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1. Inngangur 

Í þessu verkefni verða rannsakaðir hreyfifræðilegir eiginleikar steinsteypts turns og svörun 

hans við stöðufræðilegu vindálagi og hreyfifræðilegu jarðskjálftaálagi. 

Turninn sem er viðfangsefni verkefnisins er annar turna Lysefjord brúarinnar í Noregi. 

Turninn eru tæpir 100 metrar á hæð og ber ásamt systurturni 446 metra langa hengibrú. 

Hröðunarmælingar hafa farið fram í turninum í vindi, þannig að fyrir liggja upplýsingar 

um eigintíðnir hans.  

 

Mynd 1: Mynd sýnir turn sem er viðfangsefni verkefnisins. 

Gerð verða nokkur mismunandi einingarlíkön (finite element models) af turninum á 

grundvelli fyrirliggjandi gagna. Allt frá einföldu tvívíðu bitalíkani í Matlab að nákvæmu 

skeljalíkani í SAP2000 einingaforritinu. 

Við úrvinnslu verkefnisins er litið svo á að turninn sé byggður á Íslandi. Hugmyndin er, að 

líta á turninni sem dæmigerðan turn af þessu tagi. Greining á hegðun hans og svörun við 

áraun sambærilegri þeirri sem búast má við hérlendis, gæfi þar með upplýsingar sem gætu 

gagnast í því tilfelli að það þyrfti að byggja hengibrú af þessu tagi t.d. á Suðurlandi. 

Eingöngu verður tekið til skoðunar það byggingastig þegar turninn er frístandandi. En 

áhrif kaplanna á turninn og hegðun hans verða rædd út frá niðurstöðum mælinga og 

rannsóknum á sambærilegum turni. 
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Áhersla verður lögð á samanburð á niðurstöðum úrvinnslu frá mismunandi 

einingalíkönum af turninum, en einnig verða reikningslegar eigintíðnir mismunandi líkana 

bornar saman við niðurstöður úr mæligögnum. 

 

Markmið 

• rannsaka hreyfifræðilega eiginleika turnsins og kanna svörun hans við jarðskjálfta 

og vindáraun. 

 

• Bera saman niðurstöður úr þrennskonar reiknilíkönum af turninum. Það er  

nákvæmu reiknilíkani sem byggt er upp af skeljaeiningum í SAP2000, reiknilíkani 

sem byggt er upp af þrívíðum rammaeiningum í SAP2000 og einfölduðu tvívíðu 

bitaeininga líkani í MATLAB. 
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2. Sveiflufræðilegir eiginleikar turna og hárra bygginga 

Tilgangurinn með þessum kafla er að gera grein fyrir grunnatriðum sveiflufræði bygginga 

með áherslu á þau atriði sem verða notuð í þessu verkefni. 

 

Hreyfingarlíking mannvirkja 

Öll mannvirki sveiflast í vindi og jarðskjálftum þannig að þegar heildar jafnvægi 

mannvirkja er skoðað er oft nauðsynlegt að nota hina svokölluðu hreyfifræðilegu 

jafnvægislíkingu, sem skrifa má sem [1, bls. 52]:  

[𝑀]{�̈�} + [𝐶]{�̇�} + [𝐾]{𝑟} = {𝑄(𝑡)} (2.1) 

Þessi líking gildir fyrir þrívítt kerfi með margar frelsisgráður. Hér er [𝑀] massafylki 

mannvirkisins, [𝐾] er stífnifylki, [𝐶] er dempunarfylki, {�̈�} er hröðunarvigur, {�̇�} er 

hraðavigur og {𝑟} er færsluvigur. Útrænir kraftar sem verka á virkið eru táknaðir með 

{𝑄(𝑡)}.  

Deyfing flestra mannvirkja er lítil og hefur ekki mikil áhrif á eigintíðnir bygginganna þó 

hún geti haft mikil áhrif á svörun þeirra. Eigintíðnir eru því almennt ákvarðar útfrá 

ódeyfðum eiginsveiflum. Ódeyfðar eiginsveiflur kerfis með margar frelsisgráður fást með 

því að setja útræna áraun sem núll og sleppa deyfingarliðnum. Ódeyfðum eiginsveiflum 

má þannig lýsa með eftirfarandi líkingu [1, bls. 52]: 

[𝑀]{�̈�} + [𝐾]{𝑟} = {0} (2.2) 

Lausnin þessarar líkingar verður á forminu: 

{𝑟} = {𝜑}𝑘 ∗ 𝑒
𝑖𝜔𝑘𝑡; 𝑘 = 1,2… , 𝑛 

Þar sem n er heildarfjöldi frelsisgráða í kerfinu, {𝜑}𝑘 er sveifluform númer k og 𝜔𝑘 er 

eigintíðni númer k.   

Ef þetta lausnarform er sett inn í líkingu (2.2) fyrir ódeyfðar eiginsveiflur, þá fæst 

sambandið: 

[−𝜔𝑘
2[𝑀] + [𝐾]]{𝜑}𝑘 = {0} (2.3) 

Ef einhlít lausn fyrir 𝝎𝒌 er til, þá verður eftirfarandi lausn að gilda : 
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𝑑𝑒𝑡[ [𝐾] − 𝜔𝑘
2[𝑀]] = {0} (2.4) 

Lausn þessa eigingildisvandamáls gefur eigintíðnina 𝜔𝑘. Með innsetningu í líkingu (2.3) 

má leysa út tilsvarandi sveifluform mannvirkisins [1].  

 

Eigintíðnir turna og hárra bygginga 

Í þessu verkefni verða meðal annars skoðaðar eiginsveiflur turnsins. Í vindstaðli Eurocode 

[2] er að finna eftirfarandi nálgunarformúlu fyrir fyrstu sveiflutíðni, 𝑛1, háhýsis með hæð 

h, yfir 50 metra: 

𝑛1 =
46

ℎ
 [𝐻𝑧] (2.5) 

Ef stungið er inn fyrir hæð turninsins, sem er 100,5 m hár, þá fæst fyrsta eigintíðnin sem: 

𝑛1 =
46

ℎ
=

46

100,5
= 0,458 [𝐻𝑧] (2.6) 

Við frekari skoðun á staðlinum fannst önnur líking sem getur líka gefið viðeigandi 

niðurstöðu. Það er jafna sem vindálagsstaðallinn [2] setur fram fyrir strompa, og er gefin 

sem:  

𝑛1 =
휀1 ∗ 𝑏

ℎ𝑒𝑓𝑓
2 ∗ √

𝑊𝑠
𝑊𝑡

 (2.7) 

Þar sem 휀1 er stuðull fyrir steypta strompa, b er breidd stromps við topp, ℎ𝑒𝑓𝑓 er virk hæð 

og 𝑊𝑠/𝑊𝑡 er hlutfall þyngdar steypu sem gefur framlag til stífni turnsins á móti 

heildarþyngd turnsins.  

Ef stungið er inn helstu tölum fyrir turninn þá fæst eftirfarandi niðurstaða fyrir fyrstu 

eigintíðni turnsins: 

𝑛1 =
휀1 ∗ 𝑏

ℎ𝑒𝑓𝑓
2 ∗ √

𝑊𝑠
𝑊𝑡

=
700 ∗ 3,5

(96 −
4
3)

2 ∗ √
1.62

1.75
= 0.249 [𝐻𝑧] (2.8) 
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Eins og sést, þá er mikill munur á þessum tveimur niðurstöðum sem og þeim líkingum 

sem þær byggja á. Verður áhugavert að sjá hvor þeirra er nær rauntíðni turnsins. 
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3. Tölvulíkön af turninum 

Tvö mismunandi einingarlíkön voru gerð af turninum í SAP2000 v19 til þess að rannsaka 

eiginsveiflur turnsins og svörun hans við vindálagi og jarðskjálftaálagi. Annars vegar var 

um að ræða nokkuð nákvæmt líkan sem sýnt er á mynd 1(a) og var byggt upp með 

skeljaeiningum (thin shell elements) og þrívíðum einingum (solid elements). Hins vegar, 

tiltölulega einfaldað líkan sem sýnt er á mynd 1(b) og var byggt upp af rammaeiningum 

(frame elements) með þversniðseiginleika sem skilgreindir voru í samræmi við teikningar. 

Í báðum tilfellum voru neðstu hnútpunktar líkansins festir.  

     

(a)       (b) 

Mynd 1: Tvö mismunandi einingareiknilíkön í SAP2000. (a) Nákvæmt líkan byggt 

upp af skeljaeiningum. (b) Einfaldað líkan byggt upp af bitaeiningum. 
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Uppbygging nákvæms skeljalíkans í SAP2000  

Við uppbyggingu skeljaeininga líkansins var fylgt nokkuð nákvæmlega fyrirliggjandi 

teikningum af turninum. Nokkrar einfaldanir voru þó gerðar, aðallega til að þurfa ekki að 

elta ýmis smáatriði í útliti, svo sem rúnnuð horn. Allir veggir turnsins voru settir upp í 

líkaninu sem þunnar skeljaeiningar (thin shell element) sem staðsettar eru þannig að 

miðlína skeljar fylgir miðju þess veggs sem þau eiga að líkja eftir. Í turninum eru 8 

mismunandi þykktir af skeljaeiningum, á bilinu 250 mm og 750 mm. 

Í sökkla voru notuð gegnheilar einingar (solid element) sem skipt voru í smærri einingar 

og festar með pinna festingum til að líkja eftir innspennu. Sökklarnir eru 6 x 6 x 4 m en 

þeim var skipt niður í rúmlega 500 einingar hvorum um sig.  

Í líkaninu eru 5423 ferkantaðar skeljaeiningar og 1454 gegnheilar einingar. Hver 

skeljaeining hefur 6 frelsisgráður í hverjum punkti (3 fyrir færslur og 3 fyrir snúning) og 

hver gegnheil eining hefur 3 frelsisgráður í hverjum punkti sem tákna færslur. Í heildina 

hefur líkanið 38046 frelsisgráður í stífnifylki og 21657 massafrelsisgráður í 

hnútpunktamassafylki. 

Á teikningum af turninum eru skilgreindar tvær mismunandi gerðir af steinsteypu, annars 

vegar C35 fyrir sökkla og hins vegar C55 fyrir sjálfan turninn. Tekið var tillit til þessa við 

líkangerðina og skilgreindir mismunandi eiginleikar fyrir sökkla (solid elements) og veggi 

(shell elements). Helstu efniseiginleikar viðkomandi steypugerða er gefin í töflu 1. 

 

Tafla 1: Efniseiginleikar steinsteypu sem notaðir voru í báðum SAP2000 líkönum. 

Nafn Massi 

[kg/m3] 

Þyngd 

[N/m3] 

Fjaðurstuðull [E] 

[GPa] 

Skerstuðull [G] 

[GPa] 

C35/45 2549 24.993 34 14.167 

C55/67 2549 24.993 38 15.833 
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Um skeljaeiningar 

Einingarnar sem notaðar eru fjögurra hnútpunkta þunnar skeljaeiningar með hnútpunkta 

𝑗1,  𝑗2,  𝑗3 og 𝑗4, (sjá mynd 2).  Hver hnútpunktur skeljaeiningar hefur 6 frelsisgráður, þrjár 

færslur í x-, y-, og z- stefnu og þrjá snúninga um  x-, y-, og z- ás.  

 

Mynd 2: Fjögurra punkta skeljaeining og hnitakerfi hennar. [3, bls. 181] 

Mynd 3 sýnir eigin hnitakerfi skeljaeiningarinnar sem og þá krafta og vægi sem hún getur 

borið.  Í samræmi við frelsisgráðu einingarinnar þá ber hún krafta í bæði í plani sínu og 

þvert á planið. Auk þess ber hún vægi um þrjá hornrétta ása. 

 

(a) 

 

(b) 

Mynd 3: (a) Innri kraftar og spennur og (b) innri beygju- og snúningsvægi skeljaeiningar 

[3, bls. 213]. 

Svo að skeljaeiningar virki sem best og gefi sem nákvæmastar niðurstöður má innra horn í 

hverjum hnútpunkti ekki vera meira en 180° og þarf helst að vera á milli 45° og 135°. 

Stærðarhlutföll á milli breiddar og lengdar einingar mega ekki vera of há, en fyrir 

ferkantaða einingu skal þetta hlutfall vera undir 4 og helst sem næst einum [3]. 
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Uppbygging einfalds bitalíkans í Sap2000 

Byggt var upp rammaeininga líkan af turninum í SAP2000, sem einfaldar rúmfræði 

turnsins í beinar ramma einingar, sem mynda tvær súlur sem eru innspenntar við jörðu.  

Lóðréttir stöplar turnsins eru holir að innan og hafa þversnið sem breytist línulega með 

hæð. Til að taka tillit til þess með einföldum hætti, þá var stöplunum skipt í fjóra hluta á 

hæðina, þar sem þversnið hvers hlutar var ákvarðað út frá meðal veggþykkt og meðal 

breidd þess kafla. 

Steyptu skýli sem kemur yfir kaplastall er svo bætt við sem punktmassa sinnhvoru megin 

(sjá mynd 5). Massi skýlisins á hvora turnsúlu er: 12,22𝑚3 ∗ 2549
𝑘𝑔

𝑚3 = 31148 𝑘𝑔. 

Í þessu einfaldaða SAP líkani eru í heildina 14 rammaeiningar sem mætast í jafn mörgum 

punktum, hver rammaeining hefur 6 frelsisgráður í hvorum enda (3 fyrir færslur og 3 fyrir 

snúning) tveir af þessum punktum eru fastir og gerir það í heildina 86 frelsisgráður, en ef 

við tökum tillit til randskilyrða sem eru að turninn sé innspenntur eru í heildina 72 

frelsisgráður í stífnifylkinu, og 42 massafrelsisgráður (72/2 + 6), þar sem massinn er 

tengdur færslu en ekki snúningum. 

 

Mynd 4: Stærð og staðsetning punktmassa.  

 

Um bita- og rammaeiningar 

Rammaeiningar í SAP2000 eru táknaðar sem bein lína frá hnútpunkti i til j, þar sem hvor 

punktur hefur 6 frelsisgráður, líkt og hnútpunktar skeljareiningarinnar. Það er þrjár færslur 
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í x-, y-, og z-stefnur og þrjá snúninga um x-, y-, og z-ás. Rammaeining gerir ráð fyrir 

áhrifum frá tvíása beygju, snúningskröftum, áslægum færslum og tvíása skerkröftum. 

 

 

Mynd 5: Þrívíð rammaeining og hnitakerfi hennar.[3, bls. 114] 

 

Fyrir þrívíðar rammaeiningar þá þarf einnig að skilgreina tilvísunar vektor sem er 

hornréttur á annað grunnplan staðbundins hnitakerfis rammaeiningarinnar þ.e. annað hvort 

planið 1-2 eða 1-3 (xy- eða xz-plan). Svo eru hin grunn hnitaplön einingarinnar og þar 

með stefna þverása hins staðbundna hnitakerfis einingarinnar (ás 2 og 3) ákvörðuð með 

krossfeldi [3]. Rammaeiningin ber krafta bæði áslæga krafta og þverkrafta, auk þess að 

bera vægi um þrjá hornrétta ása. 
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Uppbygging bitalíkans í MATLAB 

Þriðja líkanið fyrir turninn var gert í MATLAB. Sett var upp tvívítt rammalíkan. 

Hnútpunktar og þversnið voru tekin beint úr rammalíkaninu í SAP2000.  

Fyrir tvívíða ramma einingu má skrifa jafnvægislíkingu einingarinnar sem [4, bls. 355]: 

{
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 (3.1) 

Ofangreinda líkingu er einnig hægt að skrifa sem: 

{𝑃} = [𝐾]{𝛿} (3.2) 

Þar sem {𝑷} er kraftvektor sem inniheldur krafta (N) í x- og y- stefnur, ásamt vægi (Nm) 

fyrir hvorn enda stangar, [𝑲] er stífnifylki einingarinnar og {𝜹} er færsluvektor sem 

inniheldur x,y færslur (m) og snúning (rad) fyrir hvorn enda bitaeiningarinnar. 

Massafylki tvívíðra stangareininga má skilgreina með tvennum hætti. Annars vegar 

svokallað samhæft (e. Consistent) massafylki sem reiknað er út á grundvelli sömu 

formfalla og stífnifylkið. Sbr. [4, bls. 359]: 

{
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 (3.3) 

 

Hins vegar má skilgreina svokallað punkt-massafylki (lumped) þar sem massa 

einingarinnar er deilt á hnútpunktana í hvorum enda einingarinnar. Það má tákna með 

eftirfarandi hætti [4, bls. 355]:  
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 (3.4) 

Þessa líkingu má einnig skrifa sem: 

{𝑃} = [𝑀]{�̈�} (3.5) 

 

Stífni og massafylkjum hverrar einingar er svo bylt miðað við legu rammaeiningar í 

hnitakerfi virkisins með stefnufylki [𝑇] samkvæmt formúlunum [4, bls. 362]: 

[�̅�] =  [𝑇]𝑇[𝐾][𝑇]  (3.6) 

[�̅�] =  [𝑇]𝑇[𝑀][𝑇]  (3.7) 

 

Eftir það er einingum raðað í heildar stífni- og massafylki sem eru [42x42] að stærð, en 

heildarfjöldi frelsisgráða er 42.  

Eftir að búið er að taka tillit til randskilyrða, þá má reikna út eigintíðnir og sveifluform 

turnsins. Skipunin eig(K, M) í Matlab er notuð til að reikna 𝜔2 og {𝜙} útfrá eftirfarandi 

eigingildis jöfnu [1, bls. 52]: 

([𝑘] − 𝜔2[𝑚]{𝜙}) = {0} (3.8) 

Kvaðratrótina af 𝜔2 er eigintíðnin í rad/s, ef deilt er í hana með 2𝜋 þá fæst eigintíðnin í 

1/s eða Hz.  

Matlab kóði sem notaður var í þessum kafla er í viðauka C. 
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4. Álagstilfelli 

Vindálag 

Ákveðið var að setja stöðufræðilegt vindálag á líkönin og bera saman færslur og 

sniðkrafta. Vindálag verður skilgreint miðað við að turninn væri á Íslandi og gert verður 

ráð fyrir grunnvindhraða 𝑣𝑏,0 = 36 m/s.  Gert er ráð fyrir því að turninn sé staddur á svæði 

í hrýfisflokki 1 (Terrain Category) . 

Í vindstaðli Eurocode [2] er skilgreint hvernig á að setja upp vindálagsdreifingu sem fall 

af hæð fyrir háar byggingar, þar sem hæðin er meiri en tvöföld breidd byggingarinnar, sjá 

mynd 6. Þar sést að það er gert ráð fyrir því að vindálag á háa og mjóa byggingu líkt og 

turninn hækki nær línulega, frá hæð sem samsvarar breidd turnsins og upp að hæð turnsins 

að frádreginni breiddinni. Fyrir ofan hæðina h-b, er vindálagið fasti q(h).  

 

Mynd 6: Mynd úr vindstaðli Eurocode sem sýnir hvernig vindálag dreifist á háa og mjóa 

byggingu [2, bls. 35]. 

Þar sem breidd turnsins, b, er mikið minni en hæð turnsins, þá er til einföldunar gert ráð 

fyrir því að vindálag við botn sé 0 og hækki svo línulega í 𝑞𝑝 við hæsta punkt. Eftirfarandi 

jafna fæst úr staðlinum [2, bls. 22]: 

𝑞𝑝(𝑧) = 𝑐𝑒(𝑧) ∗ 𝑞𝑏 (4.1) 

 



 

22 

Þar sem 𝑐𝑒 = 4,4 er stuðull sem fenginn er úr töflu [2, bls. 23] sem miðast við að 

landslagsflokk nr. 1, 𝑐0 og 𝑘𝐼 eru 1 og hæð turns er 100m. Grunnvindálagið, 𝑞𝑏, er 

skilgreint sem: 

𝑞𝑏 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑣𝑏.0

2 =
1

2
∗ 1.25

𝑘𝑔

𝑚3
∗ (36

𝑚

𝑠
)
2

= 810
𝑁

𝑚2
 (4.2) 

Þar sem 𝜌 er eðlismassi lofts og 𝑣𝑏.0 er grunn vindhraði. Ef miðað við að 𝑐𝑝 stuðull á 

framhlið sé 0,8 og 𝑐𝑝 bakhlið sé 0,5 þá fæst eftirfarandi þrýstingur við topp turns: 

𝑞𝑝 = (0,8 + 0,5) ∗ 4,4 ∗ 810
𝑁

𝑚2
= 4633

𝑁

𝑚2
 (4.3) 

Þessi og önnur gildi sem notuð voru við skilgreiningu vindálags í SAP2000 má sjá í töflu 

hér fyrir neðan. 

Tafla 2: Gildi sem notuð voru í SAP2000 við skilgreiningu vindálags. 

Vindátt [°] 0 Landslagsstuðull [Co] 1 

Cp (framhlið) 0.8 Iðustreymisstuðull 1 

Cp (bakhlið) 0.5 CsCd 1 

Vb.0 [m/s] 36 ρ loft (kg/m3) 1.25 

Terrain Category 1   
 

 

Í skilgreiningum á vindálagi í skeljalíkaninu í SAP2000, þá er gert ráð fyrir því að 

álagsdreifingin sé línulega vaxandi með hæð frá 0
𝑁

𝑚2 við botn undirstaða í 4633
𝑁

𝑚2 við 

topp úr bæði x og y stefnu. Álagsdreifinguna má sjá á mynd 11 (a). 

Í rammalíkaninu í SAP2000, þarf hins vegar að breyta jafndreifðu álagi í línulegt álag með 

því að margfalda það með breidd þeirra flatar sem það verkar á. Á lóðréttar einingar er 

skilgreint línulegt vaxandi álag samkvæmt líkingunni: 

𝑞(𝑧) =
𝑧 ∗ 𝑞𝑝

100 𝑚
 (4.4) 

Þar sem z er hæð í metrum frá botni undirstöðu 

Vindálag á kapalhús eftst á turninum var sett á rammalíkanið sem auka punktkraftar. Það 

var fundið með því að margfalda meðalálag á fleti með flatarmáli þeirra í hverja átt, sbr.: 

𝑃𝑥 = 𝑞 (
100.5𝑚 + 94.5𝑚

2
) ∗ 𝐴𝑥 = 4517

𝑁

𝑚2
∗ 11.8𝑚 = 53.3𝑘𝑁 (4.5) 
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𝑃𝑦 = 𝑞 (
100.5𝑚 + 94.5𝑚

2
) ∗ 𝐴𝑦 = 4517

𝑁

𝑚2
∗ 13.2𝑚 = 59.6𝑘𝑁 (4.6) 

Þessir punktkraftar eru svo skilgreindir við topp efstu rammaeiningar þar sem þeir eru 

nálægt miðju raunkrafts.  Álagsdreifingarnar má sjá á mynd 11(b) og punktkraftana má sjá 

á mynd 7. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Mynd 7: Skilgreining á stöðufræðilegu vindálagi á turninni. (a) Vindálag á skeljalíkan. 

(b) Vindálag á rammalíkan. 
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Mynd 8: Punktkraftar frá vindálagi fyrir x (efri mynd) og y stefnu (neðri mynd). 

 

Athuga ber að vindálagið er sett jafnt á báða turna. Það ætti að gefa nokkuð íhaldsamt mat 

á svörun fyrir x-stefnu, þar sem þá er turnsúlan hlémegin í vissu skjóli frá turnsúlunni 

vindmegin. 

Jafnframt má deila um álagsdreifinguna sem notuð er, hvort hún á að vera línuleg eða t.d. 

logarimiskt vaxandi með hæð, sbr. hæðarferil vindhraða. Hins vegar, þá er vindáraun á 

100 m háan turn sjaldnast með fulla fylgni yfir alla hæðina, þannig að það eru margir 

óvissu þættir í ákvörðun og fyrirkomulagi álagsins. 
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Jarðskjálftar 

Til þess að kanna hegðun turnsins í jarðskjálfta, þá voru annars vegar notuð hröðunargögn 

frá Suðurlands skjálftanum árið 2008. Hins vegar, þá var gerð svörunarrófsgreining á 

turninum í samræmi við forskrift Eurocode [5].  

Í þessu sambandi má geta þess að Suðurlandsskjálftinn 2008 var af stærðinni 6,3. Stærsti 

mældi skjálfti í sögu Noregs var á Svalbarða og var metin 6,2 að stærð. 

Tímaraðagreining 

Valinn hröðunar tímaröð úr skjálftanum í maí 2008, frá ákveðnum mælistað, var sett inn 

sem sveifluáraun á turninn. Hröðunargögnin fyrir Suðurlandsskjálftann eru frá 

Jarðskjálftamiðstöð Háskóla Íslands [6] og innihalda mælda hröðun á yfirborði fyrir þrjár 

hornréttar stefnur, x, y og z átt. 

Á Mynd 9 sjást hröðunargögnin sem notuð voru sem áraun á líkönin. Á þrem gröfum 

vinstra megin sést hröðun [m/s2] fyrir x, y og z átt teiknuð sem fall af tíma. Mynd 9 sýnir 

einnig heildar færslur mælipunkts, eða undirstaðna turnsins, í x-y plani. Eins og sjá má, þá 

hreyfist undirstaðan u.þ.b. 10 cm í hvora átt, að mestu leyti eftir y-ásnum.  
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Mynd 9: Hröðunargögn frá Suðurlands skjálftanum 29. maí 2008 og færsla mælipunkts í 

plani. 

 

Í tilfelli turnsins verður jarðskjálftasvörunin skoðuð fyrir tvö tilvik, þar sem x og y 

hröðunum er víxlað, og athugað hvort tilvikið gefi hærri krafta og færslur. 
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Mynd 10: Skilgreining álags vegna jarðskjálftahröðunar í þrjár stefnur í SAP2000. 

 

Á Mynd 10, sést hvernig stefnur hröðunartímaraðana voru skilgreindar í SAP2000, en 

fyrst voru hröðun sett á undirstöðu turnsins samkvæmt þeim stefnum sem skilgreindar 

voru í inntaksskrá og sýndar eru á Mynd 9. Í seinna tilvikinu var víxlað á x og y ásum til 

að sjá hvort tilvikið gæfi hærri færslur og spennur. Tímaskref lausnarinnar var skilgreint í 

samræmi við upplýsingar úr hröðunar skrá, en inntaksskráin í heild sinni inniheldur 4531 

hröðunargildi í m/s2 með 0.01 sekúndu millibili. 

Svörun við jarðskjálfta álagi er reiknuð með línulegri modal greiningu. En modal greining 

notar aðferð samlegðar (e. superposition) til þess að reikna svörun mannvirkisins með 

tilliti til sveifluforma í stað þess að nota beina tegrun (e. Direct integration) sem leysir 

hreyfifræðilegu jafnvægislíkingu turnsins í heild sinni fyrir hvert tímaskref [3]. 

 

Svörunarrófsgreining 

Svörunarróf samkvæmt Eurocode 8 [5] var einnig notað til að meta jarðskjálfta svörun 

turnsins. Jarðskjálftaálagið var skilgreint fyrir x- og y-stefnu í sitt hvoru lagi, þ.e. annars 
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vegar var svörunarrófið látið verka í x-stefnu og hins vegar í y-stefnu. 

Svörunarrófsgreining notar eigintíðnir og þáttökustuðla hvers sveifluforms til þess að 

finna hágildi svörunar mannvirkisins. Niðurstöður svörunarrófsgreiningarinnar eru þess 

vegna ekki fall af tíma eins og fyrir tímaraðargreininguna, heldur stakt hágildi fyrir hvern 

sveifluhátt, sem svo eru tekin saman með SRSS aðferðinni (square root of sum of squares) 

[7, bls. 562]. 

Mynd 11 hér fyrir neðan sýnir hvernig lárétt línulegt svörunarróf var skilgreint. Eurocode 

gefur möguleika á tveimur týpum rófa. Við veljum týpu 1 sem er fyrir svæði þar sem von 

er á skjálftum yfir 5,5 að stærð. Miðað er við hegðunarstuðul 2, sem er hugsanlega í lægri 

kantinum, en er valin með það huga að turninn er ekki hannaður með tilliti til stórra 

jarðskjálfta og því ekki gert ráð fyrir meiri seiglu en sem þessu nemur. 

 

Mynd 11: Svörunarróf Eurocode skilgreint. 
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5. Niðurstöður 

Eigintíðnir 

Eiginsveiflugreining var notuð  til að reikna eigintíðnir og sveifluform fyrir bæði skelja- 

og rammaeiningalíkanið í SAP2000. Fyrstu 12 eigintíðnirnar eru gefnar í töflu fyrir neðan, 

ásamt grunnlýsingu á viðkomandi sveifluformum. 

Tafla 3: Samanburður á eigintíðnum úr SAP2000 líkönum 

Sveifluform 
nr. 

 
SAP2000 - Skeljalíkan 

 
SAP2000 - Rammalíkan  

f (Hz) T (s) Sveifluform f (Hz) T (s) Sveifluform 

1 0,3325 3,0075 sveifla í y-átt 0,3156 3,1686 sveifla í y-átt 

2 0,7923 1,2621 sveifla í x-átt 0,8130 1,2300 sveifla í x-átt 

3 1,7323 0,5773 snúningur um z-ás 1,6402 0,6097 sveifla í y-átt 

4 1,8171 0,5503 sveifla í y-átt 1,6580 0,6031 snúningur um z-ás 

5 1,8990 0,5266 sveifla í x-átt 1,8319 0,5459 sveifla í x-átt 

6 4,0558 0,2466 sveifla í x-átt 3,9742 0,2516 snúningur um z-ás 

7 4,4249 0,2260 snúningur um z-ás 4,0089 0,2494 sveifla í x-átt 

8 5,0160 0,1994 sveifla í x-átt 4,6977 0,2129 sveifla í y-átt 

9 5,6242 0,1778 sveifla í x-átt 4,7728 0,2095 sveifja í x-átt 

10 6,5435 0,1528 snúningur um z-ás 5,8000 0,1724 snúningur um z-ás 

11 7,6500 0,1307 sveifla í x-átt 9,5439 0,1048 sveifla í z-átt 

12 8,3868 0,1192 sveifla í x-átt 11,1134 0,0900 sveifla í x-átt 

 

Á Mynd 12, á næstu síðu er sýnt hvernig fyrstu 5 sveifluformin líta út, fyrir bæði skelja- 

og ramma-líkan. Fyrstu tvö sveifluformin eru þau sömu (fyrsta er fram og aftur sveifla í y-

átt og annað er hliðarsveifla í x-átt). Sveifluform 3 og 4 víxlast hins vegar á milli líkana, 

en það er ekki óeðlilegt að geti gerst þar sem eigintíðnirnar fyrir þau sveifluform eru 

nánast þær sömu.  
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Sveifluform 1 Sveifluform 2 Sveifluform 3 Sveifluform 4 Sveifluform 5 

    

 

    

 

Mynd 12: Myndrænn samanburður á sveifluformum mismunandi SAP2000 líkana, annars 

vegar skeljalíkans og hins vegar rammalíkans. 
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Lítum einnig á þáttökustuðla (Participating Mass Ratios) sveifluforma, en þáttökustuðlar 

gefa vísbendingu um mikilvægi hvers sveifluforms við fyrir samantekt á svörun með 

modal greiningu. Þáttökustuðlar eru því góð leið til þess að sjá hvaða sveifluform eru 

ráðandi í mannvirkum fyrir hverja átaksstefnu. 

Reikna má út þáttökustuðul fyrir hvert sveifluform í hvora stefnu fyrir sig (x, y, z stefnu). 

Í töflu 4, hér fyrir neðan lítum hafa verið teknir saman hæstu þrír þátttökustuðlarnir fyrir 

hverja átaksstefnu. Þar sést að fyrsta og annað sveifluformið hafa langmest að segja þegar 

kemur að útreikningi á svörun við hreyfifræðilegu álagi fyrir bæði líkön.  

 

Tafla 4: Þrír hæstu þáttökustuðlar hvers sveifluforms fyrir hverja átt í ramma- og 

skeljalikani. 

 x-átt y-átt z-átt 

Sveifluform Stuðull Sveifluform Stuðull Sveifluform Stuðull 

Skelja-

líkan 

2 0,61 1 0,5 14 0,68 

5 0,12 4 0,18 13 0,01 

12 0,02 8 0,05 16 0,002 

Ramma-

líkan 

2 0,64 1 0,55 11 0,71 

21 0,25 22 0,22 27 0,24 

5 0,10 3 0,18 13 0,04 
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Tvívítt einingalíkan í Matlab  

Einnig var sveiflugreint tvívítt einingarlíkan í Matlab sem gat sveiflast í x-stefnu. Til 

samanburðar við niðurstöðurnar frá því er notað SAP rammalíkan sem er með allar 

frelsisgráður fastar nema færsla í x-stefnu og snúningur um y-ás, til að tryggja að bæði 

líkön hafi sömu virku frelsisgráðurnar. 

Tafla 5 sýnir samanburð fyrstu 12 sveiflutíðnum þriggja líkana. Fyrst kemur tvívítt 

bitalíkan til samanburðar en á eftir því 2 mismunandi Matlab líkön en eini munurinn á 

þessum tveimur bitalíkönum er að annað þeirra notar punktmassa fylki sem deilir kröftum 

á enda stangar og hitt notar samhæft massafylki.  

Tafla 5: Samanburður á niðurstöðum eiginsveiflugreiningar á tvívíðu líkani 

Sveifluform SAP2000 2D bitalíkan MATLAB - punktmassi MATLAB – Samhæfður massi 

  f (Hz) T (s) f (Hz) T (s) f (Hz) T (s) 

1 0,7864 1,2716 0,8469 1,1807 0,8555 1,1689 

2 1,8075 0,5533 1,9657 0,5087 2,0623 0,4849 

3 3,7763 0,2648 4,2142 0,2373 4,7481 0,2106 

4 4,6636 0,2144 5,4708 0,1828 6,8172 0,1467 

5 9,5438 0,1048 14,5811 0,0686 14,6574 0,0682 

6 10,9721 0,0911 20,0388 0,0499 15,5541 0,0643 

7 24,7442 0,0404 22,5787 0,0443 18,1000 0,0552 

8 25,5270 0,0392 29,3503 0,0341 21,8484 0,0458 

9 39,4672 0,0253 34,3365 0,0291 24,4867 0,0408 

10 41,0951 0,0243 34,4197 0,0291 27,6603 0,0362 

11 41,1062 0,0243 47,2960 0,0211 34,5701 0,0289 

12 47,8241 0,0209 69,1818 0,0145 39,2162 0,0255 
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Svörun við vindáraun 

Til að bera saman færslur SAP líkananna beggja var miðað við hæsta sameiginlega punkt 

beggja líkananna, það er að segja efri brún víra stalla. Athuga ber að rammalíkanið 

innihélt ekki húsið yfir kaplastallinum, heldur var tekið tillit til massa þess með því að 

setja auka punktmassa í hnútpunkt á kaplastallinum. 

 

 

Mynd 13: Bláir hringir sýna punkta sem færslur voru miðaðar við í skelja- og 

rammalíkani. 
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Tafla 6 sýnir mestu færslur í umtöluðum punktum í skelja- og rammalíkani, en þar sem 

turn er samhverfur er hverfandi munur á punktfærslum á sitthvorri hliðinni. 

Tafla 6: Samanburður á færslum frá vindálagi úr einingalíkönum í SAP2000. 

Mestu færslur, 

stærð og stefna 

Vindálag í x-átt Vindálag í y-átt 

Skeljalíkan Rammalíkan Skeljalíkan Rammalíkan 

Færsla í x [mm] 38 32 0 0 

Færsla í y [mm] 0 0 233 251 

Færsla í z [mm] 1 1 -1 0 

Heild [mm] 38 32 233 251 

 

Tafla 7 sýnir mestu undirstöðukrafta (e. Base reactions) sem fengnir eru úr töflu fyrir bæði 

líkön. 

Tafla 7: Samanburður á undirstöðukröftum úr SAP líkönum 

Undirstöðukraftar, 

stærð og stefna 

Vindálag í x-átt Vindálag í y-átt 

Skeljalíkan Rammalíkan Skeljalíkan Rammalíkan 

Sker í x-átt [kN] 2425 -1690 0 0 

Sker í y-átt [kN] 0 0 -1959 -1639 

Vægi um x-ás 

[kN*m] 

0 0 109236 110614 

Vægi um y-ás 

[kN*m] 

124767 108157 116 0 
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Mynd 14 sýnir formbreitingar FE líkana við stöðufræðilegu vindálagi. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Mynd 14: Formbreytingar við vindálög, (a) og (b) sýna formbreytingar rammalíkans við x 

og y vindálagi, (c) og (d) sýna formbreytingar skeljalíkans við x og y vindálagi. 
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Svörun við jarðskjálftaáraun 

Þar sem jarðskjálftaáraun er lögð á turn sem tímaröð grunnhröðunar, þá fáum við svörun 

frá einingalíkönum (innri krafta, undirstöðu krafta, færslur o.s.fr) sem fall af tíma. Hér 

verða skoðaðar sérstaklega færslur á krítískum punkti í toppi turnsins sem og skúfkraftar 

og vægi við undirstöður (e. Base shear & Base moment). 

Byrjum á því að líta á færslur í hæsta sameiginlega punkti líkt og í kaflanum á undan. 

Myndir 15 og 16, sýna x og y færslur í báðum líkönunum með tilliti til tíma ásamt færslu í 

x-y plani. 

Einnig voru reiknaðir skúf- og vægiskraftar við undirstöður líkananna (e. Base reactions), 

en undirstöðukraftarnir eru fengnir sem fall af tíma úr SAP2000. Myndir 17 og 18 sýna 

þessar stærðir fyrir bæði líkönin 

Eftir að jarðskjálftinn var lagður á turninn miðað í samræmi við sjálfgefnar stefnur 

tímaraðanna (jarðskjálfaálagstefna 1) þá var stefnu jarðskjálftahreyfingarinnar snúið um 

90° gráður með því að víxla á hröðunarröðum fyrir x og y stefnur en öðrum breytum var 

haldið föstum (jarðskjálftaálagstefna 2). Myndir 19, 20, 21 og 22, sýna færslur í toppi, 

skúfkrafta við undirstöður og vægi við undirstöður með sama hætti og áður. 
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Mynd 15: Færslur valins punkts í skeljalíkani sem fall af tíma ásamt heildarfærslum í 

plani fyrir jarðskjálftaálagsstefnu 1. 

 

Mynd 16: Færslur valins punkts í rammalíkani sem fall af tíma ásamt heildar færslum í 

plani fyrir jarðskjálftaálagsstefnu 1. 
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Mynd 17: Skúf- og vægiskraftar við undirstöður í skeljalíkani fyrir jarðskjálftaálagsstefnu 

1. 

 

 

Mynd 18: Skúf- og vægiskraftar í rammalíkani fyrir jarðskjálftaálagsstefnu 1. 
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Mynd 19: Færslur valins punkts í skeljalíkani ásamt heildarfærslum í plani fyrir 

jarðskjálftaálagsstefnu 2. 

 

Mynd 20: Færslur valins punkts í rammalíkani ásamt heildarfærslum í plani fyrir 

jarðskjálftaálagsstefnu 2. 
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Mynd 21: Skúf- og vægiskraftar í skeljalíkani í x og y stefnur miðað við fyrir 

jarðskjálftaálagsstefnu 2. 

 

 

Mynd 22: Skúf- og vægiskraftar í rammalíkani í x og y stefnur miðað við fyrir 

jarðskjálftaálagsstefnu 2. 
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Tafla 8: Samanburður á hæstu skúf- og vægiskröftum fyrir jarðskjálftaálag. 

Undirstöðukraftar, 

stærð og stefna 

Jarðaskálftaálagsstefna 1 Jarðskálftaálagstefna 2 (víxluð) 

Skeljalíkan Rammalíkan Skeljalíkan  Rammalíkan 

Sker í x-átt [kN] 8150 7240 -15584 -14711 

Sker í y-átt [kN] 6822 6069 -4435 -4892 

Vægi um x-ás 

[kN*m] 

193670 -183900 96106 102460 

Vægi um y-ás 

[kN*m] 

486150 678130 -873010 -1189100 

 

Í töflu 8 eru teknir saman hæstu kraftar hvorrar jarðskjálftaálagsstefnu  

Tafla 9, ber saman hágildi færslu í völdum punkti fyrir þrjár hornréttar stefnur ásamt 

hágildi heildar færslu samkvæmt líkingunni √{𝑥}2 + {𝑦}2 + {𝑧}2. 

 

Tafla 9: Samanburður á mestu færslum í líkönum við jarðskjálftaálag ásamt mestu 

heildarfærslu. 

Mestu færslur, 

stærð og stefna 

Jarðaskálftaálagsstefna 1 Jarðskálftaálagstefna 2 (víxluð) 

Skeljalíkan Rammalíkan Skeljalíkan  Rammalíkan 

Færsla í x [mm] -164.83 -159.80 -283.31 -271.97 

Færsla í y [mm] -422.15 -412.04 -145.61 -138.37 

Færsla í z [mm] -11.30 -5.81 -6.52 -7.38 

Heild [mm] 424.79 419.30 284.69 275.01 
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Svörunarróf 

Til að bera saman færslur úr svörunarrófi Eurocode var miðast við sömu punkta og í 

vindáraun og jarðskjálfta svörun. Svörunarróf er aðeins skilgreint fyrir eina stefnu í einu 

og eru fást þá aðeins marktækar færslur og undirstöðukraftar fyrir þá átt sem rófið er 

skilgreint í hverju sinni.  

Tafla 10 sýnir færslur í krítískum punkti í SAP líkönum fyrir x og y stefnur svörunarrófs. 

Tafla 10: Samanburður á færslum í FE-líkönum fyrir svörunarrófsgreiningu. 

Mestu færslur, 

stærð og stefna 

Svörunarróf í x átt Svörunarróf í y átt 

Skeljalíkan Rammalíkan Skeljalíkan  Rammalíkan 

Færsla í x [mm] 163 104 0 0 

Færsla í y [mm] 1 0 348 370 

Færsla í z [mm] 3 2 0 0 

Heild [mm] 163 104 348 370 

 

Tafla 11 gefur samanburð á undirstöðukröftum (e. Base Reactions) fyrir 

svörunarrófsgreiningu.  

Tafla 11: Samanburður á undirstöðukröftum fyrir svörunarrófsgreiningu. 

Undirstöðukraftar, 

stærð og stefna 

Svörunarróf í x átt Svörunarróf í y átt 

Skeljalíkan Rammalíkan Skeljalíkan  Rammalíkan 

Sker í x-átt [kN] 8164 5458 0 0 

Sker í y-átt [kN] 0 0 5658 3697 

Vægi um x-ás [kNm] 6 0 190145 175344 

Vægi um y-ás [kNm] 483660 353524 213 0 
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6. Samantekt á niðurstöðum 

Samanburður á reiknuðum eigintíðnum. 

Lítum á samanburð á fyrstu 6 tíðnum beggja SAP líkana þar sem þeim er raðað eftir gerð 

sveiflu, beygju (sveifla í y-átt), hliðarsveigju (sveifla í x-átt) og vindu (snúningur um z-

ás). Skoðum svo prósentumun á milli tíðanna með líkingunni: 

𝑝 = |1 −
𝑓𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎
𝑓𝑠𝑘𝑒𝑙𝑗𝑎

| ∗ 100  (6.1) 

 

Tafla 12: Fyrstu tíðnum raðað eftir sveifluformum. 

SAP skeljalíkan SAP rammalíkan Munur 

[%] f (Hz) Sveifluform f (Hz) Sveifluform 

0,3325 sveifla í y-átt 0,3156 sveifla í y-átt 5,08 

0,7923 sveifla í x-átt 0,8130 sveifla í x-átt 2,61 

1,7323 snúningur um z-ás 1,6580 snúningur um z-ás 4,29 

1,8171 sveifla í y-átt 1,6402 sveifla í y-átt 9,74 

1,8990 sveifla í x-átt 1,8319 sveifla í x-átt 3,53 

4,4249 snúningur um z-ás 3,9742 snúningur um z-ás 10,19 

 

Berum þessar tíðnir saman við niðurstöður úr Töflu A í viðauka A en hún inniheldur 

eigintíðnir í vesturturni sem metnar voru út frá grundvelli mæligagna frá 3. og 20. janúar 

2016. Til að auðvelda samanburðinn er notast við meðaltal eigintíðna frá báðum 

mælingum, en tíðnirnar voru mjög sambærilegar fyrir báðar dagsetningar. 
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Tafla 13: Samanburður á tíðnum frá mælingum og SAP líkönum. 

Tíðnir frá mæligögnum SAP skeljalíkan SAP rammalíkan 

f (Hz) Mælistefna 

hröðunar 

f (Hz) Sveifluform f (Hz) Sveifluform 

0,294 y 0,332 sveifla í y-átt 0,316 sveifla í y-átt 

0,409 y     

0,859 x 0,792 sveifla í x-átt 0,813 sveifla í x-átt 

0,938 x, z     

1,077 x     

1,249 z     

1,277 y     

1,581 y 1,817 sveifla í y-átt 1,640 sveifla í y-átt 

1,988 y, z 1,732 snúningur um z 1,658 snúningur um z 

2,261 z     

2,309 y     

 

Samantektin í töflu 13 sýnir að það er fyrst og fremst gott samsvar á milli mældra og 

reiknaðra eigintíðna fyrir fyrstu grunn sveifluformin í hvora átt. 

Reiknilíkönin eru greinilega bæði stífari en raunverulega virkið. Munurinn er þó ekki 

mjög mikill og þar sem kaplarnir hafa áhrif á svörun turnsins þá var ekki hægt að búast 

við öðru en að einhver munur yrði á niðurstöðunum. 

Eigintíðni turnsins svipar mjög til eigintíðni turna Kwang Anh brúarinnar í Pusan, S-

Kóreu, sem sjá má á mynd 23. Eigintíðnir hans frístandandi voru samkvæmt vindgangna 

rannsóknar 0,373 Hz í y-stefnu, 0,994 Hz í x-stefnu [8].   

 

 

Mynd 23: Langsnið og þversnið í turn Kwang Anh brúarinnar í Pusan, S-Kóreu, sem er 

107.6 m hár [8].  
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Til samanburðar við niðurstöðurnar okkar skulum við líta á turn úr grein sem birtist í 

tímaritinu Engineering Structures [9]. Í Mynd 24 má sjá tvær töflur úr þeirri grein. Annars 

vegar töflu þrjú sem sýnir sveifluform fyrir frístandandi turna Tsing-Ma hengibrúarinnar, 

sem eru 206 m háir. Sveifluformin eru tilgreind sem beygja (e. Bending), hliðarsveigja (e. 

Sway) og vinda (e. Torsion). Hins vegar sýnir mynd 24, töflu 6 úr sömu grein sem sýnir 

eigintíðnir sömu turna þegar burðarkaplarnir hafa verið tengdir. En eins og sést fjölgar 

eigintíðnum þegar köplunum er bætt við þar sem kaplarnir tengja saman turnana, þeir fara 

að sveiflast saman og þá sveiflast þeir ýmis í fasa eða útúr fasa fyrir sama grunn 

sveifluform. Þannig má segja að hvert sveifluform fái tvær eigintíðnir sem kemur heim og 

saman við tví-toppa útslag í tíðnisvörunarrófum fyrir mælingar í Lysefjord turninum, sem 

sýndar eru í viðauka A.  Þannig eru mældu eigintíðnirnar í töflu 13 væntanlega ýmist útúr 

fasa (0,294 Hz, 0,859 Hz) eða í fasa (0,406 Hz, 0,938 Hz). 

 

 

 

Mynd 24: Eigintíðnir fyrir annars vegar frístandindi turna (tafla 3) og hins vegar 

kapaltengda turna (tafla 6).  
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Samanburður á svörunarrófsgreiningu og tímaraðagreiningu 

Tafla 14 sýnir samanburð krafta á undirstöður úr svörunarrófsgreiningu úr x og y stefnu 

samkvæmt Eurocode 8 [5] og hágildum undirstöðukrafta frá tímaraðagreiningu með 

hröðunargögnum úr Suðurlandsskjálfta í skelja- og rammalíkani. 

Í töflu sést að tímaraðagreining er klárlega ráðandi þegar kemur að bæði sker- og vægis 

undirstöðukröftum. Einnig virðist nokkur munur vera á undirstöðukröftum úr skelja- og 

rammalíkani, en skeljalíkan var með örlítið hærri skerkrafta í x og y stefnu, örlítið hærri 

vægiskrafta um x-ás en mun minni vægiskrafta um y-ás. 

Tafla 14: Samanburður á mestu undirstöðukröftum frá svörunarrófi og jarðskjálftum. 

Undirstöðukraftar, 

stærð og stefna 

Jarðaskálftaálag Svörunarróf 

Skeljalíkan Rammalíkan Skeljalíkan Rammalíkan 

Sker í x-átt [kN] -15584 -14711 8164 5458 

Sker í y-átt [kN] 6822 6069 5658 3697 

Vægi um x-ás [kN*m] 193670 -183900 190145 175344 

Vægi um y-ás [kN*m] -873010 -1189100 483660 353524 

 

Tafla 15 sýnir samanburð á færslum í krítískum punkti fyrir það jarðskjálftaálag sem 

framkallaði mestu færslurnar og færslum frá svörunarrófsgreiningu. Niðurstöðurnar eru 

ráðandi fyrir jarðskjálfta.  

Munur á færslum við jarðskjálftaálag í ramma- og skeljalíkani eru hverfandi, en munur á 

svörun í líkönum við svörunarrófi er þónokkur. 
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Tafla 15: Samanburður á mestu færslum frá svörunarrófi og jarðskjálftum. 

Mestu færslur, 

stærð og stefna 

Jarðskjálftastefna 1 Svörunarróf 

Skeljalíkan Rammalíkan Skeljalíkan Rammalíkan 

Færsla í x [mm] -164.83 -159.80 163 104 

Færsla í y [mm] -422.15 -412.04 348 370 

Færsla í z [mm] -11.30 -5.81 3 2 

Heild [mm] 424.79 419.30 348 370 
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Samanburður á svörun vegna jarðskjálfta 

Mestu undirstöðukraftar fengust fyrir jarðskjálftaálagstefnu 2. en það tilvik framkallaði 

hærri færslur í x-átt en jarðskjálftaálagstefna 1. Turninn er stífari í x-átt og því verða 

kraftar við undirstöður meiri. 

Byrjum á því að bera saman gildi hæstu undirstöðukrafta úr skelja- og rammalíkönum. 

Notum jöfnu 6.1 til þess að finna prósentumun á milli þeirra. Samanburðinn má sjá í töflu 

16. 

Tafla 16: Samanburður á hæstu skúf- og vægiskröftum við jarðskjálftaálag. 

Undirstöðukraftar, 

stærð og stefna 

Jarðskjálftaálagstefna 2 Munur 

[%] 
Skeljalíkan Rammalíkan 

Sker í x-átt [kN] 15584 14711 5,60 

Sker í y-átt [kN] 4435 4892 10,30 

Vægi um x-ás [kN*m] 96106 102460 6,61 

Vægi um y-ás [kN*m] 873010 1189100 36,21 

 

Mestu færslur í krítískum punkti fengust úr jarðskjálftastefnu 1, en Tafla 17 sýnir mestu 

færslur í þeim punkti og ber saman niðurstöður úr skelja- og rammalíkani. Við sjáum að 

munur færsla á milli líkana er hverfandi. 

Tafla 17: Samanburður á mestu færslum í líkönum við jarðskjálftaálag ásamt mestu 

heildarfærslu. 

Mestu færslur, 

stærð og stefna 

Jarðskjálftastefna 1 Munur 

[%] 
Skeljalíkan Rammalíkan 

Færsla í x [mm] 164,83 159,80 3,05 

Færsla í y [mm] 422,15 412,04 2,39 

Færsla í z [mm] 11,30 5,81 48,58 

Heild [mm] 424,79 419,30 1,29 
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Svörunarróf gefur fyrst og fremst krafta við undirstöðu í þá átt sem það er skilgreint í 

hverju sinni og hverfandi undirstöðukrafta þvert á stefnuna. Í töflu 18 eru mestu kraftar 

svörunarrófssins bornir saman, hágildi hvorrar stefnu því settar í eina töflu og þau borin 

saman með jöfnu 6.1. 

Tafla 18: Samanburður á undirstöðukröftum við svörunarróf 

Undirstöðukraftar, 

stærð og stefna 

Svörunarróf Munur 

[%] 
Skeljalíkan Rammalíkan 

Sker í x-átt [kN] 8164 5458 33,15 

Sker í y-átt [kN] 5658 3697 34,66 

Vægi um x-ás [kN*m] 190145 175344 7,78 

Vægi um y-ás [kN*m] 483660 353524 26,91 

 

Samskonar samanburður er sýndur í Töflu 19 fyrir færslur frá svörunarrófsgreiningu. 

Færslum í z-stefnu var hins vegar sleppt þar sem þær voru mjög litlar. 

Tafla 19: Samanburður á færslum í líkönum við svörunarróf. 

Mestu færslur, 

stærð og stefna 

Svörunarróf Munur 

[%] 
Skeljalíkan Rammalíkan 

Færsla í x [mm] 163 104 36,20 

Færsla í y [mm] 348 370 6,32 
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7. Lokaorð 

Í þessu verkefni hefur verið farið yfir sveiflu- og álagsgreiningu á turni í hengibrú. Margar 

einfaldanir voru gerðar og í stað þess að gera líkan af allri brúnni, þá var turninn reiknaður 

eins og hann væri frístandandi.  

Niðurstöður sveiflugreiningar voru bornar saman við niðurstöður mæligagna. Þegar 

reiknaðar eigintíðnir voru bornar við mæligögn sást að það var nokkuð gott samsvar milli 

mældra og reiknaðra eigintíðna. Reiknilíkönin voru þó greinilega stífari en raunverulega 

virkið. Ekki var hægt að búast við fullkomnum samanburðir, meðal annars vegna þess að 

burðarkaplar hafa áhrif á svörun turnsins. Litill munur var á eigintíðnum ramma- og 

skeljalíkans. Í raun var rammalíkan nær mældum eigintíðnum fyrir fyrstu sveifluformin, 

en það má hafa í huga þegar þarf að fá hugmynd um niðurstöður í flýti og ekki gefst tími 

til að setja upp flókið líkan.  

Í verkefninu var einnig litið á svörun líkana við stöðufræðilegri vindáraun og 

jarðskjálftaáraun. Jarðskjálftaáraunin var sett fram með mældri tímarröð annars vegar og 

svörunarrófi samkvæmt staðli hins vegar. Reyndist Jarðskjálftinn gefa bæði stærri færslur 

og undirstöðukrafta í reiknilíkönum. Þó þarf að hafa í huga að það vantar hreyfifræðilega 

þáttinn inn í vindálagsmyndina, en fyrir turn af þessu tagi þá getur hann verið 

umtalsverður. 

Við álagsgreininguna þá kom í ljós að skeljalíkanið gefur í mörgum tilvikum umtalsvert 

meiri færslur og stærri undirstöðukrafta en rammalíkanið, sem er umhugsunarvert þegar 

kemur að því að velja hverskonar líkan sé rétt að vinna með við hönnun.  
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Viðauki A  Niðurstöður hröðunarmælinga í turni 

Lysefjordbrúar 

 

Mynd A1: Skematísk mynd af mælibúnaði á Lysefjord brúnni á tímabilinu frá júní 2015 til dagsins 

í dag. Eins og sjá má er hröðunarnemi í hvorum turni. 

 

 

Mynd A2: Meðalvindhraði og meðalvindstefna miðað við að langás brúar (0°), á 12 klst. 

mælitímabili þann 29.01.2016.  Meðal hviðustuðull (Upeak/Umean) var 1,45 og meðal 

hviðustyrkur (u/Umean) var 0.187.  
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Mynd A3: Dæmi um mælda hröðun yfir 10 mínútna tímabil í turninum í þrjár hornréttar stefnur. 

Annars vegar í eystri súlu og hins vegar í vestari súlu. Meðalvindhraði var 16 m/s og 

vindstefna nánast þvert á skammás turnsins (270° við langás brúar). 
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Mynd A4: Aflróf hröðunar yfir 12 klst. tímabil sem fall af tíðni. Myndin sýnir aflróf hröðunar frá 

tveimur þríása nemum staðsettum efst í sitthvorri súlu turnsins. Toppar aflrófsins sýna 

eigintíðnir turnsins. Eigintíðnirnar hafa verið týndar út og eru setter fram í töflu A. 
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Mynd A5: Sveiflufærsla turnsins í vindi yfir 12 klst mælitímabil þann 29.01.2016. Myndin sýnir 

færslu eystri og vestari súlu í þrjár stefnur.  Með sveiflufærslu er átt við þá færslu sem 

verður til vegna hviðuáhrifa vindsins sem valda því að turninn sveiflast til. 

Sveiflufærsla leggjst við stöðufræðilega færslu vegna meðalgildis vindáraunar. 
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Mynd A6: Meðalvindhraði og meðalvindstefna miðað við að langás brúar (0°), á 3 klst. 

mælitímabili þann 03.01.2016. Meðal hviðustuðull (Upeak/Umean) var 1,70 og meðal 

hviðustyrkur (u/Umean) var 0,24.  

 

 



 

57 

 

Mynd A7: Dæmi um mælda hröðun yfir 10 mínútna tímabil í turninum í þrjár hornréttar stefnur. 

Annars vegar í eystri súlu og hins vegar í vestari súlu. Meðalvindhraði var 21 m/s og 

vindstefna 72° við langás brúar og skammás turnsins. 
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Mynd A8: Aflróf hröðunar yfir 3 klst. mælitímabil, þann 03.01.2016, sem fall af tíðni. Myndin 

sýnir aflróf hröðunar frá tveimur þríása nemum staðsettum efst í sitthvorri súlu 

turnsins. Toppar aflrófsins sýna eigintíðnir turnsins. Eigintíðnirnar hafa verið týndar út 

og eru setter fram í töflu A. 
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Mynd A9: Sveiflufærsla turnsins í vindi yfir 3 klst mælitímabil þann 03.01.2016. Myndin sýnir 

færslu eystri og vestari súlu í þrjár stefnur. 
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Tafla A: Eigintíðnir turnsins metnar á grundvelli mælinga með því að mæla tíðni svörunartoppa 

í aflrófi hröðunar. 

Sveifluháttur 
nr. 

Mælitímabil 03.01.2016 Mælitímabil 29.01.2016 
Mælistefna 
hröðunar 

Vestari Súla 
Tíðni (Hz) 

Eystri súla 
Tíðni (Hz) 

Vestari Súla 
Tíðni (Hz) 

Eystri súla 
Tíðni (Hz) 

1 0.296 0.296 0.293 0.294 Y 

2 0.410 0.410 0.409 0.406 Y 

3 0.859 0.859 0.859 0.859 X 

4 0.938 0.938 0.938  0.938 X, Z 

5 1.077 1.082 1.077 1.077 X 

6 1.315 1.321 1.239 1.241 Z 

7 1.598 1.610 1.564  Y 

8 1.994 1.997 1.982 1.723 Y 

9 2.261 2.274 2.261  Y, Z 

10 2.318 2.295 2.301 2.364 Z 

11 2.499 2.519  2.490 Y 

12 2.782 2.768 2.617 2.634 Y, Z 

13 3.444 3.445  3.552 Z 

14 3.835 3.844 3.737 3.725 Z 

15 4.630 4.620 4.610 4.610 Z 

16  5.046 5.165 5.020 Z 

17 5.370 5.390  5.376 Z 
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Viðauki B  Útreikningar fyrir 

vindþrýsting 

 

 
  

Vindálag 36m/s 

   

  
  

 

(bls 24, Eurocode) 

 

 

 

 

 

(þrýstingsfall miðað við hæð skilgreint) 
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X Átt 

dálkur 1: 

 

 

 dálkur 2: 

 

 

 dálkur 3: 

 

 

 dálkur 4: 
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Y Átt 

dálkur 1: 

 

 

 dálkur 2: 

 

 dálkur 3: 

 

 dálkur 4: 

 

 brú 1: 

 

 brú 2: 
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Viðauki C  Matlab kóði 

clear all; close all; clc; 

%    #     x      y 

N = [1   0.000  0.000 

     2 18.303  0.000 

     3   0.000 4.000 

     4 18.303 4.000 

     5  1.646 41.005 

     6 16.657 41.005 

     7  2.782 66.553 

     8 15.521 66.553 

     9  3.918 92.100 

     10 14.385 92.100 

     11  4.026 94.540 

     12 14.276 94.540 

     13  4.026 95.140 

     14 14.276 95.140]; 

 

 %   1      2      3      4     5    6    7    8 

M = [1  3; 2  4;  3  5;  4  6; 5 7; 6 8; 7 9; 8 10;.... 

     9 11; 10 12; 11 13; 12 14; 5 6; 9 10]; 

%    9     10     11     12    13    14 

 

% flatarmál skilgreind (m^2) (fylgja element númerum): 

A = [36.0000; 36.0000; 

     6.88720;  6.8872; 

     6.4984; 6.4984; 

     6.1816; 6.1816; 

     6.0076;  6.0076; 

     3.88455; 3.88455; 

     8.4810; 6.6240]; 

 

% tregðuvægi skilgreind (m^4) (fylgja element númerum): 

Iy = [108.00000;    108.00000; 

      13.7885;      13.7885; 

      11.1434;      11.1434; 

      9.24131;      9.24131; 

      8.28894;      8.28894; 

      2.45699;      2.45699; 

      13.2519;      8.32811]; 

 

I = [108.00000; 108.00000; 

      6.70034;      6.700340; 

      6.218230;     6.21823; 

      5.82540;      5.82540; 

      5.60964;      5.60964; 

      0.643573;     0.643573; 

      27.5383;      20.1720]; 

 

% Efniseiginleikar 

% fjaðurstuðlar (N/m^2) 

E(1: 2, 1) = 34.00e9; 

E(3:14, 1) = 38.00e9; 

 

% Rúmþyngd járnbentrar steinsteypu (kg/m^3) 
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rho = 2499; 

 

% Lengdir 

 

for i = 1:max(size(M(:,1))) 

    L(i,1) = sqrt((N(find(N(:,1)==M(i,2)),2) ... 

                  -N(find(N(:,1)==M(i,1)),2))^2 +... %(Xf - Xn) 

                  (N(find(N(:,1)==M(i,2)),3) ... 

                  -N(find(N(:,1)==M(i,1)),3))^2); %(Yf - Yn) 

end 

 

% stefnukósínusar hverrar einingar reiknaðir 

for i = 1:max(size(M(:,1))) 

lx = (N(M(i,2),2)-N(M(i,1),2))/L(i,1); %lambdaX = (X2 - X1)/L 

ly = (N(M(i,2),3)-N(M(i,1),3))/L(i,1); %lambdaY = (Y2 - Y1)/L 

 

T(:,:,i) = [lx -lx 0 0  0   0 

            ly lx  0 0  0   0 

            0  0   1 0  0   0 

            0  0   0 lx -ly 0 

            0  0   0 ly lx  0 

            0  0   0 0  0   1]; 

end 

 

% 

% Einingarstífnifylki og Einingarmassafylki sett saman 

for i = 1:length(M(:,1)) 

 

EAL  =    E(i)*A(i)/L(i); 

ki1  = 12*E(i)*I(i)/(L(i)^3); 

ki2  =  6*E(i)*I(i)/(L(i)^2); 

ki3  =  4*E(i)*I(i)/L(i); 

ki4  =  2*E(i)*I(i)/L(i); 

 

k(:,:,i) = zeros(6,6); 

k( 1, 1:6,i)=[EAL   0       0       -EAL    0       0   ]; 

k( 2, 1:6,i)=[0     ki1     ki2     0       -ki1    ki2 ]; 

k( 3, 1:6,i)=[0     ki2     ki3     0       -ki2    ki4 ]; 

k( 4, 1:6,i)=[-EAL  0       0       EAL     0       0   ]; 

k( 5, 1:6,i)=[0     -ki1    -ki2    0       ki1     -ki2]; 

k( 6, 1:6,i)=[0     ki2     ki4     0       -ki2    ki3 ]; 

 

% Consistent mass matrix 

 

mc(:,:,i) = zeros(6,6); 

mc( 1, 1:6,i)=[140   0           0           70    0         0           ]; 

mc( 2, 1:6,i)=[0     156         22*L(i)     0     54        -13*L(i)    ]; 

mc( 3, 1:6,i)=[0     22*L(i)     4*L(i)^2    0     13*L(i)   -3*L(i)^2   ]; 

mc( 4, 1:6,i)=[70    0           0           140   0         0           ]; 

mc( 5, 1:6,i)=[0     54          13*L(i)     0     156       -22*L(i)    ]; 

mc( 6, 1:6,i)=[0     -13*L(i)    -3*L(i)^2   0     -22*L(i)  4*L(i)^2    ]; 

 

mc(:,:,i)=mc(:,:,i)*rho*A(i)*L(i)/420; 

 

% Lumped mass matrix 

 ml(:,:,i)=[1 0 0 0 0 0 

            0 1 0 0 0 0 

            0 0 0 0 0 0 
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            0 0 0 1 0 0 

            0 0 0 0 1 0 

            0 0 0 0 0 0]*rho*A(i)*L(i)/2; 

end 

 

%Einingarfylkjum varpað yfir í global hnit 

for i = 1:max(size(M(:,1))) 

    Ke(:,:,i) = T(:,:,i)'*k(:,:,i)*T(:,:,i); 

    Me(:,:,i) = T(:,:,i)'*ml(:,:,i)*T(:,:,i); 

end 

 

 

% Einingarfyljkum í kerfishnitum raðað í global stífnifylki 

KG = zeros(14*3); 

MG = zeros(14*3); 

 

for i = 1:max(size(M(:,1))) 

    P1 = M(i,1); % númer á punkti 1 

    P2 = M(i,2); % númer á punkti 2 

 

% raða í global massafylki 

     MG([3*(P1-1)+[1 2 3] 3*(P2-1)+[1 2 3]],[3*(P1-1)+[1 2 3] 3*(P2-1)+[1 2 3]])=... 

     MG([3*(P1-1)+[1 2 3] 3*(P2-1)+[1 2 3]],[3*(P1-1)+[1 2 3] 3*(P2-1)+[1 2 

3]])+Me(:,:,i); 

 

% raða í global stífnifylki 

     KG([3*(P1-1)+[1 2 3] 3*(P2-1)+[1 2 3]],[3*(P1-1)+[1 2 3] 3*(P2-1)+[1 2 3]])=... 

     KG([3*(P1-1)+[1 2 3] 3*(P2-1)+[1 2 3]],[3*(P1-1)+[1 2 3] 3*(P2-1)+[1 2 

3]])+Ke(:,:,i); 

 

end 

 

K11 = KG(7:(14*3), 7:(14*3)); 

M11 = MG(7:(14*3), 7:(14*3)); 

Sveiflugreining 

[Ms,Fr] = eig(K11,M11); 

[wn,Is] = sort(sqrt(diag(Fr))); % rad/s 

fn = wn/(2*pi);       % 1/s = Hz 

Tn = fn.^-1;          % s 

 

Ms(1:6, 7:(14*3)) = 0; 

span = 1:12; 

%printmat([Tn(span),fn(span),wn(span)], 'mode', num2str(span), '[s] [cyc/s] [rad/s]') 

printmat([fn(span),Tn(span)], 'mode', num2str(span), 'F[Hz] T[s]') 

  

mode =  

                     F[Hz]         T[s] 

            1      0.84693      1.18073 

            2      1.96568      0.50873 

            3      4.21424      0.23729 

            4      5.47076      0.18279 

            5     14.58112      0.06858 

            6     20.03876      0.04990 

            7     22.57870      0.04429 
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            8     29.35031      0.03407 

            9     34.33655      0.02912 

           10     34.41967      0.02905 

           11     47.29597      0.02114 

           12     69.18176      0.01445 

  

Published with MATLAB® R2016b 

  

http://www.mathworks.com/products/matlab
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Viðauki D  Log skrár frá SAP líkönum 

Rammalíkan 

 

 

 SAP2000 v19.0.0 Ultimate 64-bit (Analysis Build 9518/64) 

 File: C:\Users\birgire13\Desktop\sap_tölva2\TURN_E~1.LOG 

 

 

 

 

 B E G I N   A N A L Y S I S                                

2017/11/28  22:57:36 

 

 

 RUNNING ANALYSIS WITHIN THE GUI PROCESS 

 USING THE ADVANCED SOLVER (PROVIDES LIMITED INSTABILITY INFORMATION) 

 

 NUMBER OF JOINTS                          =          14 

    WITH RESTRAINTS                        =           2 

    WITH MASS                              =           2 

 NUMBER OF FRAME/CABLE/TENDON ELEMENTS     =          14 

 NUMBER OF LOAD PATTERNS                   =           5 

 NUMBER OF ACCELERATION LOADS              =           9 

 NUMBER OF LOAD CASES                      =           1 

 

 ADDRESSABLE PHYSICAL MEMORY (RAM)         =       7.799 GB 

 

 PARALLELIZATION OF ANALYSIS OPERATIONS: 

 (Env. variable SAPFIRE_NUM_THREADS        =           0) 

 NUMBER OF THREADS: STATE (AUTOMATIC)      =           4 

 NUMBER OF THREADS: STIFFNESS (AUTOMATIC)  =           4 

 NUMBER OF THREADS: EVENT (AUTOMATIC)      =           4 

 NUMBER OF THREADS: MOVE (AUTOMATIC)       =           4 

 NUMBER OF THREADS: RESPONSE (AUTOMATIC)   =           4 

 NUMBER OF THREADS: SOLVE (AUTOMATIC)      =           4 

 

 

 E L E M E N T   F O R M A T I O N                                      

22:57:36 

 

 

 

 L I N E A R   E Q U A T I O N   S O L U T I O N                        

22:57:36 

 

 FORMING STIFFNESS AT ZERO (UNSTRESSED) INITIAL CONDITIONS 

 

 TOTAL NUMBER OF EQUILIBRIUM EQUATIONS     =          72 

 NUMBER OF NON-ZERO STIFFNESS TERMS        =         684 

 

 --------------------------------- 

 BASIC STABILITY CHECK FOR LINEAR LOAD CASES: 

    NUMBER OF NEGATIVE STIFFNESS EIGENVALUES SHOULD BE ZERO FOR 

STABILITY. 
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    (NOTE: FURTHER CHECKS SHOULD BE CONSIDERED AS DEEMED NECESSARY, 

     SUCH AS REVIEWING EIGEN MODES FOR MECHANISMS AND RIGID-BODY 

MOTION) 

 

    NUMBER OF NEGATIVE EIGENVALUES         =           0,  OK. 

 --------------------------------- 

 

 

 E I G E N   M O D A L   A N A L Y S I S                                

22:57:36 

 

 CASE: MODAL 

 

 USING STIFFNESS AT ZERO (UNSTRESSED) INITIAL CONDITIONS 

 

 NUMBER OF STIFFNESS DEGREES OF FREEDOM    =          72 

 NUMBER OF MASS DEGREES OF FREEDOM         =          42 

 MAXIMUM NUMBER OF EIGEN MODES SOUGHT      =          12 

 MINIMUM NUMBER OF EIGEN MODES SOUGHT      =           1 

 NUMBER OF RESIDUAL-MASS MODES SOUGHT      =           0 

 NUMBER OF SUBSPACE VECTORS USED           =          24 

 RELATIVE CONVERGENCE TOLERANCE            =    1.00E-09 

 

 FREQUENCY SHIFT  (CENTER) (CYC/TIME)      =     .000000 

 FREQUENCY CUTOFF (RADIUS) (CYC/TIME)      =  -INFINITY- 

 ALLOW AUTOMATIC FREQUENCY SHIFTING        =         YES 

 

 

 Original stiffness at shift : EV= 0.0000000E+00, f=     .000000, T=  

-INFINITY- 

 Number of eigenvalues below shift =      0 

 

 Iteration    Approximations to next 5 eigenvalues, from shift EV= 

0.0000000E+00 

       2   3.9330400E+00 2.6096096E+01 1.0620412E+02 1.0852628E+02 

1.3248134E+02 

       3   3.9330400E+00 2.6096096E+01 1.0620412E+02 1.0852628E+02 

1.3248134E+02 

 

 Found mode      1 of     12:  EV= 3.9330400E+00, f=    0.315634, T=    

3.168223 

 Found mode      2 of     12:  EV= 2.6096096E+01, f=    0.813032, T=    

1.229963 

 Found mode      3 of     12:  EV= 1.0620412E+02, f=    1.640177, T=    

0.609690 

 Found mode      4 of     12:  EV= 1.0852628E+02, f=    1.658012, T=    

0.603132 

 Found mode      5 of     12:  EV= 1.3248134E+02, f=    1.831882, T=    

0.545887 

 

 Iteration    Approximations to next 5 eigenvalues, from shift EV= 

0.0000000E+00 

       4   6.2352895E+02 6.3447277E+02 8.7122059E+02 8.9929109E+02 

1.3280325E+03 

 

 Found mode      6 of     12:  EV= 6.2352895E+02, f=    3.974188, T=    

0.251624 

 Found mode      7 of     12:  EV= 6.3447277E+02, f=    4.008913, T=    

0.249444 
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 Found mode      8 of     12:  EV= 8.7122059E+02, f=    4.697688, T=    

0.212871 

 Found mode      9 of     12:  EV= 8.9929109E+02, f=    4.772767, T=    

0.209522 

 Found mode     10 of     12:  EV= 1.3280325E+03, f=    5.799953, T=    

0.172415 

 

 Iteration    Approximations to next 5 eigenvalues, from shift EV= 

0.0000000E+00 

       5   3.5959595E+03 4.8758983E+03 2.4172115E+04 2.5883367E+04 

6.1500473E+04 

 

 Found mode     11 of     12:  EV= 3.5959595E+03, f=    9.543936, T=    

0.104779 

 Found mode     12 of     12:  EV= 4.8758983E+03, f=   11.113413, T=    

0.089981 

 

 NUMBER OF EIGEN MODES FOUND               =          12 

 NUMBER OF ITERATIONS PERFORMED            =           5 

 NUMBER OF STIFFNESS SHIFTS                =           0 

 

 

 A N A L Y S I S   C O M P L E T E                          

2017/11/28  22:57:36 
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Rammalíkan 

 

 

 SAP2000 v19.0.0 Ultimate 64-bit (Analysis Build 9518/64) 

 File: C:\Users\birgire13\Desktop\sap_tölva2\TURN_S~1.LOG 

 

 

 

 

 B E G I N   A N A L Y S I S                                

2017/11/28  22:58:49 

 

 

 RUNNING ANALYSIS AS A SEPARATE PROCESS 

 USING THE ADVANCED SOLVER (PROVIDES LIMITED INSTABILITY INFORMATION) 

 

 NUMBER OF JOINTS                          =        7483 

    WITH RESTRAINTS                        =         264 

 NUMBER OF SHELL ELEMENTS                  =        5423 

 NUMBER OF SOLID ELEMENTS                  =        1454 

 NUMBER OF LOAD PATTERNS                   =           4 

 NUMBER OF ACCELERATION LOADS              =           9 

 NUMBER OF LOAD CASES                      =           1 

 

 ADDRESSABLE PHYSICAL MEMORY (RAM)         =       7.799 GB 

 

 PARALLELIZATION OF ANALYSIS OPERATIONS: 

 (Env. variable SAPFIRE_NUM_THREADS        =           0) 

 NUMBER OF THREADS: STATE (AUTOMATIC)      =           4 

 NUMBER OF THREADS: STIFFNESS (AUTOMATIC)  =           4 

 NUMBER OF THREADS: EVENT (AUTOMATIC)      =           4 

 NUMBER OF THREADS: MOVE (AUTOMATIC)       =           4 

 NUMBER OF THREADS: RESPONSE (AUTOMATIC)   =           4 

 NUMBER OF THREADS: SOLVE (AUTOMATIC)      =           4 

 

 

 E L E M E N T   F O R M A T I O N                                      

22:58:49 

 

 

 

 L I N E A R   E Q U A T I O N   S O L U T I O N                        

22:58:49 

 

 FORMING STIFFNESS AT ZERO (UNSTRESSED) INITIAL CONDITIONS 

 

 TOTAL NUMBER OF EQUILIBRIUM EQUATIONS     =       38046 

 NUMBER OF NON-ZERO STIFFNESS TERMS        =     1064013 

 

 --------------------------------- 

 BASIC STABILITY CHECK FOR LINEAR LOAD CASES: 

    NUMBER OF NEGATIVE STIFFNESS EIGENVALUES SHOULD BE ZERO FOR 

STABILITY. 

    (NOTE: FURTHER CHECKS SHOULD BE CONSIDERED AS DEEMED NECESSARY, 

     SUCH AS REVIEWING EIGEN MODES FOR MECHANISMS AND RIGID-BODY 

MOTION) 
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    NUMBER OF NEGATIVE EIGENVALUES         =           0,  OK. 

 --------------------------------- 

 

 

 E I G E N   M O D A L   A N A L Y S I S                                

22:58:50 

 

 CASE: MODAL 

 

 USING STIFFNESS AT ZERO (UNSTRESSED) INITIAL CONDITIONS 

 

 NUMBER OF STIFFNESS DEGREES OF FREEDOM    =       38046 

 NUMBER OF MASS DEGREES OF FREEDOM         =       21657 

 MAXIMUM NUMBER OF EIGEN MODES SOUGHT      =          12 

 MINIMUM NUMBER OF EIGEN MODES SOUGHT      =           1 

 NUMBER OF RESIDUAL-MASS MODES SOUGHT      =           0 

 NUMBER OF SUBSPACE VECTORS USED           =          24 

 RELATIVE CONVERGENCE TOLERANCE            =    1.00E-09 

 

 FREQUENCY SHIFT  (CENTER) (CYC/TIME)      =     .000000 

 FREQUENCY CUTOFF (RADIUS) (CYC/TIME)      =  -INFINITY- 

 ALLOW AUTOMATIC FREQUENCY SHIFTING        =         YES 

 

 

 Original stiffness at shift : EV= 0.0000000E+00, f=     .000000, T=  

-INFINITY- 

 Number of eigenvalues below shift =      0 

 Found mode      1 of     12:  EV= 4.3646871E+00, f=    0.332504, T=    

3.007484 

 Found mode      2 of     12:  EV= 2.4764222E+01, f=    0.792013, T=    

1.262605 

 Found mode      3 of     12:  EV= 1.1798747E+02, f=    1.728773, T=    

0.578445 

 Found mode      4 of     12:  EV= 1.3034360E+02, f=    1.817042, T=    

0.550345 

 Found mode      5 of     12:  EV= 1.4219019E+02, f=    1.897820, T=    

0.526920 

 Found mode      6 of     12:  EV= 6.4544623E+02, f=    4.043432, T=    

0.247315 

 Found mode      7 of     12:  EV= 7.6529689E+02, f=    4.402862, T=    

0.227125 

 Found mode      8 of     12:  EV= 9.9315942E+02, f=    5.015678, T=    

0.199375 

 Found mode      9 of     12:  EV= 1.2459189E+03, f=    5.617784, T=    

0.178006 

 Found mode     10 of     12:  EV= 1.6627252E+03, f=    6.489786, T=    

0.154088 

 Found mode     11 of     12:  EV= 2.3094608E+03, f=    7.648485, T=    

0.130745 

 Found mode     12 of     12:  EV= 2.7760816E+03, f=    8.385641, T=    

0.119251 

 

 NUMBER OF EIGEN MODES FOUND               =          12 

 NUMBER OF ITERATIONS PERFORMED            =           7 

 NUMBER OF STIFFNESS SHIFTS                =           0 

 

 

 A N A L Y S I S   C O M P L E T E                          

2017/11/28  22:58:54 
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