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Σκοπός
Το FEM.EDU είναι ένα πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων επίπεδης ελαστικότητας.

Περιγραφή
Το FEM.EDU μπορεί να  χρησιμοποιηθεί σε προβλήματα επίπεδης έντασης/παραμόρφωσης και 

αξονοσυμμετρίας. Χρησιμοποιεί διγραμμικά, τετράκομβα στοιχεία και δέχεται επικόμβια φορτία 
και μαζικές δυνάμεις λόγω ιδίου βάρους. Οι συνοριακές συνθήκες εφαρμόζονται με την μέθοδο 
της ποινής, και μπορεί να είναι ομογενείς (μηδενική μετακίνηση) ή μη ομογενείς (προκαθορισμένη 
μη μηδενική μετακίνηση).

Εισαγωγή των δεδομένων
Η εισαγωγή των δεδομένων γίνεται μέσω κατάλληλου αρχείου κειμένου.

Αποτελέσματα
• Οι μετακινήσεις των κόμβων.
• Οι αντιδράσεις στους δεσμευμένους κόμβους.
• Οι τάσεις στο μέσο των στοιχείων.
 Για κάθε στοιχείο και για κάθε σημείο Gauss:

- το μητρώο των συναρτήσεων μορφής,
- το μητρώο των σχέσεων παραμορφώσεων – μετακινήσεων.

 Για κάθε στοιχείο:
- το μητρώο δυσκαμψίας, 
- το διάνυσμα των φορτίσεων και 
- το διάνυσμα της αντιστοίχισης τοπικών – γενικών βαθμών ελευθερίας.

 Για το σύστημα:
- το συνολικό μητρώο δυσκαμψίας και
- το συνολικό διάνυσμα των φορτίσεων.
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Σκοπός
Το jWinkler είναι ένα λογισμικό προσομοίωσης πεδιλοδοκών επί ελαστικού εδάφους.

Περιγραφή
Η προσομοίωση των πεδιλοδοκών γίνεται με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, θεωρώ-

ντας την πεδιλοδοκό ως μια δισδιάστατη ελαστική δοκό εδραζόμενη επί ενός ελαστικού μέσου. Ο 
φορέας υποδιαιρείται σε ένα πλήθος στοιχείων δοκού, για τον υπολογισμό του μητρώου δυσκαμ-
ψίας των οποίων, χρησιμοποιείται η ακριβής λύση της διαφορικής εξίσωσης. Είναι δυνατή η περι-
γραφή μοναχικών φορτίων (δυνάμεων – ροπών), κατανεμημένων φορτίων (δυνάμεων), καθώς και 
φορτίων που οφείλονται στο ιδίο βάρος της πεδιλοδοκού και της πιθανής επίχωσης.

Εισαγωγή των δεδομένων
Η εισαγωγή των δεδομένων γίνεται γραφικά ή μέσω αρχείου XML.

Αποτελέσματα
• Οι μετακινήσεις των κόμβων.
• Οι ροπές κάμψης της πεδιλοδοκού,
• οι αντίστοιχες τέμνουσες δυνάμεις, καθώς και οι
• τάσεις του εδάφους,

υπό μορφή διαγραμμάτων, πινάκων ή σε αρχείο XML.

jWinkler



Διδακτικά συγγράμματα/σημειώσεις
• Φώτιος Ε. Καραουλάνης, Θεόδωρος Χατζηγώγος, Αριθμητικές Μέθοδοι στη Γεωτεχνική Μηχανική 

Ι: Ηλεκτρονικές σημειώσεις του μαθήματος, http://blackboard.lib.auth.gr, Θεσσαλονίκη, Ακαδη-
μαϊκό έτος 2007-2008. 

Δημιουργία λογισμικού
• Φώτιος Ε. Καραουλάνης
 Πολιτικός Μηχανικός, Υποψ. Διδάκτορας
 e-mail: fkar@civil.auth.gr

Συνεργαζόμενος διδάσκων
• Θεόδωρος Χατζηγώγος 
 Καθηγητής Α.Π.Θ.
 e-mail: thechatz@civil.auth.gr

Επιστ. Υπεύθυνος Έργου ΕΠΕΑΕΚ
• Γιάννης Ν. Κρεστενίτης
 Καθηγητής Α.Π.Θ.
 e-mail: ynkrest@civil.auth.gr

Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις
• http://www.civil.auth.gr
 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
• http://edusoft.civil.auth.gr
 Εκπαιδευτικό λογισμικό Τ.Π.Μ. Α.Π.Θ.
• http://epeaek.civil.auth.gr
 ΕΠΕΑΕΚ Τ.Π.Μ. Α.Π.Θ.
• http://blackboard.lib.auth.gr
 Ηλεκτρονικά μαθήματα Α.Π.Θ.


