτίου λ. Δευτερεύουσες παρόμετροι

ελέγχου, και μερικές φορές ούτε υποχρεωτικά κάποιες ατέλειες, εισάγοντοι

εκ των υστέρων, αφού η Βασική συμπεριφορά λόγω μεταΒολής του λ έχει

αναλυθεί.

Μια μοναδική παράμετρος ελέγχου οδηγεί φυσικά στην

εξέταση των δρόμων ισορροπίσς (equilibrium paths) στο χώρο λ - q, (όπου

q, οι Βαθμοί ελευθερίας - ενεργές συντεταγμένες του εξεταζόμενου δομικού

συστήματος), και η εισαγωγή δευτερευουσών παραμέτρων «ατελειών«, οι

οποίες συνήθως έχουν μικρές τιμές, θεωρούνται ως διαταραχές του αρχικού

συνόλου των δρόμων ισορροπίας. Η συγκεκριμένη θεώρηση ανήκει στη

λεγόμενη διακλαδική απτική γωνία. Πλην όμως, έχει από καιρού

αναγνωριστεί πως όλες οι παράμετροι ελέγχου μπορούν να θεωρηθούν ως

ισοδύναμες, γεγονός που οδήγησε στην μελέτη των επιφανειών ισορροπίας

στο πλήρη χώρο λ} - q;. Ιδιαίτερα δε μετά την αλματώδη ανάπτυξη της

Θεωρίας των Καταστροφών κατέστη η μελέτη-ανάλυση των επιφανειών

ισορροπίας πολλή ελκυστική παγκοομίως. Προς τούτο, η ενοποιημένη

προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία όλες οι παράμετροι ελέγχου

θεωρούνται ότι συμμετέχουν με την ίδια σπουδαιότητα στη συμπεριφορά

ενός συστήματος, είναι με απλά λόγια η οπτική γωνία της Θεωρίος των

Κοταστροφών.

Στις επόμενες υποπαραγράφους παρατίθεται μια συνοπτική,

πλην όμως κατατοπιστική περιγραφή της σχέσης μεταξύ της ευαισθησίας

σε σρχικές ατέλειες (imperfection sensitivity) και της (τοπολογικής)

δομικής ευστάθειος ορισμένων μορφών διακλαδώσεων. Για περαιτέρω

εμΒάθυνση επί θεμάτων σχετιζόμενων με συμμετρίες, Βελτιστοποίηση και

σχεδιασμό πραγματικών κατασκευών μπορεί κανείς να ανατρέξει στη

σχετική ΒιΒλιογραφία.
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Θεωρούμε - σύμφωνα με τα παραπάνω ένα σύστημα, το

οποίο περιγράφεται απά τη συνάρτηση δυναμικού V = V(q,λ,ε), όπου q μια

μοναδική ενεργός συντεταγμένη (πρόκειται περί μονοΒάθμιου συντηρητικού

στην ουσία συστήματος) και λ, ε παράμετροι ελέγχου. γπό τη διακλαδική

οπτική γωνία το λ αντιπροσωπεύει το φορτίο και το ε μια παράμετρο

ατέλειας, που διαταράσσει το σύστημα. Για παράδειγμα το ε θα μπορούσε να

είναι το εύρος μιας αρχικής παραμόρφωσης ή το μέγεθος μιας αρχικής

προέντασης. Έτσι, αν ε = Ο, η V περιγράφει τη συμπεριφορά κάποιου

τέλειου συστήμοτος, και μεταΒάλλοντας το ε παράγεται μια οικογένεια

σχετικών ατελών συστημάτων.

Εξετάζεται στη συνέχεια τη περίπτωση που το τέλειο σύστημα

αλλά και η οικογένεια των ατελών παρουσιάζει οριακό οημείο, με την όλη

εικόνα των δρόμων ισορροπίας και του διαγράμματος φορτίου-ατέλειας να

φαίνονται στο Σχήμα 1.26,

λ

, ,
, '
"-",", \, \

ε>Ο ,

q ε

Σχήμα 1.26. Η επιρροή των αρχικών ατελειών (διαταραχών) στους δρόμους

ισορροπίας με οριακό σημείο (πτύχωση). Το δεξί διάγραμμα δείχνει την

ήπια, ομαλή ευαισθησία σε αρχικές ατέλειες.

Παρατηρούμε ότι η παρουσία των ατελειών διαφοροποιεί πολύ λίγο τη

συμπεριφορά του συστήματος, καθόσον και το τέλειο αλλά και τα ατελή

συστήματα χάνουν την ευστάθεια τους μέσω οριακού σημείο, η δε τοπική

τοπολογία παραμένει αναλλοίωτη σε σχέση με το ε. Στο δεξί μέρος του
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Σχήματος 1.26. φαίνεται η ευαιαθηαία αε αρχικές ατέλειες (μεταΒολή των

κρισίμων σημείων λόγω της ατέλειας), και ο γεωμετρικός τόπος αστοχίας

(failure IOCUS) στο χώρο των παραμέτρων ελέγχου.

Τούτο δεν συμΒαίνει όμως στη περίπτωση του ασύμμετρου

σημείου διακλάδωσης, που απεικονίζεται στο Σχήμα 1.27. Εδώ η όλη εικόνα

αλλάζει δραστικά παρουσία της ατέλειας, και μάλιστα με δύο διαφορετικούς

τρόπους.

ε>Ο

----q
ε

Σχήμα 1.27. Η επιρροή των αρχικών ατελειών στο ασύμμετρο σημείο

διακλάδωσης. Αριστερά φαίνονται οι δρόμοι ισορροπίας και δεξιά η ισχυρή

ευαισθησία σε αρχικές ατέλειες.

Αναλυτικότερα, για θετικές τιμές του ε, οι τεμνόμενοι δρόμοι του τέλειου

συστήματος μεταπίπτουν σε διαχωρισμένους δρόμους, οι οποίοι

παρουσιάζουν οριακά σημεία, ενώ για αρνητικά ε οι δρόμοι επίσης

διαχωρίζονται, χωρίς όμως να διαθέτουν κρίσιμα σημεία. Η καμπύλη της

ευαισθησίας σε αρχικές ατέλειες είναι τοπικά παραΒολικής μορφής και έχει

άπειρη κλίση για ε=Ο. Έτσι, η φέρουσα ικανότητα της κατασκευής

επηρεάζεται σημαντικά από την παρουσία μιας θετικής αρχικής ατέλειας,

ενώ μια αρνητική τοιαύτη επιτρέπει στο σύστημα να "δραπετεύσει" πλήρως
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προς την ευστάθεια ή την αστάθεια. Συνεπώς, η παράμετρος της ατέλειας

είναι πολύ περισσότερο σημαντική στο σύστημα αυτό από ότι στο

προηγούμενο, ενώ στο σημείο αυτό αρχίζει να εμφανίζεται με περισσότερη

σαφήνεια η έννοια της δομικής ευστάθειας.

Αντίστοιχα, για το συμμετρικό ευσταθές σημείο διακλάδωσης

η τοπολογική εικόνα των τεμνόμενων δρόμων ισορροπίας του τέλειου

συστήματος καταστρέφεται από μια ατέλεια ε, η οποία διασπά την συμμετρία

(symmetry-breaking), σύμφωνα με το αριστερό διάγραμμα του Σχήματος

1.28.

/
/

ε<Οε>Ο

lλ
t ,Ι 11

~
ε<o ι' 1:\ \ ~ε>AO

~I Ι Ι ι ,
... Ι \ -.

/ Ι \
/ Ι '

ι

----U.fLI----_q ε

Σχήμα 1.28. Η επιρροή των αρχικών ατελειών στο συμμετρικό ευσταθές

σημείο διακλάδωσης, με τη μορφή των δρόμων ισορροπίας και το όριο

ευστάθειας λόγω της παρουσίας συμπληρωματικών δρόμων.

Εδώ παρατηρούμε ότι για όλα τα ατελή συστήματα, οι φυσικοί δρόμοι

ισορροπίας είναι όλοι μονοτονικά αύξοντες και ευσταθείς, οπότε με την

φυσιολογικά αποδεκτή έwοια το συμμετρικό ευσταθές σημείο διακλάδωσης

δεν επιδεικνύει ευαισθησία σε αρχικές ατέλειες. Πλην όμως εμφανίζονται

οριακά σημεία στους συμπληρωμστικούς δρόμους ισορροπίας, με

αποτέλεσμα το όριο ευστάθειας (stability boundary) της δεξιάς πλευράς του
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παραπάνω Σχήματος. Τοπικά πρόκειται περί αιχμής του νόμου δύναμης εις

την 113 (two-third power law CUSp), για το λόγο σε αυτό το φαινόμενο τούτο

καλείται καταστροφή τύπου αιχμής. Τυπικές καμπύλες συναρτήσεων που

ακολουθούν τον ως άνω νόμο απεικονίζονται γραφικά στο Σχήμα 1.29.,

όπου καθίσταται εμφανής η μορφή της αιχμής.

3.00 '---'--.-,ι----,--,.---,----Μ-----,
- j qr

2.00+--+-j-,--:f---+--+-τ-, ι i_

i l ! L 't-L- --'--+-+--,.".-.._, --+.. -
ι 1 "Ι.1.00 --+--_.+..--;_.__.- -_.__.; ---;-·-·--'j-_·__··t···_···-

--~·_·+-I--- - + . i-,i-_.+--., .

-1.00

4,00 -1,00 0,00
q

2,00 ',00

Σχήμα 1.29. Τυπικές καμπύλες συναρτήσεων, που ακολουθούν το νόμο

δύναμης εις την 2/3.

Τέλος, θεωρούμετο συμμετρικόασταθές σημείο διακλάδωσης

που φαίνεται στο Σχήμα 1.30. Πρόκειται περί της αντίθετης κατάστασης, με

ευσταθείς δρόμους να αντικαθιστούν ασταθείς (και αντίστροφα). Τα οριακά

σημεία εμφανίζονται στους φυσικούς δρόμους ισορροπίας των ατελών

συστημάτων, και η αιχμή νόμου δύναμης εις την 113 εμφανίζεται και εδώ

(δεξί μέρος του Σχήματος) ανεστραμμένη, με άπειρη κλίση για ε=Ο, γεγονός

που υποδηλώνει σημαντική διαφοροποίηση της φέρουσας ικανότητας, τόσο

για θετικά όσο και για αρνητικά ε αυτή τη φορά.
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ε<Ο

\""

-'------,q ___-+ ,ε

Σχήμα 1.30. Η επιρροή των αρχικών ατελειών στο αυμμετρικό ασταθές

αημείο διακλάδωαης: δρόμοι ιαορροπίας και ιαχυρή ευαισθησία τύπου

αιχμης.
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ΚΕΦΜΑΙΟ 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑλΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΤΕΛΟΥ)

2.1. Γεωμετρία - φόρrιαη - χαρακτηριστικά

Το κατ' εξοχήν αντικείμενο του παρόντος πονήματος αποτελεί

η ανάλυση ενός μοντέλου που προκύπτει ΕΚ του συνδυασμού των μοντέλων

που μελετήθηκαν από τους Zanaboni (1962) και Augusti (1964a,b).

Θεωρούμε το μονοΒάθμιο σύστημα, έχοντας γενικά μια αρχική γωνιακή

ατέλεια ε, το οποίο αποτελείται από μια αΒαρή ράΒδο μήκους l μερικώς

πακτωμένη στο ένα άκρο της (μέσω ενός γραμμικά περιστροφικού ελατηρίου

με αντίστοιχη ακαμψία C), όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 2.1. Το άλλο της

άκρο, είναι συνδεδεμένο με ένα επίσης γραμμικά εκταηκό ελατήριο

ακαμψίας k, το οποίο μπορεί ελεύθερα να κυλάει κατά μήκος των

κεκλιμένων δρόμων.

Ρ

'7
Α λ-<,--- r

WA

---'--+,-- j

Σχήμα 2.1. Γεωμετρία και σύμΒαση προσήμων του εξεταζόμενου

μονοΒάθμιου συστήματος



Παnλιάκος Γεώργιος

Διπλωματική Εργασία

Το σύστημσ κάτω σπό ένα φορτίο Ρ, κάθετα εφσρμοζόμενο στη κορυφή,

παραμορφώνετσι σε μισ νέσ θέση ισορροπίσς (Α'), οπότε η οριζόντια και η

κστακόρυφη μετατόπιση συσχεηζόμενες με συτή την παραμόρφωση είνσι

U A =f(sίnθ-sίnε) (2.1 σ)

wA =f(cοsε-cοsθ) (2.1 β)

ενώ η σλλσγή του μήκους του εκταηκού ελατηρίου δίνεται από τη σχέση

δΑ =f{sίn(a-ε)-sίn(a-θ)}

και η ροπή που ανσπτύσσεται στο περιστροφικό ελστήριο είναι

Μ =c(θ-ε)

(2.2 α)

(2.2 β)

2.2. Συνολική Δυναμική Ενέργεια και Εξισώσεις Ισoρporιίας

Οι αντίστοιχες εκφράσεις των ενεργειακών σχέσεων που

εμπεριέχονται είναι :

Συνάρτηση Συνολικού Δυνσμικού

Vr =υ+Ω

όπου

1 , 1 ( )
U=-kδΑ +-Μθ-ε

2 2

Ω=-ΡWλ

οπότε:

Vr =.!-kf'[sίn(a-ε)-sίn(a-θ)]' +.!-c(θ-ε)' -Pf(cosε-cοsθ)
2 2

Επίσης χρησιμοποιώντας ης ακόλουθες αδιάστατες παραμέτρους

(2.3)

(2.4)

(2.5)

(2.6)

•
(2.7 α)

(2.7 β)

β = k;'
λ =!'

kf

λαμβάνουμε

V~= V, =.!-[sίn(a-ε)-sίn(a-θ)]'+.!-β(9-ε)'-λ(cοsε-cοs9) (2.8)
kf' 2 2

από όπου παραγωγίζοντας ως προς τη μοναδική γενικευμένη συντεταγμένη

θ προκύπτει η εξίσωση ισορροπίας

.Η
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dV, = [sin(a -s)-sin(a - .9)]cos(a - .9)+ β(θ -ε)- λsίn.9 = Ο (2.9)
d.9

ενώ η 2" μεταβολή του αυνολικού δυναμικού ατις θέαεις ιαορροπίας

προκύπτει ίαη με

[
d'iί: . {CΟs2(a-.9)+Sίι{a-ε)Sίι{a-.9) }

V,,= d.9; = +β [si~a-s)-si~a-.9)]co{a-.9)+~.9-s)
• _Ε tan.9

Αν η Vθθ >0 υπάρχει τοπικό ελάχιατο της V, και η κατάατααη ισορροπίας

είναι ευσταθής, ενώ αν η V00 <Ο υπάρχει τοπικό μέγιστο της Vr και

κατάσταση χαρακτηρίζεται ασταθής.

2.3. Παράμετροι ελέγχου

Πρώτη παράμετρος ελέγχου του συστήματός μας είναι το

φορτίο λ, όπου λ ~!... Δεύτερη παράμετρος ελέγχου είναι η γωνία α: που
kf

σχηματίζει το εκτατικό ελατήριο με την οριζόντια, ενώ τρίτη παράμετρος

ελέγχου είναι η αταθερά β ίση με β ~~ , όπου c είναι η ακαμψία του
IfΙ -

περιατροφικού ελατηρίου. Οι εν λόγω παράμετροι ελέγχου αναφέρονται ατη

«φυσική., λειτουργία του τέλειου συατήματος, ενώ η 4" παράμετρος· η

αρχική γωνιακή ατέλεια ε . είναι αυτή που αναμένεται να διαδραματίσει

πρωτεύοντα ρόλο στη μεταλυγισμική απόκριση του συατήματος.

2.4. Το «πλήρως τέλειο- σύστημα (α=8=ε=0)

Στην περίπτωση που έχουμε όλες τις παραμέτρουςμας ίσες με

το μηδέν πλην του φορτίου λ, έχοντας το λεγόμενο και «πλήρως τέλειο.,

σύατημα, η συνάρτηση συνολικού δυναμικού απλουατεύεταιως εξής:

( )
<ίηθ'

V, ~ -λ !-cοsθ +--::-
2

Αντίατοιχα, η εξίσωση ισορροπίας γίνεται

V, =-λsίnθ+cοsθsίnθ (2.12)
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που αποτελεί την l' παράγωγοτης γτ , η οποία μηδενιζόμενη οδηγεί ατην

ακόλουθη έκφραση του δρόμου ισορροπίας

λ = cοsθ

Επίσης, [ d2~ Ι λ =-.!-cscθ(3sίnθ-sίn3θ) (2.14)
dθ - , 4

Ο ως άνω δρόμος ισορροπίας, συνοδευόμενος από την συνάρτηση της 2"

μεταΒολήςαπεικονίζεταιστο Σχήμα 2.2., που έπεται.
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Σχήμα 2.2. Δρόμος ισορροπίας και 2' μεταΒολή του συνολικού δυναμικού για

το «πλήρως τέλειο» σύστημα (α = Β = ε = Ο).

Εύκολα διαπιστώνεται ότι το σύστημα παρουσιάζει ένα συμμετρικό ασταθές

σημείο διακλάδωσης C, με λc=l, καθώς επίσης και δύο (2) οριακά σημεία

(ασταθή) S, S' με λss, ~-l, που εμφανίζονται για θ=π και θ=-π αντίστοιχα.

Προφανώς, το σύνολο των σημείων ισορροπίας χαρακτηρίζεται από

αστάθεια.
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2.5. Χ σ δύο δεν/κώνπα α έτ ων ελέ χου

2.5.1. Το «oπλoύσrε ο· ατελέ σύ α α=8=0 "ο

(2.15)

Στην συγκεκριμένη περίπτωαη εκτός απο το φορτίο λ

υφίσrαται και μια αρχική ατέλεια ε στο αύατημό μας. Έχουμε έτσι δυο

παραμέτρους ελέγχου για το σύσrημα. Η συνάρτηση συνολικού δυναμικού

παίρνει την μορφή:

V, = J.(- co,c + co,O)+ .!. (,ίο ε - ,ίο Ο)'
2

με την έκφραση του δρόμου ιαορροπίας να είναι η ακόλουθη

λ=cοsθ-cοtθsίnε

ενώ η 2' μεταΒολή του ντ για τα σημεία ισορροπίαςισούται πλέον με

(2.16)

(2.17)~
'V

= cscBsinc-sin: θ
dB

2
λ.λ~

Για διάφορες τιμές τις γωνιακής ατέλειας ε, απεικονίζονται οι δρόμοι

ιαορροπίας ατα κατωτέρω σχήματα.

α-Ο, ρ-ο, ε>Ο, 8>0

Π/Ι/Ι 11 Ι ιιι !
if
Ε
tο.,

λ 00

Ι
if .. ,
•
~

t•
·ι_ο

0.0 ο, ι Ο " 2.0 " 30

θ

Σχήμα 2.3. Δρόμοι ισορροπίας για θετικές τιμές της ατέλειας ε και για

Ο<θ<π.
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4=0, β=Ο, ε>Ο, 0<0 Ι
q.mJμπr:ωrο.; 0-0

77Π1"Τ11

0.00-0.50-1.00

θ

-1.50-2.00-2.50
-3.00 -'"-'t"'"

-3.00
q.mJμπr:ωrοςθ-π

3.00

2.25

1.50

0.75

λ 0.00

-0.75

-1.50

-2.25

Σχήμα 2.4. Δρόμοι ιαορροπίας για θετικές τιμές της ατέλειας ε και για

-π<θ<Ο.

q.ΟΙ.ίμπr:ωrο~·θ-Ο

3.0

........
2.0

r.fl.J,

...."
1.0

λ 0.0

-1.0

-2.0

-3.0
0.0 0.5 10

α-Ο,β=Ο,ε<Ο,Ο>Ο Ι
__ ,'c-O

θ

Σχήμα 2.5. Δρόμοι ισορροπίας για αρνητικές τιμές της ατέλειας ε και για

Ο<θ<π.
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-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0

-ο.,

λ 0.0 -ffi-\-\..-\-'''''~''''

Ι ~,,~,>·~(,/~··~'·__~I=a-O=.=p-o=,ε<fJ=.=θ<=O=-__-=:;~.';:ε=O~
~ 1.0

~ /

!
ο.,

θ

Σχήμα 2.6. Δρόμαι ιααρραπίας για αρνητικές τιμές της ατέλειας ε και για

-π<8<0.

Παρατηραύμε ότι γίνεται διάαπααη της αυμμετρίας ταυ δρόμαυ ιααρραπίας

του «πλήρως τέλειου» συστήματος με την εισαγωγή θετικής ατέλειας ε.

Δημιουργούνται, έτσι δυο νέα τμήματα για τον δρόμο ισορροπίας, ένα για

θετικές τιμές της γωνίας θ και ένα για τις αρνητικές τιμές της. Και τα δύο

τμήματα έχουν κοινή ασύμπτωτη για θ=Ο και από μια ασύμπτωτη για θ=π και

θ=-π αντίστοιχα. Επίσης, έχουμε τη δημιουργία δυο οριακών σημείων για

κάθε μια θετική τιμή της ατέλειας ε και θετική γωνία θ. Ομοίως,

παρατηρείται η ίδια διάσπαση της συμμετρίας του δρόμου ισορροπίας του

«πλήρως τέλειου» συστήματος και για αρνητικές τιμές της ατέλειας ε (όπως

αναμενόταν, λόγω του ότι sinE = sin[-E], σχέση 2.16) με τις ίδιες

ασύμπτωτες, δημιουργώντας αυτή την φορά τα οριακά σημεία για αρνητικές

τιμές της γωνίας θ (-π<θ<Ο). Μηδενίζοντας τη 2
η
μεταβολή εκ της (2.17) ως

προς ε λαμβάνουμε τις τιμές εκείνες της ατέλειας όπου παρουσιάζονται

οριακά σημεία και αντικαθιστώντας την στην έκφραση του δρόμου

ισορροπίας διαπιστώνουμε ότι τα οριακά σημεία εμφανίζονται για φορτίο ίσο

με λs =CO,3 θ. Στη συνέχεια, θεωρώντας την ατέλεια ε ως ουσιαστική
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διαταραχή του συστήματος μας, χαράσσετσι το διάγραμμα (δισταρσγμένων)

διακλαδώσεων (ε, λcr ), όπου λcr είναι οι τιμές των οριακών σημείων που

εμφσνίζοντσι μετά τη διάσπσση της συμμετρίσς.

1.00

0.75

0.50

0.25

r<,t 0.00 1=ΞΞΞΞΞΞ-------f--------ΞΞΞΞΞ~
-0.25

-0.50

-0.75

-1.00 S, S'

-1.00 -0.75 -0.50 -0.25 000

ε

0.25 0.50 0.75 1.00

Σχήμα 2.7. Διάγρσμμα δισταρσγμένων δισκλσδώσεων του συστήματος με

α=8=0.

Ανσλυτικότερσ, με την εισαγωγή της διατσραχής, το

συμμετρικό ασταθές σημείο δισκλάδωσης του .•πλήρως τέλειου συστήμστος,

μεταπίπτει σε ορισκό σημείο ανιόντος κλάδου του δρόμου ισορροπίας, ενώ

σε ότι αφορά τσ σντίστοιχσ δύο οριακά σημεία του μοντέλου με α=8=ε=0

(δηλ. τα 5, S' με λ'='1), το μεν ένα διατηρείται το δε άλλο εξαφανίζεται

(ανάλογα φυσικά με το πρόσημο της αρχικής ατέλειας διατηρείται και το

οριακό σημείο που εμφανίζεται για ίδιου πρόσημου γωνιακή παραμόρφωση

θ).

Επιπρόσθετα, και σύμφωνα με τα περιεχόμενατης Εισαγωγής

είναι ευδιάκριτη η ισχυρή ευαισθησία τύπου αιχμής για το ασταθές

συμμετρικό ΣΔ (C) - βλ. Σχήμα 1.30 - καθώς και η συμμετρική της για τα

οριακά σημεία 5 και S' .
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2.5.2. Τέλειο σύστημα με οριζόντιο ελατήριο (α=ε=Ο, Β.Ο)

Στην περίπτωση αυτή τσ εκτατικό ελατήριο στην κορυφή

βρίσκεται σε οριζόντια θέση, ενώ η παράμετρος που συνδέει τις δυσκαμψίες

αμφοτέρων των ελατηρίων Β δεν είναι σταθερή. Λόγω δε της έκφρασης του

Β (από την 2. Ία) μικρές τιμές του υποδηλώνουν είτε ασθενές στροφικό

ελστήριο είτε ισχυρό εκτατικό, ενώ το αντίθετο ισχύει για μεγάλες σχετικές

τιμές. Κατά συνέπεια, οι εκφράσεις του συνολικού δυναμικού, των δρόμων

ισορροπίας και της 2" μεταβολήςλαμβάνουντη μορφή:

λε = COSg- pgCSCg

d
2VI 12 =-(2P-l+cos2g-2pgcotg)

de λ-λε 2

(2.18)

(2.19)

(2.20)

Σαν μια πρώτη παρατήρηση, μπορεί κανείς να επισημάνει ότι

η παράμετρος Β δεν υπεισέρχεται σε τριγωνομετρικές συναρτήσεις, οπότε

πιθανότατα θα υφίσταται δυνατότητα αναλυτικών υπολογισμών όλων των

κρίσιμων σημείων του συστήμστος. Στη συνέχεια χαράσσονται οι δρόμοι

ισορροπίας εκ της (2.19) για διάφορες τιμές του Β και απεικονίζονται

γραφικά στο Σχήμα 2.8., που ακολουθεί.
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Ι! !! !! !! !! 1·,φaΚάσημoas.s' Ι ii! ii! ii! ii!
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-3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

θ 11=01
Σχήμα 2.8. Δρόμοι ισορροπίαςτου συστήματος με α=ε=Ο για διάφορεςτιμές

του 8.

Οι εν λόγω δρόμοι ισορροπίας διαθέτουν κατ' αρχήν τα ίδια κρίσιμα σημεία

και τα ίδια χαρακτηριστικάευστάθειας με τα αντίστοιχα του πλήρως τέλειου

συστήματος, δηλαδή ένα συμμετρικό ασταθές σημείο διακλάδωσης και δύο

οριακά σημεία. Αυξανόμενης της τιμής της παραμέτρου 8, τα διαγράμματα

αυτά ανυψώνονται, τα δε οριακά σημεία πλησιάζουν μεταξύ τους και για

κάποια κρίσιμη τιμή του 8=8" εκφυλίζονται και το σύστημα για 8. 8"

εμφανίζει πλέον μόνο ένα σημείο διακλάδωσης ως άνω, το οποίο όμως

καθίσταται πλέον συμμετρικό ευσταθές. Από πλευράς τιμών των κρισίμων

αυτών σημείων, λαμΒάνονταςτο όριο της συνάρτησηςλ από τη σΧέση (2.19)

για θ -> ο, προκύπτει άμεσα ότι για τα διακλαδικά σημεία ισΧύει πως

IimλΕ =;c=Ι+β
θ~O

(2.21)

43



Παπλιάκος Γεώργιος

Διπλωματική Εργασία

Αντίστοιχα, τα οριακά σημεία θα εμφανίζονται γισ θ.Ο κσι πσράλληλσ εκεί

θα μηδενίζετσι η 2' μεταΒολή. Επιλύοντσς κατά συνέπεισ τη σχέση

d2VI Β"2 = Ο ως προς προκυπτει οτι

dB ......

(2.22)β = ,ίη'θ

s l-BcotB

και εύλογα οι τιμές των φορτίων ορισκού σημείου θα ισούνται με

BsinB
λss. ~ COSB + (2.23)

. I-BcotB

Η ανωτέρω συνάρτηση επίσης φαίνεται στο Σχήμα 2.8.

Θεωρώντας στη συνέχεια την πσρουσία του Β σαν «ήπια» διαταραχή του

«πλήρως τέλειου- συστήματος, προκύπτει το σχετικό διάγραμμα

διαταραγμένων διακλαδώσεων του Σχήματος 2.9., όπου φσίνετσι εποπτικά ο

εκφυλισμό των οριακών σημείων, ο οποίος συμΒαίνει για

β" =limP, =3_-..
(2.24)

Σημεlα Διακλάδωσης C. λ =Ηβ 18=0)

Οριακά Σημείο. $, S' (8 ~ Ο)
1.00

2.00

4.00

3.00

5.00 T-------~σ~=~o"_:.ε~==_O~--------Ί

λ 0.00+--r---------------'-----j
α

-1.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

f;'

Σχήμα 2.9. Διάγραμμσ διαταρσγμένων δισκλαδώσεων του συστήματος με

σ=ε=Ο.
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2.5.3. Τέλειο σύσr α ε εrαBλ r ωνιά εκrαrικού

ελαrηρίοu και άρθρωση σrη Βάση (Β=ε=Ο, α.ΟI

Η μη οριζόντια αλλό μεταβλητή θέση του εκτστικού ελατηρίου

κορυφής κυμαίνεται για Ο < α < π, καθόσον για μεγαλύτερες τιμές του α

παύει το σύστημα να διαθέτει φυσική σημασία. Επίσης δε το ότι Β=Ο

ισοδυναμεί με εξαφάνιση του στροφικού ελατηρίου βάσης παρά με απειρισμό

της δυσκαμψίας του ελατηρίου κορυφής, πάλι λόγω απώλειας φυσικής

σημασίας. Στη τρέχουσα περίπτωση θα ισχύει ότι

v = sin 2 θ [l-2λ+cοs(2α -θ)]
2

• _. θ

λ, =cos(a-B)cosl α- ~)sec~
\ " "

(2.25)

(2.26)

(2.27)d'~1 = -.!.cscB[2sin2a + ,ίn(2α - 3θ)- 3sin(2a -θ)]
dθ λ-λε 4

Καθόσον το σύστημα παραμένει χωρίς αρχική ατέλεια, θα παρουσιάζει

σίγουρα ένα σημείο διακλάδωσης, το οποίο θα αντιστοιχεί σε φορτίο που θα

προέλθει από το όριο της λε για θ --> Ο , γεγονός που οδηγεί σε

λc =cos 2 a (2.28)

Σε αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση, δεν υφίσταται η δυνατότητα

υπολογισμού αναλυτικής έκφρασης για τυχόν οριακά σημεία, λόγω

πολυπλοκότητας (επειδή η παράμετρος σ περιέχεται σε τριγωνομετρικές

συναρτήσεις). Με σκοπό πάντως την μελέτη των δρόμων ισορροπίας

επιλέγονται δύο χαρακτηριστικές τιμές του α (α=0.30<π/2 και α=2.4>π/2)

και χαράσσονται οι σχετικές τυπικές καμπύλες, οι οποίες παρουσιάζονται

γραφικά στο Σχήμα 2.10. Και στις δύο περιπτώσεις το σύστημα εμφανίζει

ένα ασύμμεφο διακλαδικά σημείο C και δύο οριακά σημεία, που

απεικονίζονται χαρακτηριστικά στο Σχήμα αυτό.
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Σχήμα 2.10. Τυπικοί δρόμοι ιαορροπίας του συστήματος με 8=ε=0 και δύο

χαρακτηριστικές τιμές της παραμέτρου α.

Μετό απο τις αρχικές αυτές εκτιμήσεις, παρουσιάζονται

γραφικά ομάδες δρόμων ισορροπίας για διάφορες τιμές του Q μαζί με την

αντίστοιχη καμπύλη του «πλήρως» τέλειου συστήματος, σύμφωνα με το

Σχήμα 2.11.

",

• •
• . opιιακάoιμ:Jα s. S'

ο oημdσ~C

1.5

1.0

s <> P-O,c-O

", Ι '.-~~ (tι)
-1.0 φ'.lJι,:--.-..:......-~_--1.'::.Ξ:Ξ;:Ξ:Ξ:;::..~---,c-~.ι:::;:tΙ

.ο.5

ιΙ 0.5

-3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0

θ
Σχήμα 2.11. Δρόμοι ισορροπίας του συστήματος με 8=ε=0 για διάφορες

τιμες του Q.
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Παρατηρούμε ότι παρουσιάζονται πάλι δυο οριακά σημεία και ενα σημείο

διακλάδωσης για κάθε μια τιμή της γωνίας α όπως συνέΒαινε και στο

πλήρως τέλειο σύστημα, σε διαφορετικές θέσεις από ότι πριν και ανάλογα

με την τιμή που παίρνει η γωνία α του εκτατικού ελστηρίου. !εκινώντας για

μικρές τιμές της γωνίας α και καθώς την aυξάνoυμε το σημείο διακλάδωσης

μετατοπίζεται από τη θέση που έχει για α=Β=ε=Ο (πλήρως τέλειο σύστημα)

προς τα κάτω για να πάρει τιμή φορτίου ίση με μηδέν για γωνία α κοντά στο

π Ομοίως, ξεκινώντας από μεγάλες τιμές της γωνίας α κοντά στο π και
2

πηγαίνοντας
π

προς το παρατηρείται η ίδια συμπεριφορα για το αημείο
2

διακλάδωσης. Η εξίσωση που διέπει όλα το σημεία διακλάδωσης για τις

διάφορες τιμές του α προκύπτει από την εξίσωση ισορροπίας για θ-,Ο και

είναι λc = COS 2 α από όπου διαπιστώνεται και η παραπάνω συμπεριφορά

τους. Η συμπεριφορά αυτή των σημείων διακλάδωαης φαίνεται και στο

διάγραμμα δισταραγμένων διακλαδώσεων του συστήμστος που ακολουθεί

μαζί με την συμπεριφορά και των οριακών του σημείων.

2.0 β~O,ε~O

1.5
/. λ• ,

1.0

• 0.5
λ λ.... , ,

ΠΙ2
π

0.0

-0.5
λ ....• ,

-Ι Ο

0.0 Ο.• 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2

α

Σχήμα 2.12. Διάγραμμα διαταραγμένων διακλαδώσεων του συστήματος με

6=ε=0.
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Σε ότι αφορά δε τα συγκεκριμένα το πρώτο οριακό σημείο 5 για τιμές της

γωνίας α από μηδέν έως π έχει αuξουσα συμπεριφορά μέχρι ένα μέγιστο
2

σημείο για Ω"" π κάτι που παρατηρείται για το οριακό σημείο S' για γωνίες α
2

μεταξ" π και π , ενώ το οριακό σημείο S' παρουσιάζει επίσης αuξουσα τάση
2

για α από μηδέν έως π έως ότου ταυτιστεί με το σημείο διακλάδωσης για
2

α= ~ κάτι που συμβαίνει με το οριακό σημείο 5 για γωνίες α μεταξ" π και π.
2 2

Γενικότερα πάντως τιμές του α<πl2 οδηγοuν σε αριστερόστραφη

περιστροφή του αρχικα" δρόμαυ ενώ τιμές του α>πl2 σε δεξιόστροφη.

Τέλος από το Σχήμα 2.12 παρατηροuνται μία ανεξάρτητη και

δuα εξαρτημένες μεταξ" τους αιχμές στα πl2 ενώ εμφανίζεται και υποψία

τριών συμμετρικών πτυχώσεων.

2.6. Χ σ τ ιώvu δεΥικών πα α έτ ων ελέ xou

2.6.1. Τα «συνθετότε ο" τέλεια σύστ ο α Β.Ο ε=Ο

Για το συγκεκριμένο συνδυασμό παραμέτρων ελέγχου και

απουσία της αρχικής ατέλειας, το σuστημα μπορεί να θεωρηθεί ότι

προκuπτει ως διαταραχή είτε της περίmωσης της §2.5.2 είτε αυτής της

§2.5.3 και κατά μείζονα λόγο ως διπλή (σuνθετη διαταραχή) του «πλήρως

τέλειαυ· συστηματος. Οι προκuπτουσες εκφράσεις ταυ συνολικο"

δυναμικοu, των δρόμων ισορροπίας και της 2" μεταβολής του δυναμικο"

στις θέσεις ισορροπίαςέχουν ως εξής:

= β - POcotO -.!-csco[2sin2a Ηίη(2α - 30)- 3sin(2a - ο)]
4

V= ρο' -λ(l-cοsΟ)+.!-[sίnα-sίn(α-Ο)]'
2 2

λΕ =cscO[PO + cos(a - OXsina - sin(a - o)ll

d'V!
dθ'l

(2.29)

(2.30)

(2.31)
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Η συνδυασμένη εΠιΡρσή της παρουσίας αμφοτέρων των

παραμέτρων ο και Β στους δρόμους ισορροπίας, την ευστάθεια τους και στα

σχετικά κρίσιμα σημεία του «πλήρως τελείου» συστήματος, αλλά και των επί

μέρους τέλειων συστημάτων με 0=0, Β_Ο - α-Ο, Β=Ο απεικονίζεται γραφικά

στους δρόμους ισορροπίας των Σχημάτων που ακολουθούν:

- - - - - - - - - :α=Ο

300",---------,..--------

200
ι

•
ι,

, 00 Ι

••
Ι,

λ 000

3.002.00,000.00

θ

-1.00-2.00
-'.00 .1jL.LI...~_+-~_+~-+~-_t_~-+_~-"--_t'

-3.00

Σχήμα 2.13. Τυπικές καμπύλες δρόμων ισορροπίας του «συνθετότερου»

τέλειου συστήματος με Β = 0.10 και διάφορες τιμές του α (Ο<α<π).

300 β=Ο.ω.~=O

2.50

200

'50

,.00

λ

050

0.00
-3.00 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00

θ

Σχήμα 2.14. Τυπικές καμπύλες δρόμων ισορροπίας του «συνθετότερου»

τέλειου συστήματος με Β = 0.50 και διάφορες τιμές του ο (Ο<ο<π).
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600 Τπ\\----{β~=~2~οο~.~<~=ΞΟ~----7!,rm

5.00

4.00

3.00

2.00

000

θ

1.00 200

Σχήμα 1.15. Τυπικές καμπύλες δρόμων ιαορραπίας του «συνθετότερου»

τέλειου συστήματος με Β = 1.00 και διόφορες τιμές του α (Ο,α<π).

6.00 π\i\1:-----[β~-Ξ-~Ξ.οο~.Ξ<Ξ=~Ο}-----WlιV1

7.00

6.00

λ 500

200100000

θ

-1.00
4.00L----+-------.~~____.__J

-2.00

Σχήμα 1.16. Τυπικές καμπύλες δρόμων ισορροπίας του »συνθετότερου»

τέλειου συστήματος με Β = 4.00 και διάφορες τιμές του α (Ο<α<π).
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---~. γεωμετρικός τόπος ορκικών σημείων
_._._._.- _._.- ., β = ο

6.00~--------~τ---------~

ι

4.00 \

11
2.00 /,,

Ι ~,
,. ....- -.,

~., ,. '.,
Α

.--
0.00 - .,, . ,. ._. -- .- -.,

<;0, a;0.10 Ι
,.,

-2.00 ,
!,

-3.00 ·2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00

θ

(α)

-----:. γε.ωμετρικόςτόπος οριακώνσημεiω'ν
.._._..._._._._., β = ο

6.00 -m7rrrr--..,....,,----.,,r---~~--rττn

3.002.00100

4.00 ~II\
2.00

. -~

ιΙ 000

-2.00
Ι ε=ο.α=Ο.15 1

·:100 ·2.00 ·1.00 0.00

θ

(6)

Σχήμα 2.17. (συνεχίζεται)

.Η
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-----: γεωμετρικόςτόπα; οριακώνσημεiων

----------------: β = Ο

600 -πr'Πτ.--,--..,--:-----:-.-.-------,...,,-

-

ε=ο.α=Ο25 1

400

2.00

·200

Λ 000+-~~~=----++_--~~σl

-300 -100 0_00 1_00 2_00 :100

θ

(γ)

-----: γεωμετρικόςτόπος οριακώνσημεtων

._---_._---------: β = Ο

". /

//
600 "''''''rτ---;--,-----.---.--------,-...,.,..",

\
\

400

200

.2_00 Ι ε=Ο. α=0.5Ο Ι

-3.00 -200 -100 000 1_00 2.00 300

θ

(δ)

Σχήμα 2.17. (συνεχίζεται)
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-----: γtωμεΤPΙKόςτόπος οριακώνσημείων

•.•.....•.•.•.•..; β = Ο

600 ,,=ττ-r--:----,--.----~----,-ττη
,/

" /,/

400

200

Α 0.00 μ"...--:S;O;~iii;;i.~:....ι_--Ι---~

.200 ε=Ο. σ=ο.75 Ι

·3.00 ·200 ·1.00

(ε)

000

θ

100 2.00 300

----: γεωμετρικόςτόπος ορκ:ικώνσημείων

•.•.•.•.•.•.•.•.., β = Ο

6.00~~~~-~---~~--~~·_-~~~

400

200

·200 ε=ο.σ=1.ωΙ

-

\
-300 ·200 ·100 000

θ

100 200 300

(στ)

Σχήμα 2.17. (συνεχίζεται)
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-----; γεωμετρικόςτόπος οριακώνσημειων

-.-.-----------. : β = ο

Ι'

\ '

Ί

6.00 "''"',,----,----,,------,---r-nrτη

1
400

200

-2.00 ε=Ο,σ=l.25 Ι

-300 -2.00 -'_00 000 100 200 300

θ

(ζ)

/

/'
"

200

------:: γεωμετρικόςτόπος οριακώνσημείων

------.,-.---.• --: β = Ο

600 -ππΤΤΤ,,-;--rc---'---,----,----.-,rτrrπ
'1

ι

400

-200
ε=Ο,α=l.50

-300 -2_00 -,00 0.00 ,00 200 300

θ

(η)

Σχήμα 2.17. Δρόμοι ισορροπίας του -συνθετότερου- τέλειου συστήματος για

χαρακτηριστικές τιμές του α<π/2 και διάφορες τιμές του Β.
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----: γεωμετρικόςτόποςοριακώνσημεiων
•.• _ .• _ .•.•.••, β =ο

600 τr-"'-.----c----.r-----rr,-,.,.,m

400 \

\
200

.,,
,

Λ 0.00
,
r

·2.00
Ι ε=Ο. α= 1.lV Ι

·300 -2.00 -1.00 000 1.00 200 3.00

θ

(α)

-----; γεωμετρικόςτόποςοριακώνσημείων
_._._._._ , β = ο

ε =0. α=2.ΟΟ Ι

200

6 00 τ-τ.,..,.--,-----.;----.,-,-------,-..".,,,,,,,,.,

400 \

-2.00

{( ~~Λ 000 .μ..1-f.!------.C'r--~--= =---+---1,

-300 ·2.00 ·1.00 0.00 100 200 300

θ

(6)

Σχήμα 2.18. (συνεχίζετσι)
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-----: γεωμετρικόςτόπος οριακώνσημείων
•._._.•._.•.•._. : β = Ο

6 00 -τr,...,--.-----~---...._,___-----r.,.,..",.,..,

4.00

2.00

Α 000

·2.00 ε=Ο.α=225Ι

·3.00 ·2.00 ·1.00 0.00 1.00 2.00 3.00

θ

(γ)

-----:: γεωμετρικόςτόπος οριακώνσημείων

_ -: β = Ο

6.00 -.n-.---r---~~--τ_...._------τ_τττ

4.00

2.00~~
AO.oo~~

·2.00

Ι
ι

Ι ε=Ο. α=250 Ι

-3.00 -2.00 ·1.00 0.00 1.00 2.00 300

θ

(δ)

Σχήμα 2.18. (συνεχίζεται)
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----: γεωμετρικόςτόπος οριακώνσrιμείων
._.._._._.._._-, β. Ο

6_00 TΓTΓ,------ς----,--.------,-rτnrΓ

4.00

2.00

Α 0_00 .μ+'7"

,
-2.00 ε=Ο.a=275 Ι

-2.00 -1.00 ο_ω

θ

1.00 2.00 3.00

(ε)

Σχήμα 2.18. Δρόμοι ισορροπίας του «συνθετότερου •• τέλειου συστήματος για

χαρσκτηριστικές τιμές του α>π/2 και διάφορες τιμές του 8.

Κατ' αρχήν, η σταδιακή αύξηση της παραμέτρου 8 οδηγεί σε

ανύψωση των δρόμων ισορροπίας, ενώ αυξανομένου του α . και για τιμές

του μικρότερες του π/2 τα διαγράμματα αυτά περιστρέφονται

αριστερόστροφα, ενώ το αντίθετο λαμΒάνει χώρα (δεξιόστροφη

περιστροφή) για α>π/2. Πέραν τούτων, 'Ια,β το σύστημα εμφανίζει ένα

ασύμμετρο σημείο διακλάδωσης, το δε αντίστοιχο κρίσιμο φορτίο

υπολογίζεται εύκολα Βρίσκοντας το όριο της συνάρτησης λc εκ της (2.30)

και ισούται με:

Ι
λc ~ -(1+2β+cοs2α) (2.32)

2

που για μεν 0=0 μεταπίπτει στην τιμή 8+1 [σχέση (2.21)], για δε 8=0 στην

•
τιμή ~(1 +cos2a)=cos2 α [σχέση (2.28)].

~

Εκτός όμως από το ανωτέρω σημείο διακλάδωσης, οι δρόμοι

ισορροπίας παρουσιάζουν και άλλα κρίσιμα σημεία. Πρόκειται περί οριακών
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σημείων, ο γεωμετρικός τόπος των οποίων μπορεί να υπολογιατεί με

διαδικααία παρόμοια με αυτή που ακολουθήθηκε ατην §2.5.2, δηλ. μέσω του

μηδενιαμού της 2
ης

μεταΒολής από την (2.31) και επίλυαης της

προκύπτουαας εξίαωσης ως προς 8, γεγονός που καταλήγει ατην εξής τιμή

Ps ~ cscθ[2sίn2α+sίn(2α-3θ)-3sίn(2α-θ)] (2.33)
4-4θcοΙθ

sin" θ .
που για α=Ο γίνεται ίση με c--:c----::c[αχεαη (2.22)].

!-θcοtθ

Αντικαθιατώντας δε την ως άνω τιμή του Ps από την (2.33) ατην (2.30), ο

αναζητούμενος γεωμετρικός τόπος των οριακών αημείων προκύπτει ίσος με

- 2 + 4CSCθ(θ cos 2(α -θ)+ θsίnα ,ίη(α -θ)-CΟs(2α - ~)sin(Ξ))
λs ~ () (2.34)

-41-θcοΙθ

Η τομή των καμπυλών λ,., λ, δίδει τα οριακά σημεία του αυατήματος για

οποιαδήποτε επιθυμητό αυνδυααμό των παραμέτρων α και 8, όπως γραφικά

απεικονίζεται ατα Σχήματα 2.17. και 2.18.

Ειδικότερα, και από πλευράς εμφάνισης η εξαφάνιαης

κρισίμων (οριακών αημείων) παρατηρούμε ότι:

(α) Για α<π/2 και 'Ιβτο σύστημα παραυσιάζει πάντοτε

ένα οριακά σημείο για αρνητικές τιμές της γενικευμένης συντεταγμένης

θ, αυξανομένου δε του 8 η τιμή του οριακού φορτίου τείνει ασυμπτωτικά

στο + 00 και η αντίστοιχη γωνία ασυμπτωτικά στο ο. Σε ότι δε αφορά

οριακά αημεία για θ>Ο ιαχύει ότι για σχετικά μικρές τιμές του 8 υφίσταται

μόνο ένα οριακό σημείο, το οποίο αποτελεί «διαταραχή» του αντίστοιχου

οριακού σημείου του συστήματος με 8=0. Αυξανάμενου του 8 εμφανίζεται

και δεύτερο οριακά σημείο για κάποια αυγκεκριμένη τιμή της παραμέτρου

αυτής (η οποία εύκολα υπολογίζεται αριθμητικά) και ατη αυνέχεια τα δύο

αυτά οριακά σημεία τείνουν να συμπέσουν για μεγαλύτερες τιμές του 8. Για

κάποια δε αυγκεκριμένη κρίσιμη τιμή του 8=8" (για την οποία ο δράμος

ισορροπίας παρουσιάζει σημείο καμπής, η δε καμπύλη του γεωμετρικού

τάπου των οριακών σημείων τοπικά μέγιστο) τα ως άνω δύο οριακά σημεία

συμπίπτουνκαι για 8>8" εξαφανίζονται.
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(Β) Για α>τι/2 τα ως άνω φαινάμενα ετιίσης

χαρακτηρίζουν το σύστημα, με τη διαφορά άτι συμΒαίνουν στα αντίθετα

ημιετιίτιεδα σε σχέση με τον άξονα του φορτίου, δηλαδή για γωνίες

αντίθετου τιροσήμου.

Ανεξάρτητα πάντως από την τιμή του α σε σΧέση με το τι/2 η

τιμή του Β" μπορεί να υπολογιστεί αριθμητικά επιλύοντας το σύστημα των

εξισώσεων

{
λΕ ~ λs }
dλs =0
de

(2.35)

ως προς θ, Β, με τις εκφράσεις των λΕ,λ, να δίδοντσι στις σχέσεις (2.30) και

(2.34) σντίσταιχσ. Δυνάμεθα δε στη συνέχεια να χαράξουμε χωρίς ιδιαίτερη

δυσκολία τα διαγράμμστσ διστσραγμένων διακλσδώσεων του συστήματος

για διάφορες χσρσκτηριστικές τιμές του α μετσΒάλλοντας το Β, κσι νσ τσ

συγκρίνουμε με το αντίστοιχο διάγρσμμσ του συστήμστος με α=Ο του

Σχήμστος 2.9. Τέτοισ δισγράμμστα παρστίθενται στσ Σχήματα 2.19. - 2.21.

που σκολουθαύν.

6.001-------------:::::=:::::::71

5.00-

4.00-

3.00-

Λετπομiρcιa1

λα- 2.00 Ι

.00

AεmoμiΡCIG 2

\ \
Aεπroμέρcιa3

Ι &=0,0=0.10 Ι

0.00+;,(----,1-------------------1

·1.00
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

β

(σ)

Σχήμα 2.19. (συνεχίζεται)
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1.00-ι======:::::::::::::===-----

0.50
ε=Ο,a=ΟοI0

λεmoμ'ρεια Ι

0.00 0.05 0.10

(Β)

0.15

β

0.20 0.25 0.30

3.20

300

2.80

λ
α- 2.60

2.40

-
-

ε:Ο, σ zrO. 10
λεππψψιa2

2.20
1.80 1.85 100

(γ)

1.95

β

2.00 2.05 2.10

Σχήμα 2.19. (συνεχίζεται)
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5.30,----------------------=ι

5.25

5.20

5.15

5.10

5.05
λ
α 5.00

4.95

ε=Ο.α=α10

λι:πτoμέρειa3

4.90

4.85

4.304.254.204.154.104.05
4.θO+-_ ___,-~-__.--___,c_~-__.---r_----j

4.00

β

(δ)

Σχήμα 2.19. Διάγραμμα διαταραγμένων διακλαδώσεων του «συνθετότερου»

τέλειου συστήματος με σ=0.10 (α) και λεπτομέρειες (8, γ, δ).

λ
cr

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00 +::7""=--------------------------j

0.00 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50

β

Σχήμα 2.20. Διάγραμμα διαταραγμένων διακλαδώσεων του «συνθετότερου»

τέλειου συστήματος με 0=0.75.
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2.10

1.60

1.50

1.20

Λ
0.90

cr

0.60

0.30

0.00

0.00 0.15 0.30 0.45 0.60

β

0.75 0.90 1.05 1.20

Σχήμα 2.21. Διάγραμμα διαταραγμένων διακλαδώαεων του «αυνθετότερου»

τέλειου αυστήματος με 0=2.50.

Για λόγους διευκρινιστικούς, οι έγχρωμες καμπύλες των

διαγραμμάτων διαταραγμένων διακλαδώσεων των ανωτέρω Σχημάτων

αντιστοιχούν στα ακόλουθα κρίσιμα σημεία:

(1) Μαύρη καμπύλη Η σημείο διακλάδωσης

(2) Μπλε καμπύλη Η μοναδικό οριακό σημείο

(3) Κόκκινη καμπύλη Η κλασσικό οριακό σημείο

(τα ανωτέρω υφίστανται και στον δρόμο ισορροπίας με 6=0)

(4) Πράσινη καμπύλη Η νέο (απομακρυσμένο) οριακό

σημειο

1.6.1. Το ατελές σύστημα με οριζόντιο ελαπ1ριο (8. ε .,:0,

Πρόκειται για ουσιαστική δισταραχή μέσω εισαγωγής αρχικής

ατέλειας του συστήματος της §2.5.2. Στη περίπτωση αυτή το συνολικό

δυναμικό, ο δρόμος ισορροπίας και η 2" μεταβολή του ν στα σημεία

ισορροπίας έχουν ως εξής:
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V β(θ-ε)' (sίnθ-sίnε)' λ( θ)= + - coSE-cos
2 2

λ,. = β(θ-ε)+cοsθ(sίnθ-sίnε)

sίnθ

(2.36)

(2.37)

(2.38)d'VI 1 1 () .2 =--+P+-cos2B+P ε-θ cotB+cscBstnE
dθ λ-λ, 2 2

Οι τυΠΙΚοί δρόμοι ισορροπίος γιο τρεις χοροκτηριστικές τιμές της

πορομέτρου 8 κοι θετική γωνιοκή οτέλειο ε εμφονίζοντοι στο Σχήμοτο που

οκολουθούν. Γιο ορνητικές τιμές της οτέλειος ε οι δρόμοι ισορροπίος που

προκύπτουν είνοι συμμετρικοί ως προς τον (κοτοκόρυφο) άξονο του

φορτίου. Στο Σχήμοτο ουτά οπεικονίζοντοι επίσης κοι όλο το κρίσιμο σημείο

τόσο του διοτορογμένου όσο κοι του μη διοτορογμένου συστήμοτος.

Εικάζετοι ότι πρόκειτοι περί κλοσικής περίπτωσης διοκλοδώσεων διάσποσης

συμμετρίος (symmetry breaking bifurcation).

α=Ο

β=020. ε>Ο

3.00 .----------πrn

2.00

1.00

-1.00

-2.00 L1L_~-,-L-,-~-l-,-~-,-

-3.00 ·2.00 -1.00 0.00

θ

1.00 2.00 3.00

Σχήμο 2.22. Δρόμοι ισορροπίος του οτελούς συστήμοτος με οριζόντιο

ελοτήριο κοι 8=0.20.
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σ=Ο
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Σχήμα 2.23. Δρόμοι ισορροπίας του ατελούς συστήματος με οριζόντιο

ελατήριο και 8=0.75.
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Σχήμα 2.24. Δρόμοι ισορροπίας του ατελούς συστήματος με οριζόντιο

ελατήριο και 8=3.00.
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Παρατηραύμε συνεπώς ότι για τιμές τσυ Β για τις οποίες το

αντίστοιχο τέλειο σύστημα παρουσιάζει πέραν του ασταθούς συμμετρικού

σημείου διακλάδωσης και δυο οριακά σημεία, οι μεν συμπληρωματικοί

δρόμοι ισορροπίας του ατελούς συστήματος παρουσιάζουν ένα οριακό

σημείο, το οποίο προήλθε από διαταραχή του ενός οριακού σημείου του

τέλειου συστήματος, οι δε κύριοι δρόμοι παρουσιάζουν δυο οριακά σημεία,

ένα προερχόμενο από διαταραχή του σημείου διακλάδωσης του τέλειου

συστήματος και ένα από διαταραχή του άλλου οριακού του σημείου.

Αντίθετα, αν B~3 (ύπαρξη μόνο διακλαδικού σημείου) το μοναδικό οριακό

σημείο του διαταραγμένου συστήματος εμφανίζεται στους συμπλη

ρωματικούς δρόμους και αποτελεί διαταραχή του σημείου διακλάδωσης, ενώ

οι κύριοι δρόμοι είναι μονοτονικά αύξοντες. Επίσης, όπου οι κύριοι δρόμοι

παρουσιάζουν δυο οριακά σημεία, υφίσταται πάντοτε μια κρίσιμη τιμή της

αρχικής ατέλειας όπου εμφανίζεται σημείο καμπής (αποκοπής, cut-off

point). Για μεγαλύτερα ε οι δρόμοι αυτοί καθίστανται πλέον μονοτονικά

αύξοντες. Στα διαγράμματα διαταραγμένων διακλαδώσεων που ακολουθούν

φαίνονται εποπτικά οι ανωτέρω παρατηρήσεις.
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Σχήμα 2.25. Διάγραμμα διαταραγμένων διακλαδώσεων του ατελούς συστήματος με οριζόντιο ελατήριο για 8=0.10.
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Σχήμα 2.26. Διάγραμμα διαταραγμένων διακλαδώαεων του ατελούς αυατήματος με οριζόντιο ελατήριο για 8=0.20.
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Σχήμα 2.21. Διάγραμμα διαταραγμένων διακλαδώσεων του ατελούς συατήματος με οριζόντιο ελατήριο για 8=0.35.
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Σχήμα 2.28. Διάγραμμα διαταραγμένων διακλαδώαεων του ατελούς ουοτήματος με οριζόντιο ελατήριο για 6=0.50.
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Σχήμα 2.29. Διάγραμμα διαταραγμένων διακλαδώαεων του ατελούς αυατήματος με οριζόντιο ελατήριο για 8=0.75.
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Σχήμα 2.30. Διάγραμμα διαταραγμένων διακλαδώαεων του ατελούς αυστήματος με οριζόντιο ελατήριο για 8=1.00.
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Σχήμα 2.31. Διάγραμμα διαταραγμένων διακλαδώσεων του ατελούς συστήματος με οριζόντιο ελατήριο για 8=1.50.
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Σχήμα 2.32. Διάγραμμα διαταραγμένων διακλαδώσεων του αrελούς συσrήματoς με οριζόνnο ελαrήριο για 8=3.00.
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Η μορφή των παραπάνω διαγραμμάτων προσομοιάζει έντονα

τα κλασσικά διαγράμματα της ανωμαλίας τύπου ΧΕλιδσνοουράς.

2.6.]. Το ατΕλέ συ α ε εταΒλ mνωνιά εκταπκού

Ελατηρίου και άρθρωση στη Βάση (α, ε '0, Β=Ο)

Πρόκειται για ουσιαστική διαταραχή του τέλειου συστήματος

που αναλύθηκε στην §2.5.3. Λάγω έλλειψης συμμετρίας στο αντίστοιχο

τέλειο σύστημα, η εισαγωγή της αρχικής ατέλειας δεν μπορεί εκ των

πραγμάτων να οδηγήσει σε διακλαδώσεις διάσπασης της συμμετρίας. Για το

υπά εξέταση στελές σύστημα, τσ συνολικά δυναμικό, ο δρόμος ισορροπίας

και η 2" μεταβολή του V στα σημεία ισορροπίας δίδονται από τις παρακάτω

εκφρασεις:

V = .!-[sin(a - ε)- sin(a - θ)]' + λ(cοsθ - COSE)
2

λ. = cos(a - θΧsίn(α - ε)- sin(a - θ)]
. sίnθ

d'VI = _ Zsin(Za - ε)- Zsin ε + sin(Za - 3θ)- 3sin(Za -θ)
~2~4 4sinθ

(2.39)

(2.40)

(2.41 )

Από τη μορφή της συνάρτησης που ΕκφράζΕΙ τους δράμους

ισορροπίας, Είναι προφανές ότι η Επιρροή της αρχικής ατέλΕιας

εμπεριέχεται μόνο στον όρο sin(a-e), ενώ η αντίστοιχη έκφραση του

δρόμου ισορροπίας για το αντίστοιχο τέλΕΙΟ σύστημα [ΕΚ της 2.26)),

δηλαδή η οΧέση λ. = cos(a -θ)cοs(α - θ)sec θ ισοδυναμΕί μΕ την (2.40)
• Ζ Ζ

αν σε αυτήν τεθεί ε;Ο ή αν για κάποιες τιμές του ε ισχύει ότι

sin(a -ε)= sina 11 Τούτο λαμΒάνει χώραν όταν ε =Ecr = 2α-π. Στην άκρως

ιδιάζουσα αυτή περίπτωση συνδυασμού παραμέτρων ελέγχου η παρουσία

της αρχικής ατέλΕιας ουσιαστικά απαλΕίφΕται και ο δρόμος ισορροπίας

καθίσταται συνεχής συνάρτηση του θ μεταξύ -π και π και ταυτίζεται με

αυτόν του τέλειου συστήματος.

Χαρακτηριστικά, η παραπάνω κατασταση απεικονίζεται

γραφικά στο επόμενο Σχήμα.
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Σχήμα 2.33. Δρόμοι ισορροπίας του συστήματος με α=I.25, 8=0 και

ορισμένες χαρακτηριστικές τιμές της αρχικής ατέλειας ε.

Πέραν των ανωτέρω, στα επόμενα γραφήματα απεικονίζονται

οι δρόμοι ισορροπίας και τα κρίσιμα σημεία του συστήματος για σταθερή

μικρή (τόσο θετική όσο και αρνητική) αρχική ατέλεια και διόφορες τιμές της

παραμέτρου α.

" \ο " " 8 iι> ~- ., <.
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Σχήμα 2.34 (συνεχίζεται)
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Σχήμα 2.34. Δρόμοι ιαορροπίαςτου ΣUατήμαΤOς με 8=0, ε=0.05 και διάφορες

τιμές της παραμέτρου α.
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Σχήμα 2.35. Δρόμοι ισορροπίας του συστήματος με 8=0, ε=-0.05 και

διόφορες τιμές της παραμέτρου α.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η περίπτωση κατά την οποία

θα ισχύει ότι ε=2α. Τότε το σύατημα παραυαιάζει για θ=·π ένα κρίαιμα σημεία

για φορτίο ίσο με -C05'a, δηλαδή ίσα με -λ" όπου λ, τα φορτία

διακλάδωσης ταυ αντίσταιχαυ συστήματας χωρίς ατέλεια. Η απόδειξη της

ιδιότητας αυτής παρατίθεται κατωτέρω υπό μορφή Mathematica Natebook.

CΙearΜΙ[λ., θ, ε, ο, c, ν, W, ννν, Lcr, 81, 82, Βρ, 81, 82]

Bp"C05[a]2;

c '" ο;

ε .. 2 α;

1 2 1 ,
ν .. -. (Sin[a - ε] - Sin[a - θ]) + -. c. (θ - ε) - λ. (C05[e] -C05[8]);

2 2
W. FullSi.Dpli f'j [δ& ν] ;

.. [(Sin[Ct-E]-Sin[Ct-e)).C08[Ct-e]+C.(e-E),
Lcr .. FullS1.ιιpl1. f'j J

Sin [8]

VW .. FullS1ιJpl1f'j {δ& W Ι. λ .... Lcr]

51 .. L1ιι.1t[Ιcr, θ .... -n]

-Co:l[a-Oj C:lc[Oj (Sin[aj .Sin[a-O})

-~Cot[~] (Sin[2 (α-θ1] -2Sin[2a-eJ)

-CO:l Ia]:l
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται διαγράμματα διαταραγμένων

διακλαδώσεων για διάφορες τιμές της παραμέτρου α που θα σχολιαστούν

ως MmoμtPEla
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Σχήμα 2.36. Διάγραμμα διαταραγμένων διακλαδώσεων για 0=0.10.
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Σχήμα 2.37. Διάγραμμα διαταραγμένων διακλαδώσεων για Q=O.25.
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Σχήμα 2.38. Διάγραμμα διαταραγμένων διακλαδώσεων για 0=0.50.
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Σχήμα 2.39. Διάγραμμα διαταραγμένων διακλαδώσεων για 0=0.75.
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S

β=Ο. σ= 1.251

-0.90 +-~τ-~,....---τ~--τ-~+-~+-~,....---τ~--τ-~-.-~τ-~
·1.80 ·1.50 -1.20 ·0.90 -0.60 -0.30 0.00 0.30 0.60 0.90 120 1.50 1.60

ε

Σχήμα 2.40. Διάγραμμα διαταραγμένων διακλαδώαεων για Q=I.25.

,....---------S-----------,1.80

1.50

1.20

0.90

0.60

λ
0.30

σ-

0.00

·0.30

-0.60

-0.90

Ι β=Ο, σ= 1.50 Ι

/
13

c S',

λεπτομέρεια

-1.80 -1.50 ·1.20 -0.90 -0.60 -0.30 0.00 0.30 0.60 0.90 120 1.50 1.80

ε

Σχήμα 2.41. (συνεχίζεται)
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Ο.ΟΊ λtπτoμiριια

β=Ο. α= 1.50

0.01

c

0.00+:::=,,;;;;:----t.--.-;;~=tΞ:::::::::::_-1
~ ~ S'

.Q,15 .Q.10 ·0.05 0.00 0.05

ε

Σχήμα 2.41. Διάγραμμα διαταραγμένων διακλαδώσεων για α= 1. 50.

S'
1.50

1.20

0.90
Ι β=Ο, a= 1.70 Ι

0.60

0.30 Ι λtmoμtρεlQ Ι
C

λ " C"
0.00

α Ι 13
-0.30 S

-Ό.60

-0.90
·1.50 ·1.20 -0.90 -0.60 -0.30 0.00 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50

ε

Σχήμα 2.42. (συνεχίζεται)
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0.06 β=Ο, a =1.10 Γ--=::::=;:::=::::~----I

0.04

0.02 C -......................................................................................... C"
!

!
!

λα" 0.00t==~F~;;=.---+;---""""';;;;;;;;,~s 13

-σ.02 Ι λεπτομέρΕlCI Ι

0.250.200.150.050.00-0.05 0.10

ε

Σχήμα 2.42. Διάγραμμα διαταραγμένων διακλαδώσεων για α=I.70.

β = Ο, a = 2.00 I---S.C:::=:::;:==::::::=----i
1.20

0.90

0.60

C"
0.30

,,
!C + .,

λα" 0.00 -Γ---------:::=~--4:-.....:;;.",,::::=-----1
S 13

·0.30

·0.60

·1.50 ·1.20 ·0.90 ·0.60 ·0.30 0.00 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50

ε

Σχήμα 2.43. Διάγραμμα διαταραγμένων διακλαδώαεων για α=2.00.
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'3s

i
;

C -----------.------..-! .•-..- --.-- --. C",
j

s
1.50

β=Ο, a=2.25

1.20

0.00

0.60

0.30

λ 0.00
α

·0.30

-0.60

-0.00

-1.50 -120 -0.90 -0.50 -0.30 0.00 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50

ε

Σχήμα 2.44. Διάγραμμα διαταραγμένων διακλαδώαεων για α=2.25.

1.20 "
0.00 Ι β=Ο, a=2.50 Ι

0.60 C

0.30

λ 0.00
α '3-0.30 S

-0.60 C'

-0.00

-1.20

-1.50 -1.20 -0.00 -0.60 -0.30 0.00 0.30 0.60 0.00 1.20 1.50

ε

Σχήμα 2.45. Διάγραμμα διαταραγμένων διακλαδώαεων για a=2.50.
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λεπτομέρεια

S' Ι,

0.90

Ι p=o,σ=2.7SI
0.60

0.30

λ 0.00
α 13

-0.30 S

-0.60

-0.90

'-τ-~..--..--,"'::I'TT~-,---~I---τ-r-'---,---""",~-,---~,J
-1.50 -1.20 -0.90 -0.60 -0.30 0.00 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50

ε

1.10,-----------.,----------,---,

L----+~/'S'

1.00

0.90

0.80
Ι β=Ο, σ=2.7S!

Ι λεmoμΙpεια Ι

0.70

0.040.030.020.01-0.01-0.02-0.03 0.00

ε

Σχήμα 2.46. Διάγραμμα διαταραγμένων διακλαδώσεων για α=2.75.
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Στα διαγράμματα που προηγήθηκαν ειναι σημειωμένα

ορισμενα ιδιάζοντα κρίσιμα σημεία, τα οποία αντιστοιχούν στις ακόλουθες

καταστάσεις:

C, 5, 5' Διακλαδικά και οριακά σημεία του αντίστοιχου

τέλειου συστήματος (Βλ. και Σχήμα 2.10).

C· Κρίσιμο (οριακό) σημείο για ε=20 με A,r=-A,.

Ι" /, Σημεία καμπής (υστέρησης - αποκοπής) με ίσα

και αντίθετα κρίσιμα φορτία (tilts).

/) Σημεία καμπής για λ=Ο.

C· . Κρίσιμο (διακλαδικό) σημείο για ε=2α-π με

Για ορισμένες τιμές του α (όχι πάντως πλησίον του π/2) το

σύστημα εμφανίζει λοξές αιχμές, ενώ νια άλλες εκφυλισμό αυτών και

προοδευτική παρουσία πολ/απλών πτυχώσεων με αξονική συμμετρία.

φαινόμενα τα οποία έχουν κατά κόρον αναφερθεί στη διεθνή

ΒιΒλιογραφία ως σχετιζόμενα με την ανωμαλία τύπου πεταλούδας.

2.7. Χρήση όλων των παραμέτρωνελέΥχου

Εξετάζεται - και για λόγους μόνο σύνδεσης του περιεχομένου

της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας με τις προτάσεις της για μελλοντική

έρευνα - μόνο το ατελές σύστημα με α=0.50 και Β=0.75. Το αντίστοιχο τέλειο

σύστημα εμφανίζει το δρόμο ισορροπίας που απεικονίζεται στο Σχήμα 2.47.

στο οποίο είναι σημειωμένα και όλα τα κρίσιμα σημεία (ένα ασύμμετρο

σημείο διακλάδωσης και τρία οριακά), για τα οποία ισχύει ότι:

Κρίσιμο
Γωνία Φορτίο

σημείο

C Ο 1.52015
5, 1.0701 1.89289
52 1.98732 1.76441
5· -1.24749 0.893122
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λ
lα~o.50.β=o.751

----------: As(O)

•

-J -:

5 . .,,52

<:

, , , θ
S'

Σχήμα 2.47. Δρόμος ισορροπίας του τέλειου συστήμστος με α=0.50 και

8=0.75.

Διαταράσσοντας το ανωτέρω

αρχικής γωνιακής ατέλειας ε προκύπτει

διακλαδώσεων.

2.20.-----------

σύστημα μέσω

το ακόλουθο

εισαγωγης

διάγραμμα

0.400.30

,.

0.200.10

S,

-0.10

S'

c

·0.20

,.

·0.30 0.00

ε

Σχήμα 2.48. Διάγραμμα διαταραγμένων διακλαδώσεων του συστήματος του

Σχήματος 2.47.

2.00

1.80

1.80

1,40

Α 1.20
α

1.00

0.80

0.80

·0.40

Είναι πλέον προφανήςη ανωμαλία τύπου πεταλούδας.
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΙ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΤιΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Μελετήθηκε διεξοδικά, με Βάση τη μοντέρνα θεωρία των

Διακλαδώσεων, η μη γραμμική στατική συμπεριφορά σε ευστάθεια ενός

μονοΒάθμιου (γενικά ατελούς) συντηρητικού συστήματος, του οποίου το

συνολικό δυναμικό διαθέτει μια ενεργή συντεταγμένη και τέσσερεις

παραμέτρους ελέγχου.

Πιο συγκεκριμένα, Βρέθηκε η επιρροή της μεταΒολής μιας

εκάστου των παραμέτρων αλλά και συνδυασμού αυτών στη συμπεριφορά

του συστήματος και διαπιστώθηκε η παρουσία όλων των ειδών απλών

(διακριτών) σημείων διακλάδωσης, δηλ. συμμετρικού (ευσταθούς ή

ασταθούς) διακλαδικού σημείου, ασύμμετρου διακλαδικού σημείου και

οριακών σημείων. Παράλληλα δε εξετάστηκε η ευαισθησία σε αρχικές

ατέλειες του συστήματος και αποκτήθηκε πλήρης εικόνα για διακλαδώσεις

διάσπασης συμμετρίας, γένεσης αλλά και εξαφάνισης κρισίμων σημείων

μέσω σημείων καμπής καθώς και συσχέτισης των φαινομένων διακλάδωσης

με τις αντίστοιχες μορφές απλών ανωμαλιών. Βρέθηκαν πολλαπλές

πτυχώσεις, αιχμές και λοξές αιχμές, ενώ παρατέθηκαν ενδείξεις για την

παρουσία ανωμαλίας τύπου χελιδονοουράς και τύπου πεταλούδας.

Ως πρόταση για μελλοντική έρευνα και αναλυτική

διερεύνηση αφήνεται η περίπτωση όπου όλες οι παράμετροι ελέγχου είναι

διάφορες του μηδενός (α, Β, ε, ;< Ο) με εφαρμογή των Βασικών αρχών της

Θεωρίας των Καταστροφών και επαλήθευση της ορθότητας των νέων

ευρημάτων μέσω σύγκρισης τους με αυτά της παρούσας Διπλωματικής

Εργασίας.
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