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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο εξγαζίαο απνηειεί ε δηεξεύλεζε ηεο επηξξνήο ηεο αιιειεπίδξαζεο αζηαζώλ 

ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ θαη ησλ αξρηθώλ αηειεηώλ ζηελ αληνρή ειαζηηθώλ θνξέσλ. ηελ αξρή ηεο 

εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη θάπνηα ζεσξεηηθά ζηνηρεία θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη εθαξκνγή ζε έλα 

δηβάζκην ζύζηεκα θαη ηέινο εμεηάδεηαη έλαο πξαγκαηηθόο θνξέαο.  

Η πξνζνκνίσζε κηαο θαηαζθεπήο κε έλα κνλνβάζκην ζύζηεκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζνβαξά 

ζθάικαηα ιόγσ ηεο αδπλακίαο πεξηγξαθήο νξηζκέλσλ θαηλνκέλσλ. H δπζθνιία επίιπζεο όκσο ησλ 

εμηζώζεσλ ηζνξξνπίαο ζπζηεκάησλ κε πνιινύο βαζκνύο ειεπζεξίαο, είλαη ν ιόγνο πνπ επηιέρζεθαλ 

αξρηθά γηα κειέηε, ζπζηήκαηα κε δύν βαζκνύο ειεπζεξίαο. Σα παξαπάλσ ζπζηήκαηα δελ απαηηνύλ 

πεξίπινθε καζεκαηηθή επεμεξγαζία θαη παξάιιεια εκθαλίδνπλ ηα θαηλόκελα ηα νπνία δε κπνξνύλ λα 

πεξηγξαθνύλ κε ηε ρξήζε κνλνβάζκησλ ζπζηεκάησλ. πγθεθξηκέλα, ν θνξέαο πνπ επηιέγεηαη είλαη 

έλα άθακπην ξαβδί, αξζξσκέλν ζηε βάζε ηνπ, κε δύν κεηαθηλεζηαθά ειαηήξηα ζηελ θνξπθή ηνπ πνπ 

εκπνδίδνπλ ειαζηηθά ηε κεηαθίλεζε θαηά ηνλ άμνλα x θαη ηνλ άμνλα y. Ο θνξέαο έρεη, πξνθαλώο δύν 

αλεμάξηεηνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο, ηε κεηαθίλεζε θαηά x θαη ηε κεηαθίλεζε θαηά y. Οη εμηζώζεηο 

ηζνξξνπίαο ηνπ θνξέα κνξθώλνληαη κε ρξήζε ηεο ελεξγεηαθήο κεζόδνπ. Η επεμεξγαζία ησλ 

εμηζώζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ινγηζκηθό παθέην MATLAB όπνπ κνξθώζεθαλ νη δξόκνη ηζνξξνπίαο 

ηνπ θνξέα γηα δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο ησλ παξακέηξσλ ειέγρνπ. ηόρνο ήηαλ ε παξαηήξεζε ηεο 

κεηαβνιήο ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ θαζώο ν ιόγνο ησλ θξίζηκσλ θνξηίσλ ηείλεη ζηε κνλάδα θαζώο θαη ε 

επηξξνή ησλ αηειεηώλ ζηελ αληνρή ηνπ θνξέα. 

ην 2ν κέξνο ηεο εξγαζίαο κειεηάηαη ε ζπκπεξηθνξά πνιπβάζκησλ ζπζηεκάησλ, θαη ζπγθεθξηκέλα, 

ραιύβδηλσλ ηόμσλ ζσιελσηήο δηαηνκήο. H πξνζνκνίσζε ηνπ θνξέα έγηλε ζην ινγηζκηθό 

FEMAP_NASTRAN θαη ε επίιπζε ηνπ ζην ινγηζκηθό ADINA. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη εδώ παξακεηξηθέο 

αλαιύζεηο γηα δηάθνξνπο ιόγνπο θξίζηκσλ θνξηίσλ αιιά θαη ζπλδπαζκώλ αηειεηώλ. ηόρνο, όπσο θαη 

πξηλ, ήηαλ ε παξαηήξεζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ θαζώο ν ιόγνο ησλ θξίζηκσλ θνξηίσλ 

ηείλεη ζηε κνλάδα θαζώο θαη ε επηξξνή ησλ αηειεηώλ ζηελ αληνρή ηνπ θνξέα. 

 



 
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS 

SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING 

INSTITUTE OF STEEL STRUCTURES 
 

DIPLOMA THESIS 
ΔΜΚ ΓΔ 2015/29 

 

Interaction of unstable buckling modes and application to steel arches 
Konstantinos Papavasileiou 

 
Supervisor: Charis Gantes, Dr. Civil Engineer, Professor N.T.U.A. 

Co-supervisor : Maria Livanou, PhD Candidate N.T.U.A. 

ABSTRACT 

The subject of the current thesis is the influence of buckling mode interaction and initial imperfections 

in the behavior of elastic systems. In the first part of this study the theoretical backround is presented 

and then an application to a 2 DOF system and a real scale structure are also demonstrated. 

The simulation of a structure with a single-degree of freedom system can lead to serious mistakes 

because these cannot describe various significant phenomena. However, the difficulty in solving the 

equilibrium equations of systems with many degrees of freedom, is why systems with two degrees of 

freedom are initially selected for study. These systems do not require very complex mathematical 

treatment and also exhibit the phenomena that cannot be described with single-degree of freedom 

systems. Specifically, the system selected is a rigid rod, pinned at its base, with two translational 

springs on the top, which elastically restrain the movement in the x-axis and the y-axis. The system 

has obviously two independent degrees of freedom, the movement along the x-axis and the 

movement along the y-axis. The formulation of the equilibrium equations is carried out by means of 

the energy method. The numerical treatment of equilibrium equations held in MATLAB software 

package where the equilibrium paths are derived for several combinations of the control parameters. 

The objective was to observe the change in the limit point load as the ratio of the critical loads tends 

to the unit and the influence of imperfections on the strength of the system. 

In the second part of this thesis the behavior of multi-degrees of freedom systems is studied, and 

specifically steel arches with tubular section are chosen. The simulation of the structure is performed 

in FEMAP_NASTRAN software and its solution in ADINA software. As previously described, for this 

system also parametric analyzes for various combinations are performed, where the ratio of critical 

loads and initial imperfections vary. The objective was, also for this structure, to observe the change 

in the limit point load as the ratio of the critical loads tends to the unit and the influence of 

imperfections on the strength of the structure.     
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Αιιειεπίδξαζε αζηαζώλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ θαη εθαξκνγή ζε ραιύβδηλα ηόμα 

1 ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ-ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

1.1 ΕΙΑΓΩΓΗ 

Κύξην κέιεκα ηνπ κεραληθνύ είλαη ν ζρεδηαζκόο αζθαιώλ θαηαζθεπώλ κε ηε κέγηζηε δπλαηή 

εμνηθνλόκεζε πιηθνύ θαη, θαη’ επέθηαζε, θόζηνπο. Τα κέζα, σζηόζν, πνπ δηαζέηεη ν κεραληθόο γηα ηελ 

επίηεπμε απηνύ ηνπ ζηόρνπ ζπλερώο εμειίζζνληαη. Σήκεξα, ε ύπαξμε δνκηθώλ πιηθώλ πςειήο αληνρήο 

θαη ε εμέιημε ησλ κεζόδσλ βηνκεραληθήο θαηεξγαζίαο ηνπο, δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα παξαγσγήο δνκηθώλ 

κειώλ κε θάζε επηζπκεηό ζρήκα θαη πάρνο δηαηνκήο. Παξάιιεια, ε ξαγδαία εμέιημε ησλ ειεθηξνληθώλ 

ππνινγηζηώλ θαη ηνπ ζρεηηθνύ ινγηζκηθνύ επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή αθξηβέζηεξσλ θαη πην αμηόπηζησλ 

κεζόδσλ αλάιπζεο θαη επνκέλσο ηε ρξεζηκνπνίεζε κηθξόηεξσλ ζπληειεζηώλ αζθαιείαο. Τα 

παξαπάλσ νδεγνύλ ζε ειαθξύηεξα δνκηθά ζηνηρεία, κε πιεξέζηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ πιηθνύ. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο ηάζεο είλαη νη ζεκεξηλέο θαηαζθεπέο λα είλαη πεξηζζόηεξν εύθακπηεο, ηόζν 

ζπλνιηθά, ζε επίπεδν θνξέα, όζν θαη ηνπηθά, ζε επίπεδν κέινπο ή αθόκε θαη δηαηνκήο, θαη επνκέλσο 

λα παξακνξθώλνληαη εληνλόηεξα όηαλ θνξηίδνληαη. Απηή ε έληνλε παξακόξθσζε έρεη δύν 

ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο, κία πξσηαξρηθή, ζηε ζηαηηθή ζπκπεξηθνξά, θαη κία πνπ πξνθύπηεη από ηελ 

πξώηε, ζηηο κεζόδνπο ζηαηηθήο αλάιπζεο. Η πξώηε ζπλέπεηα είλαη όηη ε θαηαζθεπή ελδέρεηαη λα 

νδεγεζεί ζε κνξθέο αζηνρίαο πνπ είλαη γλσζηέο κε ην γεληθό όξν «αζηάζεηα» ή «ιπγηζκόο» θαη 

ζπλδένληαη κε απόηνκε θαη έληνλε αύμεζε ηεο παξακόξθσζεο γηα κηθξή αύμεζε ηνπ επηβαιιόκελνπ 

θνξηίνπ. Η δεύηεξε ζπλέπεηα είλαη όηη πιένλ ε παξακνξθσκέλε γεσκεηξία ηνπ θνξέα δηαθέξεη 

ζεκαληηθά από ηελ αξρηθή απαξακόξθσηε, επνκέλσο ε δηαηύπσζε ησλ εμηζώζεσλ ηζνξξνπίαο ζηελ 

απαξακόξθσηε γεσκεηξία, όπσο γίλεηαη ζηηο θιαζηθέο κεζόδνπο ζηαηηθήο αλάιπζεο, νδεγεί ζε 

ζεκαληηθά ζθάικαηα θαη πξέπεη λα απνθεύγεηαη. Η αλάγθε δηαηύπσζεο ησλ εμηζώζεσλ ηζνξξνπίαο 

ζηελ παξακνξθσκέλε γεσκεηξία, ε νπνία δελ είλαη γλσζηή εθ ησλ πξνηέξσλ, απαηηεί ηδηαίηεξεο 

κεζόδνπο ζηαηηθήο αλάιπζεο, θαη νδεγεί ζηελ θαηάξγεζε ηεο αλαινγίαο κεηαμύ επηβαιιόκελσλ 

θνξηίσλ θαη αλαπηπζζόκελεο έληαζεο θαη παξακόξθσζεο, είλαη δε γλσζηή ζηε βηβιηνγξαθία σο 

γεσκεηξηθά κε γξακκηθή ζπκπεξηθνξά. 
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1.2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΛΑΣΙΚΗ ΕΤΣΑΘΕΙΑ 

1.2.1 Γραμμική και Μη γραμμική θεωρία ελαζηικής εσζηάθειας 

Όπσο είλαη γλσζηό, από ηα πεξί ιπγηζµνύ ηεο Αληνρήο ησλ Υιηθώλ, ν πξνζδηνξηζµόο ησλ θξίζηµσλ 

θνξηίσλ γίλεηαη µε βάζε ηε ζεσξία ησλ µηθξώλ βειώλ, πνπ είλαη γλσζηή θαη σο γξαµµηθή ζεσξία 

ιπγηζµνύ ή επζηάζεηαο. Δπίζεο απαληάηαη θαη ε ηζνδύλαµε έθθξαζε, θιαζηθή ζεσξία ιπγηζµνύ. Σην 

ζηαηηθό ππνινγηζµό ησλ ξαβδσηώλ θνξέσλ ελίνηε ζπλαληάηαη θαη ε έθθξαζε “ζηαηηθή δεπηέξαο 

ηάμεο”, πνπ ζεµαίλεη όηη ζην έξγν ησλ ξνπώλ θάµςεσο ιαµβάλεηαη ππόςε θαη ην θαµπηηθό έξγν ησλ 

αμνληθώλ δπλάµεσλ. Τέινο µηα άιιε ηζνδύλαµε έθθξαζε ηεο γξαµµηθήο ζεσξίαο επζηάζεηαο είλαη 

“επζηάζεηα ζε µηθξή δηαηαξαρή”.  

Οη βαζηθέο παξαδνρέο ηεο γξαµµηθήο (θιαζηθήο) ζεσξίαο ζηαηηθήο επζηάζεηαο γηα ειαζηηθά ζπζηήµαηα, 

απνηεινύµελα από ξάβδνπο µε πξηζµαηηθή (ζηαζεξή) δηαηνµή θαη επζύγξαµµν άμνλα (γηα πιάθεο θαη 

θειύθε ηζρύνπλ αλάινγεο παξαδνρέο) είλαη νη αθόινπζεο: 

1. Τν πιηθό από ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζµέλν ην ειαζηηθό ζύζηεµα είλαη νµνγελέο, ηζόηξνπν 

θαη γξαµµηθά ειαζηηθό, αθνινπζεί δειαδή ηνλ λόµν ηνπ Hooke. 

2. Τν δηάγξαµµα ηάζεσο-αλεγµέλεο παξαµνξθώζεσο ζεσξείηαη ηαπηόζεµν ηόζν γηα ζιίςε όζν 

θαη γηα εθειθπζµό. 

3. Δπίπεδεο δηαηνµέο θάζεηεο ζηνλ απαξαµόξθσην άμνλα µηαο ξάβδνπ πξν ηεο θάµςεσο, 

παξαµέλνπλ επίπεδεο µεηά ηελ θάµςε, όπσο επίζεο θάζεηεο θαη ζηνλ παξαµνξθσµέλν άμνλα 

απηήο (παξαδνρή Bernoulli-Navier). 

4. Τα εμσηεξηθά εγθάξζηα θνξηία ελεξγνύλ πάλσ ζε επίπεδν δηεξρόµελν από ην θέληξν 

δηάηµεζεο ηεο δηαηνµήο θαη παξάιιειν πξνο θύξην άμνλα αδξαλείαο απηήο. Απηό απνθιείεη 

νπνηαδήπνηε ζηξνθή ή ζηξέςε ηεο δηαηνµήο (πεξί ηνλ άμνλα µέινπο) ε νπνία επνµέλσο 

ππόθεηηαη µόλν ζε θάµςε ζε έλα από ηα θύξηα επίπεδά ηεο. 

5. Οη ζπληζηώζεο ηεο κεηαθίλεζεο θαηά ηνλ άμνλα ηεο ξάβδνπ θαη εγθαξζίσο πξνο απηόλ (βέινο 

θάµςεο) είλαη µηθξέο, ζπγθξηλόµελεο µε ηηο δηαζηάζεηο ηεο δηαηνµήο. Έηζη ν όξνο w’2 είλαη 

ακειεηένο ζε ζύγθξηζε µε ηε µνλάδα θαη επνµέλσο ε ζρέζε κεηαμύ αλεγµέλεο 

παξακόξθσζεο θαη αμνληθήο κεηαθίλεζεο (θηλεµαηηθή ζρέζε) όπσο θαη ε έθθξαζε ηεο 

θακππιόηεηαο έρνπλ σο εμήο: 

 

du
ε =
dx

, 
2

2

d w
θ = -

dx
 (1-1) 

 

όπνπ ε θαη θ είλαη ε αλεγµέλε παξαµόξθσζε (επηµήθπλζε ή βξάρπλζε) θαη ε θαµππιόηεηα 

αληίζηνηρα, αλαθεξόµελεο ζε ζεµεία ηνπ άμνλα ηεο ξάβδνπ, ελώ u θαη w είλαη νη ζπληζηώζεο 

ηεο αμνληθήο εγθάξζηαο θαη εγθάξζηαο µεηαθηλήζεσο θαη x είλαη ε ζπληεηαγµέλε θαηά µήθνο 

ηνπ άμνλα ηεο ξάβδνπ. Η έθθξαζε ηεο θαµππιόηεηαο έρεη πξνθύςεη µε ηελ πξόζζεηε 

παξαδνρή όηη ν άμνλαο ηεο ξάβδνπ νύηε βξαρύλεηαη νύηε επηµεθύλεηαη. 

6. Δπίζεο, ε επηξξνή ηεο δηαηµεηηθήο παξαµόξθσζεο πάλσ ζην βέινο θάµςεο αµειείηαη. 

7. Τα θξίζηµα θνξηία ιπγηζµνύ ππνινγίδνληαη ζεσξώληαο όηη ε ζηαηηθή παξαµόξθσζε νθείιεηαη 

µόλν ζε θάµςε, δειαδή αµειείηαη ε αμνληθή παξαµόξθσζε πνπ ηπρόλ έρεη πξνεγεζεί. 
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Σηε κεραληθή ησλ παξαµνξθώζηµσλ ζσµάησλ ε µε γξαµµηθόηεηα νθείιεηαη είηε ζηε θύζε ηνπ 

πιηθνύ, πνπ εθδειώλεηαη ζηε ζρέζε ηάζεσο-αλεγµέλεο παξαµνξθώζεσο, είηε ζε θαζαξά 

γεσµεηξηθνύο ιόγνπο. Η γξαµµηθή ζεσξία επζηάζεηαο (ή ιπγηζµνύ) θνξέσλ από γξαµµηθώο ειαζηηθό 

πιηθό είλαη µε γξαµµηθή αλάιπζε (ζηαηηθή δεπηέξαο ηάμεο), δηόηη ε ηζνξξνπία απηώλ (αληίζεηα από όηη 

ζπκβαίλεη ζηελ θιαζηθή ζηαηηθή) ιαµβάλεηαη ζηελ παξαµνξθσµέλε θαηάζηαζε. Σπλεπώο, ε αλάιπζε 

επζηάζεηαο ή ιπγηζµνύ είλαη απηή θαζαπηή µε γξαµµηθή αλάιπζε. Δμάιινπ, ε “µε γξαµµηθόηεηα” ζηε 

µε γξαµµηθή ζεσξία επζηαζείαο ζπλδέεηαη µε ηηο αθξηβέζηεξεο εθθξάζεηο ησλ ζρέζεσλ (1-1). Πξέπεη 

ζην ζεµείν απηό λα ηνληζζεί όηη, εθηόο ησλ γξαµµηθώλ πιηθώλ πνπ εμεηάδνληαη εδώ, ππάξρνπλ θαη 

πιηθά πνπ παξνπζηάδνπλ µε γξαµµηθώο ειαζηηθή ζπµπεξηθνξά. Δπεηδή όµσο ζηελ παξνύζα εξγαζία 

αζρνινύµαζηε µε γξαµµηθά ειαζηηθά πιηθά, ε µε γξαµµηθή ζεσξία επζηαζείαο είλαη γεσµεηξηθήο 

θύζεσο. 

Οη παξαδνρέο (1) έσο (4) ηζρύνπλ θαη ζηε µε γξαµµηθή ζεσξία ειαζηηθήο επζηάζεηαο. Απηή δηαθξίλεηαη 

ζε ζεσξία µεηξίσο µεγάισλ µεηαηνπίζεσλ θαη ζεσξία µεγάισλ µεηαηνπίζεσλ. Η πξώηε από απηέο 

αλαθέξεηαη ζε µηα ελδηάµεζε θαηεγνξία παξαµνξθώζεσο, γλσζηή θαη σο ζεσξία επζηαζείαο µεηξίσο 

µεγάισλ ζηξνθώλ. Σύµθσλα µε ηε ζεσξία απηή, αληί ησλ ζρέζεσλ (1-1) ρξεζηκνπνηνύκε ηηο 

αθξηβέζηεξεο ζρέζεηο: 

 

2 2
du 1 du 1 dw

ε = + +
dx 2 dx 2 dx

   
   
   

, 
2

2

d w
θ = -

dx
 (1-2) 

 

Σηηο παξαπάλσ ζρέζεηο ε αλεγµέλε παξαµόξθσζε ε είλαη µηθξή ζπγθξηηηθά κε ηε µνλάδα, όπσο ζηε 

γξαµµηθή ζεσξία επζηάζεηαο. Τν ραξαθηεξηζηηθό όµσο ηεο θαηεγνξίαο απηήο παξαµνξθώζεσο είλαη 

όηη ε θιίζε (γσλία ζηξνθήο) dw/dx είλαη µεηξίνπ µεγέζνπο, ελώ ε πνζόηεηα 0.5(dw/dx)2 είλαη αθόµα 

µηθξόηεξε αιιά νπσζδήπνηε όρη αµειεηέα ζε ζρέζε µε ηε µνλάδα. Δάλ ε θαη 0.5(dw/dx)2 ζηηο ζρέζεηο 

(1-2) είλαη µηθξέο πνζόηεηεο ζπγθξηηηθά µε ηε µνλάδα, ηόηε θαη du/dx ζα είλαη µηθξή πνζόηεηα έλαληη 

ηεο µνλάδαο θαη ζπλεπώο ε πνζόηεηα 0.5(dw/dx)2 µπνξεί λα αµειεζεί σο αλώηεξεο ηάμεο. Ωο εθ 

ηνύηνπ, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, νη ζρέζεηο (1-2) απινπνηνύληαη σο εμήο: 

 

2
du 1 dw

ε = +
dx 2 dx

 
 
 

, 
2

2

d w
θ =-

dx
 (1-3) 

 

Η µε γξαµµηθή ζεσξία επζηάζεηαο µεγάισλ µεηαηνπίζεσλ βαζίδεηαη ζε αθξηβέζηεξε έθθξαζε ηεο 

θαµππιόηεηαο. Καη’ απηήλ ε θαµππιόηεηα δίλεηαη από ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

 

2

2

3
2 2

d w
-
dxθ =

dw
1+

dx

  
  

   

 
(1-4) 
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Η ζεσξία απηή είλαη γλσζηή θαη σο “ζηαηηθή ηξίηεο ηάμεο”. Ο πξνζδηνξηζµόο κεηαηνπίζεσλ ζύµθσλα 

µε ηε ζρέζε (1-4) ζπλδέεηαη µε ηε ζεσξία κεγάισλ παξαµνξθώζεσλ πνπ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

αλαθέξεηαη σο ζεσξία ηεο “Elastica”. Η µε γξαµµηθή ζεσξία επζηάζεηαο, πνπ βαζίδεηαη ζηε ζρέζε (1-

4), είλαη γλσζηή θαη σο “επζηάζεηα ζε µεγάιεο µεηαηνπίζεηο” ή “επζηάζεηα ζε µεγάιε δηαηαξαρή”.  

Σηελ επόµελε παξάγξαθν δίλεηαη αθξηβέζηεξε έθθξαζε ηεο θαµππιόηεηαο θ, ελώ ε µε γξαµµηθή 

ζεσξία επζηάζεηαο, πνπ ζα αλαπηπρζεί πην θάησ θαη πνπ πξαθηηθά είλαη επαξθήο, είλαη εθείλε ησλ 

µεηξίσο µεγάισλ ζηξνθώλ, όπσο πεξηγξάθνληαη από ηηο ζρέζεηο (1-3). 

 

1.2.2 Ενεργειακή μέθοδος 

Η ελεξγεηαθή κέζνδνο κειέηεο ηεο επζηάζεηαο, πνπ παξνπζηάδεηαη εδώ, είλαη ε κέζνδνο πνπ κπνξεί λα 

δώζεη κε ζπζηεκαηηθό θαη καζεκαηηθό ηξόπν, ην θαηά πόζν ε ζέζε ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ ελόο 

ζπζηήκαηνο είλαη επζηαζήο ή αζηαζήο, ραξαθηεξηζηηθό πνπ ηελ θαζηζηά ηθαλή λα εληαρζεί ζε 

θαηάιιεια ινγηζκηθά, λα πξνγξακκαηηζηεί δειαδή, ηα νπνία κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν καο δίλνπλ ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Η κέζνδνο κπνξεί λα εθαξκνζηεί κόλν ζε ζπληεξεηηθά ζπζηήκαηα, κε όιεο 

ηηο αζθνύκελεο δπλάκεηο ζπληεξεηηθέο, δειαδή λα απνξξένπλ από δπλακηθό θαη παξάγνπλ έξγν πνπ 

εμαξηάηαη κόλν από ηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή ζέζε ηνπ ζεκείνπ εθαξκνγήο ηνπο (ζηελ 

απαξακόξθσηε θαη παξακνξθσκέλε θαηάζηαζε ηνπ θνξέα, αληίζηνηρα), θαη όρη από ηηο ελδηάκεζεο 

ζέζεηο. Απηά όκσο ηα ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ θαηαζθεπώλ πνπ 

ζπλαληώληαη ζηελ πξάμε θαη επνκέλσο κηθξή επηξξνή έρεη ν πεξηνξηζκόο απηόο ζηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζόδνπ. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη πνπ θαζηζηνύλ ηελ ελεξγεηαθή κέζνδν ηόζν δηαδεδνκέλε 

θαζώο απνηειεί ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν ησλ πεξηζζνηέξσλ ζύγρξνλσλ αξηζκεηηθώλ κεζόδσλ 

γξακκηθήο θαη κε γξακκηθήο αλάιπζεο ησλ θαηαζθεπώλ. 

 

1.2.2.1 Βαζηθέο αξρέο ηεο ελεξγεηαθήο κεζόδνπ 

Η ζπλνιηθή δπλακηθή ελέξγεηα ελόο ειαζηηθνύ ζπληεξεηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ ιόγσ ηεο επελέξγεηαο 

εμσηεξηθώλ θνξηίσλ βξίζθεηαη ζε θάπνηα παξακνξθσκέλε θαηάζηαζε νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηεο 

δπλακηθήο ελέξγεηαο U ησλ εζσηεξηθώλ δπλάκεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο W ησλ 

εμσηεξηθώλ δπλάκεσλ, δειαδή: 

 

Π=U+W (1-5) 

 

όπνπ ζεσξείηαη όηη ηα κεγέζε U, W, Π έρνπλ κεδεληθή ηηκή ζηελ αξρηθή απαξακόξθσηε θαηάζηαζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Η δπλακηθή ελέξγεηα U ησλ εζσηεξηθώλ δπλάκεσλ ηζνύηαη κε ηελ ειαζηηθή ελέξγεηα 

ή ελέξγεηα παξακόξθσζεο πνπ απνηακηεύεηαη ζην θνξηηδόκελν θαη παξακνξθσλόκελν ζύζηεκα. Η 

δπλακηθή ελέξγεηα W ησλ εμσηεξηθώλ δπλάκεσλ ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε: 

 

 i i i
i

W=- P q ×dq  
(1-6) 

όπνπ i
q  γεληθεπκέλεο ζπληεηαγκέλεο, δειαδή κεηαηνπίζεηο ή ζηξνθέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ 

παξακνξθσκέλε γεσκεηξία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη i
P  αληίζηνηρα εμσηεξηθά θνξηία. Τν αξλεηηθό 
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πξόζεκν εθθξάδεη απώιεηα δπλακηθήο ελέξγεηαο όηαλ ην ζεκείν εθαξκνγήο ηεο δύλακεο κεηαθηλείηαη 

θαηά ηε θνξά εθαξκνγήο ηεο. Σηελ πεξίπησζε ζηαζεξώλ θνξηίσλ ε ζρέζε (1-6) απινπνηείηαη ζηελ: 

 

i i
i

W P q    
(1-7) 

  

 Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηελ πεξίπησζε κνλνβάζκησλ ζπζηεκάησλ ε ζπλνιηθή δπλακηθή ελέξγεηα 

Π είλαη ζπλάξηεζε ησλ εμσηεξηθώλ θνξηίσλ P θαη ηεο κίαο γεληθεπκέλεο ζπληεηαγκέλεο q, 

κεηαηόπηζεο ή ζηξνθήο, πνπ πεξηγξάθεη ηελ παξακνξθσκέλε γεσκεηξία ηνπ ζπζηήκαηνο: 

 

Π=Π(P,q) (1-8) 

 

Αληίζηνηρα, ζηελ πεξίπησζε πνιπβάζκησλ ζπζηεκάησλ ε ζπλνιηθή δπλακηθή ελέξγεηα Π είλαη 

ζπλάξηεζε ησλ εμσηεξηθώλ θνξηίσλ P θαη ησλ γεληθεπκέλσλ ζπληεηαγκέλσλ q1,q2,...,qn 

κεηαηνπίζεσλ ή ζηξνθώλ, ίζσλ ζε πιήζνο κε ην πιήζνο n ησλ βαζκώλ ειεπζεξίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ παξακνξθσκέλε ηνπ γεσκεηξία: 

 

Π=Π(P,q1,q2,...,qn) (1-9) 

 

1.2.2.2  Δλεξγεηαθά Κξηηήξηα - Δπζηαζήο, αζηαζήο θαη νπδέηεξε ηζνξξνπία 

Η ελεξγεηαθή κέζνδνο βαζίδεηαη ζε δύν ζεκαληηθά θξηηήξηα. Τν έλα είλαη ην θξηηήξην ηζνξξνπίαο, 

ζύκθσλα κε ην νπνίν έλα ζπληεξεηηθό ζύζηεκα πνπ ππνβάιιεηαη ζε κηα ζηαηηθή θόξηηζε P ηζνξξνπεί 

ζε θάπνηα παξακνξθσκέλε ζέζε q, όηαλ ε ζπλνιηθή δπλακηθή ελέξγεηα Π έρεη ζε απηή ηε ζέζε 

ζηάζηκε ηηκή, δειαδή παξνπζηάδεη ηνπηθό κέγηζην ή ηνπηθό ειάρηζην ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε άιιε 

γεηηνληθή ζέζε παξακόξθσζεο. Τν άιιν είλαη ην θξηηήξην επζηάζεηαο, ζύκθσλα κε ην νπνίν κηα 

θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο νπνηνπδήπνηε ζπληεξεηηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη επζηαζήο γηα κηθξνύ κεγέζνπο 

δηαηαξαρή, όηαλ ε ζπλνιηθή δπλακηθή ελέξγεηα Π παξνπζηάδεη ζε απηή ηε ζέζε ηνπηθό ειάρηζην ζε 

ζρέζε κε νπνηαδήπνηε άιιε γεηηνληθή ζέζε παξακόξθσζεο, δηαθνξεηηθά είλαη αζηαζήο. 

Τα δύν απηά θξηηήξηα κπνξνύλ λα γίλνπλ επθνιόηεξα θαηαλνεηά κέζσ ηνπ επνπηηθνύ παξαδείγκαηνο 

ησλ πηζαλώλ ζέζεσλ πάλσ ζε κηα επηθάλεηα ηεο ζθαίξαο πνπ επξίζθεηαη ζε πεδίν βαξύηεηαο (ζρήκα 

1-1). Αλάινγα κε ηελ θιίζε πνπ έρεη ε επηθάλεηα, ε ζθαίξα κπνξεί λα έρεη επζηαζή (α), αζηαζή (β), ή 

νπδέηεξε ηζνξξνπία (γ) ηζνξξνπία. 

Δάλ ε επηθάλεηα ζηξέθεη, ζηελ εμεηαδόκελε ζέζε q0, ηα θνίια πξνο ηα πάλσ (ζρήκα 1-1α), ηόηε ε 

ζέζε ηζνξξνπίαο είλαη ζην ρακειόηεξν ζεκείν, όπνπ ε ζθαίξα έρεη ηελ ειάρηζηε δπλακηθή ελέξγεηα Π. 

Δάλ από ηε ζέζε απηή επηβιεζεί ζηε ζθαίξα κηα κηθξή δηαηαξαρή δq, ε δπλακηθή ελέξγεηα απμάλεηαη 

θαη ε ζθαίξα, αλ αθεζεί ειεύζεξε, εθηειεί ηαιάλησζε πεξί ηελ αξρηθή ζέζε ηζνξξνπίαο, ζηελ νπνία 

θαη ηειηθά επηζηξέθεη, ιόγσ ηξηβώλ, θαη ηζνξξνπεί μαλά. Απηή ε ζέζε ηζνξξνπίαο ιέγεηαη επζηαζήο. 

Δάλ ε επηθάλεηα ζηξέθεη, ζηελ εμεηαδόκελε ζέζε q0, ηα θνίια πξνο ηα θάησ (ζρήκα 1-1β), ηόηε ε 

ζέζε ηζνξξνπίαο είλαη ζην πςειόηεξν ζεκείν, όπνπ ε ζθαίξα έρεη ηε κέγηζηε δπλακηθή ελέξγεηα Π. 

Δάλ από ηε ζέζε απηή επηβιεζεί ζηε ζθαίξα κηα κηθξή δηαηαξαρή δq, ε δπλακηθή ελέξγεηα κεηώλεηαη 
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θαη ε ζθαίξα, αλ αθεζεί ειεύζεξε, απνκαθξύλεηαη πεξηζζόηεξν από ηελ αξρηθή ζέζε ηζνξξνπίαο, ζηελ 

νπνία δελ επηζηξέθεη μαλά. Απηή ε ζέζε ηζνξξνπίαο ιέγεηαη αζηαζήο. 

Δάλ ηέινο ε επηθάλεηα, πεξί ηελ εμεηαδόκελε ζέζε q0, είλαη νξηδόληηα (ζρήκα 1-1γ), ηόηε θάζε 

γεηηνληθή ζέζε απνηειεί ζεκείν ηζνξξνπίαο, θαη ε ζθαίξα έρεη ζε όιεο απηέο ηηο ζέζεηο ίζε δπλακηθή 

ελέξγεηα Π. Δάλ από κηα ηέηνηα ζέζε επηβιεζεί ζηε ζθαίξα κηα κηθξή δηαηαξαρή δq, ε δπλακηθή 

ελέξγεηα παξακέλεη ζηαζεξή θαη ε ζθαίξα, αλ αθεζεί ειεύζεξε, παξακέλεη αθίλεηε ζηε λέα ζέζε, πνπ 

είλαη θαη απηή ζέζε ηζνξξνπίαο. Απηή ε ζέζε ηζνξξνπίαο ιέγεηαη νπδέηεξε, κπνξεί όκσο λα ζεσξεζεί 

γηα πξαθηηθνύο ζθνπνύο σο αζηαζήο, δεδνκέλνπ όηη ε ζθαίξα δελ επηζηξέθεη πνηέ ζηελ αξρηθή ζέζε 

ηζνξξνπίαο. 

 

   

(α) Δπζηαζήο ηζνξξνπία (β) Αζηαζήο ηζνξξνπία (γ) Οπδέηεξε Ιζνξξνπία 

Σρήκα 1-1: Θέζεηο ηζνξξνπίαο ζθαίξαο πάλσ ζε επηθάλεηα 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο, θαη θαη' επέθηαζε ην είδνο ηεο 

ηζνξξνπίαο, εμαξηώληαη από ην κέγεζνο ηεο επηβαιιόκελεο δηαηαξαρήο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα 

ηξία παξαδείγκαηα ηνπ ζρήκαηνο (1-2), ζηα νπνία ην είδνο ηεο ηζνξξνπίαο κεηαβάιιεηαη κε ην 

κέγεζνο ηεο δηαηαξαρήο. Σην ζρήκα (1-2α) ε ηζνξξνπία είλαη αζηαζήο γηα κηθξή δηαηαξαρή, αιιά 

επζηαζήο, ζε λέα όκσο ζέζε, γηα κεγαιύηεξε. Τν αληίζεην ζπκβαίλεη ζην ζρήκα (1-2β), όπνπ ε 

ηζνξξνπία είλαη επζηαζήο γηα κηθξή δηαηαξαρή, αιιά αζηαζήο γηα κεγαιύηεξε. Τέινο, παξαηεξνύκε 

ζην ζρήκα (1-2γ), είλαη επζηαζήο γηα κηθξή δηαηαξαρή, θαη παξνπζηάδεη πξνζσξηλή αζηάζεηα θαη ηειηθά 

επζηάζεηα ζε λέα ζέζε γηα κεγαιύηεξε δηαηαξαρή. Σηε λέα βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηέηνηεο 

πεξηπηώζεηο νη όξνη "stability in the small" θαη "stability in the large", όπνπ νη όξνη "small" θαη "large" 

αλαθέξνληαη ζην κέγεζνο ηεο επηβαιιόκελεο δηαηαξαρήο. 
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(α) Αζηάζεηα γηα κηθξή 

δηαηαξαρή - επζηάζεηα ζε λέα 

ζέζε γηα κεγάιε δηαηαξαρή 

(β) Δπζηάζεηα γηα κηθξή 

δηαηαξαρή - αζηάζεηα γηα 

κεγαιύηεξε δηαηαξαρή 

(γ) Δπζηάζεηα γηα κηθξή 

δηαηαξαρή - επζηάζεηα ζε λέα 

ζέζε γηα κεγαιύηεξε δηαηαξαρή 

Σρήκα 1-2: Σύλζεηεο πεξηπηώζεηο ζέζεσλ ηζνξξνπίαο ζθαίξαο πάλσ ζε επηθάλεηα 

    

Η καζεκαηηθή κειέηε ηεο ζπλάξηεζεο ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο απνηειεί ην "ππνινγηζηηθό εξγαιείν" 

ηεο ελεξγεηαθήο κεζόδνπ γηα ηελ εύξεζε ησλ ζέζεσλ ηζνξξνπίαο ελόο ζηαηηθνύ ζπζηήκαηνο, θαζώο 

θαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό απηώλ ησλ ζέζεσλ ηζνξξνπίαο σο επζηαζώλ ή αζηαζώλ. Σπγθεθξηκέλα, γηα 

ζύζηεκα κε έλα βαζκό ειεπζεξίαο q πνπ ππνβάιιεηαη ζε εμσηεξηθά θνξηία P, γηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή 

ησλ εμσηεξηθώλ θνξηίσλ ε δπλακηθή ελέξγεηα Π είλαη, από καζεκαηηθή άπνςε, ζπλάξηεζε κηαο 

κεηαβιεηήο, ηεο q. Η ζέζε ηζνξξνπίαο q0 επξίζθεηαη κε ρξήζε ηνπ θξηηεξίνπ ηζνξξνπίαο, ηνπ νπνίνπ ε 

καζεκαηηθή δηαηύπσζε πξνθύπηεη από ηε ζεσξία αθξνηάησλ ηηκώλ ζπλαξηήζεσλ κηαο κεηαβιεηήο θαη 

είλαη: 

 

Π(P,q)
0

q





 (1-10) 

 

Σηε ζπλέρεηα, ζύκθσλα κε ην θξηηήξην επζηάζεηαο ε ζέζε ηζνξξνπίαο q0 είλαη επζηαζήο εάλ ε 

δπλακηθή ελέξγεηα Π παξνπζηάδεη ζηε ζέζε q0 ηνπηθό ειάρηζην, δειαδή εθόζνλ ε ηηκή ηεο δεύηεξεο 

παξαγώγνπ ηεο είλαη ζεηηθή: 

 

0

2

2

q q

Π(P,q)
0

q


 
 

 
 (1-11) 

 

 Αληηζέησο, ε ζέζε ηζνξξνπίαο q0 είλαη αζηαζήο εάλ ε δπλακηθή ελέξγεηα Π παξνπζηάδεη ζηε ζέζε q0 

ηνπηθό κέγηζην, δειαδή εθόζνλ ε ηηκή ηεο δεύηεξεο παξαγώγνπ ηεο είλαη αξλεηηθή: 

 

0

2

2

q q

Π(P,q)
0

q


 
 

 
 (1-12) 
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Δάλ ε ηηκή ηεο δεύηεξεο παξαγώγνπ ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο q0 είλαη κεδεληθή, 

ηόηε ζύκθσλα κε ηε ζεσξία αθξνηάησλ ηηκώλ ζπλαξηήζεσλ κηαο κεηαβιεηήο, ππνινγίδνληαη νη 

παξάγσγνη αλώηεξεο ηάμεο θαη νη ηηκέο ηνπο ζηε ζέζε q0. Η δηαδηθαζία απηή ζπλερίδεηαη κέρξη εθείλε 

ηελ ηάμε παξαγώγνπ, έζησ k, πνπ έρεη κε κεδεληθή ηηκή: 

 

0

k

k

q q

Π(P,q)
0

q


 
 

 
 (1-13) 

 

 Δάλ ην k είλαη πεξηηηόο αξηζκόο, ηόηε από καζεκαηηθή άπνςε ε ζπλάξηεζε Π έρεη ζηε ζέζε q0 

ζεκείν θακπήο, θαη από θπζηθή άπνςε ην ζύζηεκα έρεη νπδέηεξε ηζνξξνπία. 

 Δάλ ην k είλαη άξηηνο, ηόηε από καζεκαηηθή άπνςε ε ζπλάξηεζε Π έρεη ζηε ζέζε q0 ηνπηθό 

αθξόηαην, θαη κάιηζηα: 

o εάλ ε ηηκή ηεο παξαγώγνπ είλαη ζεηηθή: 

 

0

k

k

q q

Π(P,q)
0

q


 
 

 
 (1-14) 

 

ηόηε από καζεκαηηθή άπνςε ε ζπλάξηεζε Π έρεη ζηε ζέζε q0 ηνπηθό ειάρηζην, θαη από θπζηθή άπνςε 

ην ζύζηεκα έρεη επζηαζή ηζνξξνπία, ελώ 

o εάλ ε ηηκή ηεο παξαγώγνπ είλαη αξλεηηθή: 

 

0

k

k

q q

Π(P,q)
0

q


 
 

 
 (1-15) 

 

ηόηε από καζεκαηηθή άπνςε ε ζπλάξηεζε Π έρεη ζηε ζέζε q0 ηνπηθό κέγηζην, θαη από θπζηθή άπνςε 

ην ζύζηεκα έρεη αζηαζή ηζνξξνπία. 

Παξαηεξνύκε δειαδή όηη κε ρξήζε ηεο ελεξγεηαθήο κεζόδνπ είλαη δπλαηή ε εύξεζε ησλ ζέζεσλ 

ηζνξξνπίαο θαη ν ραξαθηεξηζκόο ηνπο σο επζηαζώλ ή αζηαζώλ κε απζηεξά καζεκαηηθό ηξόπν. 

 

1.3 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΗ ΙΔΙΟΜΟΡΦΩΝ ΛΤΓΙΜΟΤ Ε ΕΛΑΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ-
ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

1.3.1 Ειζαγωγή 

Μεηά ηηο πξώηεο ζεκειηώδεηο εξγαζίεο ησλ Augusti θαη Koiter (πνπ θπξίσο εθθξάζηεθαλ κέζα από ηηο 

δηδαθηνξηθέο ηνπο δηαηξηβέο) αθνινύζεζε κηα ζεηξά άιισλ δεκνζηεύζεσλ πνπ πξνζπαζνύζαλ, ε 
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θαζεκηά από ηελ δηθή ηεο ζθνπηά, λα δώζνπλ κηα ζπλέρεηα θαη λα δηαθσηίζνπλ κεξηθά από ηα ζθνηεηλά 

ζεκεία ηεο ζεσξίαο ηεο επζηάζεηαο ησλ θαηαζθεπώλ πνπ κόιηο ηόηε άξρηζε λα ζρεκαηνπνηείηαη θαη λα 

δηακνξθώλεηαη. 

 Η ηζηνξηθή πνξεία θαη αλαδξνκή πνπ επηρεηξείηαη ζην θεθάιαην απηό δελ αθνινπζεί απόιπηε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά αιιά δηαρσξίδεη δύν θπξίσο γλσζηηθά αληηθείκελα - ηελ πεξίπησζε ζύδεπμεο θαη 

αιιειεπίδξαζεο ησλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ ελόο ειαζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηελ παξνπζία ησλ 

αηειεηώλ θαη γεληθά θαη εηδηθά ζηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο θαηαζθεπώλ. Τέινο θαη πξηλ πξνρσξήζνπκε 

ζηελ παξνπζίαζε θάπνησλ εθ ησλ εξγαζηώλ απηώλ, ζα πξέπεη ν θαζέλαο πνπ ζα ηηο κειεηήζεη λα ιάβεη 

ππόςε ηνπ όηη αλαθεξόκαζηε ζηα πξώηκα ρξόληα ηεο αλάπηπμεο ηεο ζεσξίαο ειαζηηθήο επζηάζεηαο 

θαη επνκέλσο θάηη πνπ γηα ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα ηνπ ζήκεξα απνηειεί απηνλόεηε θαη 

απηαπόδεηθηε αιήζεηα, ηε δεδνκέλε επνρή κπνξεί λα απνηεινύζε, θαη ζίγνπξα ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

απηό ζπλέβαηλε, ην δπζεπίιπην πξόβιεκα πνπ πξνθαινύζε γηα ηελ ππέξβαζή ηνπ. Σπκπεξαζκαηηθά, ε 

ζεκαζία-ζπνπδαηόηεηα ησλ εξγαζηώλ απηώλ θαη ν ιόγνο πνπ απηέο βξίζθνπλ βήκα ζηελ εξγαζία απηή 

είλαη ε ζηαρπνιόγεζε θαη γεληθή πεξηγξαθή ησλ δηιεκκάησλ, πξνβιεκάησλ θαη πξνθιήζεσλ πνπ 

παξνπζίαζε ε ζεσξία ειαζηηθήο επζηάζεηαο ζηελ αλάπηπμή ηεο θαη ε αληηκεηώπηζε ηνπο από ηνπο 

εξεπλεηέο ηεο επνρήο. Δπηπιένλ δε ζα πξέπεη λα δηαθεύγεη ηεο πξνζνρήο καο όηη ε επνρή ζηελ νπνία 

αλαθεξόκαζηε ραξαθηεξίδεηαη από παληειή έιιεηςε νπνηνπδήπνηε εξγαιείνπ αξηζκεηηθήο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, θάηη πνπ πξνζδίδεη αθόκα πεξηζζόηεξε αμία ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο απηήο ηεο 

ζεσξίαο. Η απνπζία ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ από κόλε ηεο δίλεη κηα αληηπξνζσπεπηηθή εηθόλα ηεο 

πξνζπάζεηαο θαη ηεο αληίζηνηρεο αμίαο ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ απνθηήζεθαλ εθείλε ηελ επνρή. 

 Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί όηη ζην θεθάιαην απηό θαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη πηζηόηεηα θαη αθξηβήο 

κεηαθνξά ρσξίο αιινηώζεηο ηνπ πλεύκαηνο θαη ηεο νπζίαο ησλ επηκέξνπο δεκνζηεύζεσλ, έρεη 

δηαηεξεζεί ν αξρηθόο ζπκβνιηζκόο πνπ εκθαλίδεηαη ζηα πξσηόηππα έξγα θαη ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε 

δηαθσλία κε εθείλνλ πνπ ζεσξνύκε γεληθά ζηα ππόινηπα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο απηήο. Πάλησο όζεο 

θνξέο γίλεηαη ρξήζε καζεκαηηθώλ ζρέζεσλ ή ζρεκάησλ, πξνεγείηαη πεξηγξαθηθή αλαθνξά θαη 

αλάιπζε ηεο νπζίαο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ θπζηθνύ λνήκαηνο ησλ ζπκβνιηζκώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη. 

1.3.2 σζεσγμένοι ζτημαηιζμοί διακλάδωζης ζηον ελαζηικό λσγιζμό ζσμμεηρικών 

καηαζκεσαζηικών ζσζηημάηων 

Τν 1967 δεκνζηεύζεθε κηα εξγαζία ηνπ W. J. Supple κε θύξην αληηθείκελό ηεο ηελ επίδξαζε ησλ 

ζπδεπγκέλσλ ζρεκαηηζκώλ δηαθιάδσζεο ζηνλ ειαζηηθό ιπγηζκό ζπκκεηξηθώλ θαηαζθεπώλ. Σηελ 

εξγαζία ηνπ απηή ν Supple αλέπηπμε, κε ηε βνήζεηα γεληθεπκέλσλ ζπληεηαγκέλσλ, κηα γεληθή ζεσξία 

γηα ηνλ αξρηθό ειαζηηθό ιπγηζκό θαηαζθεπώλ κε δύν βαζκνύο ειεπζεξίαο, ησλ νπνίσλ νη 

κεηαιπγηζκηθέο κνξθέο ηζνξξνπίαο ήηαλ ζπκκεηξηθέο. Δπηπιένλ πξνζνρή εζηηάζζεθε ζε θαηλόκελα 

ζύδεπμεο πνπ κπνξνύλ λα παξαηεξεζνύλ κεηαμύ ησλ δύν κνξθώλ ιπγηζκνύ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ 

ηνπο δύν δηαθνξεηηθνύο βαζκνύο ηζνξξνπίαο. Τειηθά βξέζεθε όηη παξαηεξνύληαη ηξεηο ηύπνη 

ζπδεπγκέλσλ κνξθώλ ιπγηζκνύ, ελώ έγηλε εμαγσγή αληίζηνηρσλ ζεσξεκάησλ όζνλ αθνξά ηνπο δύν 

από απηνύο. Δπηπιένλ έλαο από ηνπο ηύπνπο απηνύο βξέζεθε όηη απεηθνλίδεη έλα κεηαβαηηθό κνλνπάηη 

πνπ ζπλδέεη ηηο δύν αζύλδεηεο-ζεκειηώδεηο κνξθέο κεηαιπγηζκηθήο ηζνξξνπίαο. Δθηόο απηνύ 

εμεηάζηεθε θαη ν ηαπηόρξνλνο ιπγηζκόο ησλ θαηαζθεπώλ θαη βξέζεθε όηη θάησ από νξηζκέλεο 

πξνϋπνζέζεηο ζύδεπμεο, όπσο θαη αληίζηνηρεο κε ζύδεπμεο, νη κεηαιπγηζκηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 

κπνξνύλ λα παξνπζηάδνπλ δηαθιάδσζε από ηελ αξρηθή κε ιπγηζκέλε κνξθή ηνπο αθξηβώο πάλσ ζην 

θξίζηκό ηνπο θνξηίν. 

Σπγθεθξηκέλα, κέρξη ηελ επνρή απηή, γηα θαηαζθεπέο κε πεξηζζόηεξεο από κία ηδηνκνξθέο ιπγηζκνύ ην 

θύξην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηώλ επηθεληξσλόηαλ ζηελ κνξθή απηή ιπγηζκνύ πνπ αληηπξνζώπεπε ην 

κηθξόηεξν θξίζηκν θνξηίν. Έηζη ζε ζπζηήκαηα κε ζεκείν δηαθιάδσζεο, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο όζνλ 

αθνξά κόλν ηελ ηδηνκνξθή ηνπο απηή είρε ζε θάπνην βαζκό κειεηεζεί, κε ηελ παξαδνρή εξγαζίαο όηη 
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ην κηθξόηεξν θξίζηκν θνξηίν γεληθά ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ έλα μερσξηζηό δηαθξηηό ζεκείν δηαθιάδσζεο 

πάλσ ζηνλ πξνιπγηζκηθό δξόκν ηζνξξνπίαο ηεο θαηαζθεπήο, παξαιείπνληαο ζθόπηκα νπνηαδήπνηε 

αλαθνξά ζηνλ άιιν βαζκό ειεπζεξίαο. Η πεξίπησζε ηεο γεηηλίαζεο θαη ηνπ άιινπ θνξηίνπ ιπγηζκνύ, 

κε θάπνηα ηηκή πνιύ θνληά ζηελ πξώηε, ήηαλ θνηλό ζηνηρείν ηεο επνρήο λα ακειείηαη, θπζηθά γηα 

ιόγνπο απινύζηεπζεο ηεο καζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο. Παξόια απηά, είλαη ζαθέο όηη ηέηνηνπ είδνπο 

θαηαζθεπέο κε δύν βαζκνύο ειεπζεξίαο είλαη πνιύ πηζαλό όηη ζα παξνπζηάζνπλ θαηλόκελα 

ζπδεπγκέλνπ ιπγηζκνύ. Άιινη εξεπλεηέο εμέηαζαλ κε επηηπρία ηελ κεηαιπγηζκηθή ζπκπεξηθνξά 

ηέηνησλ θαηαζθεπώλ θαη επηβεβαίσζαλ ηελ ύπαξμε ησλ κε γξακκηθά ζπδεπγκέλσλ κνξθώλ ιπγηζκνύ 

(π.ρ. Stein), ελώ κεξηθνί άιινη πεξηέγξαςαλ ηέηνηα παξαδείγκαηα κεξηθώο ζπδεπγκέλσλ κνξθώλ 

ιπγηζκνύ (Augusti, Reiss and Bauer, Hlavacek and Koiter). Η δηαθνξεηηθόηεηα ηεο δεδνκέλεο εξγαζίαο 

ηνπ Supple έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη γηα πξώηε θνξά έγηλε κηα πξνζπάζεηα, αξθεηά επηηπρεκέλε, γηα 

ηελ ζέζπηζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο πνπ ζα πεξηγξάθεη θαηαζηάζεηο ζύδεπμεο ηδηνκνξθώλ 

ιπγηζκνύ κε παξαπιήζηεο ηηκέο θξίζηκσλ θνξηίσλ. Πέξα από ηηο γεληθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

κειεηήζεθαλ, ηδηαίηεξε ζεκαζία δόζεθε ζηελ πνιύ θξίζηκε πεξίπησζε ηεο αθξηβνύο ηαύηηζεο ησλ δύν 

θξίζηκσλ θνξηίσλ ιπγηζκνύ. 

Αλαθέξνληαο ιίγα ιόγηα γηα ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη θαη ζηελ 

εξγαζία απηή γίλεηαη ρξήζε ηεο ελεξγεηαθήο κεζόδνπ κε ρξήζε γεληθεπκέλσλ ζπληεηαγκέλσλ θαη 

κεξηθώλ παξαγσγίζεσλ ηνπ ζπλνιηθνύ ελεξγεηαθνύ δπλακηθνύ V σο πξνο θαη ηνπο δύν αλεμάξηεηνπο 

βαζκνύο ειεπζεξίαο 1 θαη 2 ( Vij, ε κεξηθή παξάγσγνο ηνπ ελεξγεηαθνύ δπλακηθνύ σο πξνο i θαη j ), 

ελώ κε ηε ρξήζε απινπζηεπηηθώλ καζεκαηηθώλ κεηαζρεκαηηζκώλ, όπσο είλαη π.ρ. ην αλάπηπγκα ζε 

ζεηξά Taylor, θαηαιήγνπκε ζε έλα αξθεηά ζύλζεην ζύζηεκα 2 εμηζώζεσλ κε δύν αγλώζηνπο. 

Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί κηα ιύζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ, πεξηνξίδνπκε ηε δηαθύκαλζε ηεο ηηκήο ησλ 

γεληθεπκέλσλ κεηαηνπίζεσλ (κε ηνλ όξν απηό ελλννύκε θαη ζηξνθέο) ζε πνιύ κηθξέο ηηκέο θαη 

πεξηνξίδνληαο αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ επξύηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ, ζεσξνύκε όηη αλαθεξόκαζηε κόλν 

ζε ζπκκεηξηθέο θαηαζθεπέο, πξνθεηκέλνπ κε ηνλ ηξόπν απηό θάπνηνη από ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ 

παξαπάλσ ζπζηήκαηνο λα κεδεληζηνύλ θαη λα γίλεη έηζη αθόκα επθνιόηεξε ε εμαγσγή θάπνησλ 

ιύζεσλ. 

Μεηά ηηο απινπνηεηηθέο απηέο παξαδνρέο, πξνρσξνύκε ζηελ δηάθξηζε ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ 

ππνπεξηπηώζεσλ ιύζεσλ, από ηηο νπνίεο νη δύν πξώηεο εθθξάδνπλ ηηο αζύλδεηεο ζεκειηώδεηο 

ηδηνκνξθέο ιπγηζκνύ ελώ ε ηξίηε ηελ ζπδεπγκέλε. Σην ζεκείν απηό ν Supple θαζηζηά θαη πάιη ζαθέο 

όηη ν θύξηνο ζθνπόο ηεο εξγαζίαο ηνπ είλαη λα θαηαδείμεη ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη ε ηξίηε απηή 

πεξίπησζε ζπδεπγκέλνπ ιπγηζκνύ θαη όηη νπζηαζηηθά απηή είλαη πνπ εθθξάδεη θαηά θύξην ιόγν θαη ηελ 

επηθξαηνύζα ηειηθά ζπκπεξηθνξά ηέηνηνπ είδνπο θαηαζθεπώλ. 

 Γηα ηηο δύν πξώηεο πεξηπηώζεηο επηβεβαηώλεη ηα ήδε γλσζηά όζνλ αθνξά ηε κνξθή ηνπ 

κεηαιπγηζκηθνύ δξόκνπ ηζνξξνπίαο, πνπ απνηειεί κηα θακπύιε παξαβνινεηδνύο κνξθήο. Δπηπιένλ 

ζεκεηώλεηαη όηη ε όιε ζεώξεζή ηνπ έρεη γίλεη κε βάζε ηελ παξαδνρή όηη ε ηηκή ηνπ Γp, πνπ απνηειεί 

θαη ηε δηαθνξά κεηαμύ ησλ θξίζηκσλ θνξηίσλ ησλ αλεμάξηεησλ ηδηνκνξθώλ, είλαη ζρεηηθά κηθξή. 

Τέινο επαλαιακβάλεηαη ε ζύκβαζε πνπ είλαη θνηλή θαη ζε άιιεο εξγαζίεο ηεο επνρήο, όηη δειαδή νη 

ηδηνκνξθέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζην ειάρηζην θαη κέγηζην θξίζηκν θνξηίν αλαθέξνληαη σο θύξηα θαη 

δεπηεξεύνπζα αληίζηνηρα. 

Τν Σρήκα 1-3 πνπ αθνινπζεί δίλεη ηελ εηθόλα ησλ δύν απηώλ πιήξσο αλεμάξηεησλ ηδηνκνξθώλ 

ιπγηζκνύ ηεο θαηαζθεπήο. 
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Αιιειεπίδξαζε αζηαζώλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ θαη εθαξκνγή ζε ραιύβδηλα ηόμα 

 

 

Σρήκα 1-3: Οη αλεμάξηεηεο ηδηνκνξθέο ιπγηζκνύ 

 

Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ζπδεπγκέλσλ ηδηνκνξθώλ, γίλεηαη κηα πνιύ θαιή θαη εθηεηακέλε αλάιπζε θαη 

γξαθηθή απεηθόληζε ησλ ππνπεξηπηώζεσλ πνπ ζπλαληνύληαη, ελώ ζαλ επηζηέγαζκα ηεο αλάιπζεο 

δηαηππώλνληαη θάπνηα πνιύ νπζηαζηηθά ζεσξήκαηα. Η γξαθηθή απεηθόληζε ησλ ππνπεξηπηώζεσλ 

απηώλ είλαη ε εμήο: 

 

 

Σρήκα 1-4: Αλεμάξηεηνη δξόκνη ηζνξξνπίαο, κε ζεκεία δηαθιάδσζεο, γηα ηα ππό κειέηε ζπζηήκαηα  
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Όπνπ θαη νη δύν κεηαιπγηζκηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο είλαη επζηαζείο ή θαη νη δύν κεηαιπγηζκηθνί δξόκνη 

ηζνξξνπίαο είλαη αζηαζείο ή ν έλαο είλαη επζηαζήο θαη ν άιινο αζηαζήο. 

Τα ζεσξήκαηα πνπ δηαηππώλνληαη είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο αληίζηνηρεο ππνπεξηπηώζεηο θαη 

πεξηγξάθνπλ θαηά ηξόπν πνιύ νπζηαζηηθό ηελ αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά. Σπγθεθξηκέλα, ζε θαηαζθεπέο 

πνπ έρνπλ θαη ηηο δύν αλεμάξηεηεο ηδηνκνξθέο ηνπ αύμνπζεο (δελ γίλεηαη αλαθνξά ζε επζηαζήο-stable 

ή αζηαζήο-unstable αιιά κόλν ζε αύμνπζα- rising θαη θζίλνπζα-falling), νη ζπδεπγκέλνη 

κεηαιπγηζκηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο, πνπ δηαθιαδίδνληαη από ηνλ θύξην αλεμάξηεην δξόκν ηζνξξνπίαο, 

ζα είλαη αύμνληεο αλ V1111 V2222 > (3V1122)2
 θαη θζίλνληεο αλ V1111 V2222 < (3V1122)2. Δπηπιένλ, ζε 

θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ ηνλ έλαλ ή θαη ηνπο δύν αλεμάξηεηνπο κεηαιπγηζκηθνύο δξόκνπο ηζνξξνπίαο 

θζίλνληεο, νη ζπδεπγκέλνη κεηαιπγηζκηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο, πνπ δηαθιαδίδνληαη από ηνλ θύξην 

αλεμάξηεην δξόκν ηζνξξνπίαο, ζα είλαη πάληνηε θζίλνληεο. Καηά παξόκνην ηξόπν, ζε θαηαζθεπέο πνπ 

έρνπλ ηνλ έλαλ ή θαη ηνπο δύν αλεμάξηεηνπο κεηαιπγηζκηθνύο δξόκνπο ηζνξξνπίαο αύμνληεο, νη 

ζπδεπγκέλνη κεηαιπγηζκηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο, πνπ δηαθιαδίδνληαη από ηνλ δεπηεξεύνληα αλεμάξηεην 

δξόκν ηζνξξνπίαο, ζα είλαη πάληνηε αύμνληεο. Τέινο, ζε θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ θαη ηηο δύν 

αλεμάξηεηεο ηδηνκνξθέο ηνπ θζίλνπζεο, νη ζπδεπγκέλνη κεηαιπγηζκηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο, πνπ 

δηαθιαδίδνληαη από ηνλ δεπηεξεύνληα αλεμάξηεην δξόκν ηζνξξνπίαο, ζα είλαη αύμνληεο αλ V1111 V2222 < 

(3V1122)2 θαη θζίλνληεο αλ V1111 V2222 > (3V1122)2. 

Όζνλ αθνξά ηα θξίζηκα θνξηία θαη γηα ην βαζκό αθξίβεηαο ηεο αλάιπζεο, δεδνκέλεο θαη ηεο επνρήο 

πνπ απηή έιαβε ρώξα θαη ησλ ζηνηρεησδώλ ππνινγηζηηθώλ εξγαιείσλ πνπ ήηαλ ηόηε δηαζέζηκα, 

αλαθέξεηαη όηη ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ ηεο θύξηαο αλεμάξηεηεο ηδηνκνξθήο θαη ηνπ 

αληίζηνηρνπ ηεο ζπδεπγκέλεο είλαη γξακκηθή ζπλάξηεζε ηνπ Γp, πνπ ζπκίδνπκε όηη απνηειεί ηε 

δηαθνξά κεηαμύ ησλ θξίζηκσλ θνξηίσλ ησλ αλεμάξηεησλ ηδηνκνξθώλ. Καηά παξόκνην ηξόπν, ε ζρέζε 

κεηαμύ ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ ηεο θύξηαο αλεμάξηεηεο ηδηνκνξθήο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ θξίζηκνπ 

θνξηίνπ ηεο ζπδεπγκέλεο, πνπ δηαθιαδίδεηαη από ηνλ δεπηεξεύνληα δξόκν ηζνξξνπίαο είλαη επίζεο 

γξακκηθή ζπλάξηεζε ηνπ Γp. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ηαπηόρξνλνπ ιπγηζκνύ, ε ζπλζήθε πνπ πξέπεη λα επαιεζεύεηαη είλαη Γp=0, 

δειαδή ηα θξίζηκα θνξηία ιπγηζκνύ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο δύν βαζκνύο ειεπζεξίαο u1 θαη u2 λα είλαη 

ηαπηόζεκα θαη ίζα κε p0. Σηελ πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηείηαη ε ζρέζε V1111 V2222 < (3V1122)2, πνπ 

νπζηαζηηθά εθθξάδεη ην αξλεηηθό πξόζεκν ηεο δηαθξίλνπζαο ελόο αληίζηνηρνπ ζπζηήκαηνο, ηόηε 

αθόκα θαη αλ θαη νη δύν αλεμάξηεηνη πξνιπγηζκηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο είλαη επζηαζείο-αύμνληεο, ε 

ζπδεπγκέλε ηδηνκνξθή ζα απνηειείηαη από έλαλ θζίλνληα-αζηαζή κεηαιπγηζκηθό δξόκν ηζνξξνπίαο. Η 

παξαηήξεζε απηή είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο, αθνύ κέρξη ηελ πεξίνδν απηή δελ γηλόηαλ θακία 

αλαθνξά ζε ζπδεπγκέλνπο ηξόπνπο ιπγηζκνύ θαη πνιύ πεξηζζόηεξν ήηαλ αλακελόκελε από όινπο κηα 

κεηαιπγηζκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ίδηνπ είδνπο κε ηελ πξνιπγηζκηθή. Έηζη έλα ηέηνην ζύζηεκα ήηαλ 

αλακελόκελν λα έρεη επζηαζή κεηαιπγηζκηθό δξόκν ηζνξξνπίαο, κε πξνθαλώο επηθίλδπλεο ζπλέπεηεο 

γηα ηελ επζηάζεηά ηνπ. Τν αληίζηνηρν ζεώξεκα ζην νπνίν θαηαιήγεη ν Supple γηα ηε δεδνκέλε 

πεξίπησζε ηνπ ηαπηόρξνλνπ ιπγηζκνύ αλαθέξεη όηη αλ ππάξρνπλ πξαγκαηηθέο ζπδεπγκέλεο 

ηδηνκνξθέο ιπγηζκνύ ζε ζπζηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηαπηόρξνλν ιπγηζκό, ηόηε ε αξρηθή 

θακππιόηεηα ηνπ θαζελόο θιάδνπ από ηνπο ζπδεπγκέλνπο πξνιπγηζκηθνύο δξόκνπο ηζνξξνπίαο ζα 

είλαη αιγεβξηθά κηθξόηεξε από ηελ αξρηθή θακππιόηεηα ηνπ θαζελόο από ηνπο αλεμάξηεηνπο 

πξνιπγηζκηθνύο δξόκνπο ηζνξξνπίαο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη V1111> 3V1122 θαη V2222 > 3V1122. 

Σπκπεξαζκαηηθά, πέξα από ηα ζεσξήκαηα πνπ δηαηππώζεθαλ γηα ηελ θάζε πεξίπησζε, έγηλε ζαθέο όηη 

θάησ από ζπλζήθεο ηαπηόρξνλνπ ιπγηζκνύ παξαηεξείηαη κηα ηεηξαπιή δηαθιάδσζε κεηαιπγηζκηθώλ 

δξόκσλ ηζνξξνπίαο, πνπ εληνπίδεηαη ζην θξίζηκν θνξηίν ηνπ θύξηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. Οη δύν από 

ηνπο δξόκνπο απηνύο ηζνξξνπίαο εθθξάδνπλ ηηο αλεμάξηεηεο ηδηνκνξθέο ιπγηζκνύ θαη νη άιινη δύν 

ηνπο ζπδεπγκέλνπο, ελώ έλα ζεώξεκα αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε ησλ αξρηθώλ ηνπο ζρεηηθώλ 

θακππινηήησλ. Πάλησο ηνλίδεηαη από ηνλ ζπγγξαθέα όηη ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηά ηνπ 
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αλαθέξνληαη ζε θαηαζθεπέο πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ν ίδηνο έρεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζέζεη θαη 

αλαθέξνληαη απζηεξά ζε θαηαζθεπέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ηαπηόρξνλν ιπγηζκό ή έζησ πνιύ 

θνληηλά θξίζηκα θνξηία ησλ δηαθόξσλ βαζκώλ ειεπζεξίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη βεβαίσο ζε 

πεξηπηώζεηο πνπ νη κεηαηνπίζεηο ηνπ θνξέα είλαη κηθξέο. 

 

1.4 ΕΠΙΔΡΑΗ ΑΣΕΛΕΙΩΝ ΣΗΝ ΕΤΣΑΘΕΙΑ ΕΛΑΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

1.4.1 Εσζηάθεια ελαζηικών ζσζηημάηων με μικρές αηέλειες 

1.4.1.1 Δηζαγσγή 

Όινη νη πξαγκαηηθνί θνξείο ραξαθηεξίδνληαη από αηέιεηεο πνπ κπνξεί λα νθείινληαη είηε ζε 

αλνκνηνγέλεηα ηνπ πιηθνύ, είηε ζε απνθιίζεηο από ηελ ηδεαηή γεσκεηξία ιόγσ θαηαζθεπαζηηθήο 

αλαθξίβεηαο (π.ρ. απόθιηζε κειώλ από ηελ επζπγξακκία ή από ηελ θαηαθνξπθόηεηα), είηε λα είλαη 

αηέιεηεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ θνξηίνπ (π.ρ. έθθεληξε θόξηηζε). Η επίδξαζε ησλ αηειεηώλ ζηε 

κε γξακκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαζθεπώλ εμαξηάηαη από ην είδνο ηνπ θνξέα θαη ηνλ θπξίαξρν 

κεραληζκό αζηνρίαο ηνπ.  

Σε θνξείο πνπ αζηνρνύλ κέζσ επζηαζνύο ζεκείνπ δηαθιάδσζεο νη αξρηθέο αηέιεηεο έρνπλ σο ζπλέπεηα 

ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεκείνπ δηαθιάδσζεο θαη ηελ ελνπνίεζε ηνπ θύξηνπ θαη ηνπ δεπηεξεύνληα δξόκνπ 

ηζνξξνπίαο ζε έλαλ, εληαίν, θακπύιν δξόκν ηζνξξνπίαο πνπ «εγγξάθεηαη» ζηε γσλία κεηαμύ θύξηνπ 

θαη δεπηεξεύνληα δξόκνπ ηνπ αληίζηνηρνπ ηέιεηνπ ζπζηήκαηνο θαη απνθιίλεη από απηνύο ηόζν 

πεξηζζόηεξν, όζν κεγαιύηεξε είλαη ε αηέιεηα. Ο ιπγηζκόο δελ εκθαλίδεηαη πιένλ απόηνκα, γηα κία 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή ηνπ θνξηίνπ, αιιά παίξλεη ηελ κνξθή ζηαδηαθήο, πάλησο ηαρείαο, κείσζεο ηεο 

δπζθακςίαο ηνπ θνξέα, όηαλ ην θνξηίν πάξεη ηηκέο ίζεο ή θαη ιίγν κηθξόηεξεο από ην θξίζηκν θνξηίν 

ιπγηζκνύ ηνπ αληίζηνηρνπ ηέιεηνπ ζπζηήκαηνο (ζρήκα 1-3). Γηα κηθξέο αηέιεηεο ππάξρεη θαη πάιη 

κεηαιπγηζκηθή αληνρή, όκσο ιόγσ αηειεηώλ επέξρεηαη ηαρύηεξε ηνπηθή πιαζηηθνπνίεζε ηκεκάησλ 

ησλ θξίζηκσλ δηαηνκώλ από ηελ εηζαγσγή δεπηεξεπνπζώλ ηάζεσλ θαη ε ηειηθή ζξαύζε εκθαλίδεηαη 

γηα κεησκέλν θνξηίν. Απηό είλαη εληνλόηεξν γηα κεγάιεο αξρηθέο αηέιεηεο, νπόηε ελδέρεηαη θαη λα κελ 

ππάξμεη κεηαιπγηζκηθή αληνρή. 

 

 

Σρήκα 1-3: Δπηξξνή αξρηθώλ αηειεηώλ ζε θνξέα πνπ αζηνρεί κέζσ επζηαζνύο ζεκείνπ δηαθιάδσζεο 
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Σε θνξείο πνπ αζηνρνύλ κέζσ αζηαζνύο ζεκείνπ δηαθιάδσζεο νη αξρηθέο αηέιεηεο έρνπλ θαη πάιη σο 

ζπλέπεηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεκείνπ δηαθιάδσζεο θαη ηελ ελνπνίεζε ηνπ θύξηνπ θαη ηνπ 

δεπηεξεύνληα δξόκνπ ηζνξξνπίαο ζε έλαλ, εληαίν, θακπύιν δξόκν ηζνξξνπίαο πνπ «εγγξάθεηαη» ζηελ 

γσλία κεηαμύ θύξηνπ θαη δεπηεξεύνληα δξόκνπ ηνπ αληίζηνηρνπ ηέιεηνπ ζπζηήκαηνο θαη απνθιίλεη από 

απηνύο ηόζν πεξηζζόηεξν, όζν κεγαιύηεξε είλαη ε αηέιεηα (ζρήκα 1-4). Λόγσ όκσο ηώξα ηεο 

θαζνδηθήο κνξθήο ηνπ δεπηεξεύνληνο δξόκνπ ηνπ ηέιεηνπ ζπζηήκαηνο, ν εληαίνο δξόκνο ηζνξξνπίαο 

ηνπ αηεινύο ζπζηήκαηνο απνθηά θαη απηόο θαζνδηθή ηξνρηά, αθνύ πεξάζεη από έλα αλώηαην ζεκείν. 

Γειαδή, ιόγσ ησλ αηειεηώλ, ην ζεκείν δηαθιάδσζεο εθθπιίδεηαη ζε νξηαθό ζεκείν, ην νπνίν κάιηζηα 

εκθαλίδεηαη γηα αξθεηά κηθξόηεξε ηηκή θνξηίνπ από εθείλελ πνπ αληηζηνηρεί ζην ζεκείν δηαθιάδσζεο 

ηνπ ηέιεηνπ ζπζηήκαηνο, ηόζν κηθξόηεξε όζν κεγαιύηεξεο είλαη νη αηέιεηεο. Γηα ηελ ηηκή απηή ηνπ 

θνξηίνπ παξαηεξείηαη θαη πάιη αθαξηαίνο ιπγηζκόο, εθόζνλ ε θαηαπόλεζε γίλεηαη κέζσ άζθεζεο 

θνξηίνπ. Λόγσ αηειεηώλ επέξρεηαη θαη πάιη ηαρύηεξε ηνπηθή πιαζηηθνπνίεζε ηκεκάησλ ησλ θξίζηκσλ 

δηαηνκώλ από ηελ εηζαγσγή δεπηεξεπνπζώλ ηάζεσλ θαη ε ηειηθή ζξαύζε εκθαλίδεηαη γηα κεησκέλν 

θνξηίν. 

 

 

Σρήκα 1-4: Δπηξξνή αξρηθώλ αηειεηώλ ζε θνξέα πνπ αζηνρεί κέζσ αζηαζνύο ζεκείνπ δηαθιάδσζεο 

 

Τέινο ζε θνξείο πνπ αζηνρνύλ κέζσ νξηαθνύ ζεκείνπ ε παξνπζία αξρηθώλ αηειεηώλ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ ειαθξά ηξνπνπνίεζε ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο, ρσξίο πάλησο πνηνηηθή κεηαβνιή ηεο 

κνξθήο ηνπ, νύηε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ ηξόπνπ αζηνρίαο ηνπ θνξέα (ζρήκα 1-5).  
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Σρήκα 1-5: Δπηξξνή αξρηθώλ αηειεηώλ ζε θνξέα πνπ αζηνρεί κέζσ νξηαθνύ ζεκείνπ 

 

 

 

1.4.1.2 Ιζηνξηθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο αηειεηώλ ζε ειαζηηθά ζπζηήκαηα 

Τν 1965 ν John Roorda αζρνιήζεθε κε ηελ ύπαξμε κηθξώλ αηειεηώλ ζε ειαζηηθνύο θνξείο θαη ηη 

απνηειέζκαηα απηό επηθέξεη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε ιπγηζκό. Σηελ εξγαζία ηνπ απηή αζρνιήζεθε 

κόλν κε ειαζηηθνύο θνξείο πνπ έρνπλ ζηελ ηέιεηα κνξθή ηνπο αζηαζή κεηαιπγηζκηθό δξόκν 

ηζνξξνπίαο, ελώ ην ζύλνιν ηεο επεμεξγαζίαο έρεη γίλεη κε ρξήζε γεληθεπκέλσλ ζπληεηαγκέλσλ, 

κέζνδνο ζπλήζεο γηα ηε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απνπζία δπλαηόηεηαο 

ρξήζεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. Γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έθαλε θαη νξηζκέλα 

πεηξάκαηα ζε απινύο θνξείο από πςειήο αληνρήο ράιπβα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε 

ηα ζεσξεηηθά ηνπ ζηνηρεία. 

Έλα από ηα πξνβιήκαηα ηεο επνρήο ηνπ ήηαλ ε ζπκπεξηθνξά ελόο ζηνηρείνπ ζηε κεηαιπγηζκηθή 

πεξηνρή. Ο Koiter νξηζκέλα ρξόληα πξηλ είρε απνδείμεη όηη ε επζηάζεηα ή αζηάζεηα ηνπο ζπζηήκαηνο 

ζην θξίζηκν θνξηίν ηνπ θαζνξίδεη απόιπηα θαη ηελ πξώηκε κεηαιπγηζκηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. Έηζη γηα 

έλα επζηαζέο θξίζηκν ζεκείν, νη γεηηνληθέο θαηαζηάζεηο ηζνξξνπίαο ηνπ ζηνηρείνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 

γηα θνξηία κεγαιύηεξα από ην θξίζηκν θνξηίν θαη όιεο απηέο ζα είλαη επζηαζείο. Αληίζηνηρα γηα έλα 

αζηαζέο θξίζηκν ζεκείν, νη γεηηνληθέο θαηαζηάζεηο ηζνξξνπίαο ηνπ ζηνηρείνπ πξαγκαηνπνηνύληαη γηα 

θνξηία κηθξόηεξα από ην θξίζηκν θνξηίν θαη όιεο απηέο ζα είλαη αζηαζείο. Δπηπιένλ παιηόηεξεο 

αλαθνξέο έδεημαλ όηη πνιιά πξνζνκνηώκαηα ειαζηηθώλ θαηαζθεπώλ έρνπλ αζηαζείο θξίζηκεο 

θαηαζηάζεηο, π.ρ. κείσζε ηεο ηθαλόηεηαο αλάιεςεο θνξηίνπ ζην κεηαιπγηζκηθό δξόκν ηζνξξνπίαο. Γηα 

ην ιόγν απηό έγηλε θαλεξό όηη έζησ θαη κηθξέο αξρηθέο αηέιεηεο κπνξεί λα έρνπλ κεγάιεο ζεκαζίαο 

απνηειέζκαηα θαη επηδξάζεηο ζηελ ηηκή ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ ελόο ηέηνηνπ ζηνηρείνπ, όπσο είλαη ηα 

ιεπηόηνηρα θειύθε. Σε γεληθέο γξακκέο ην πξόβιεκα απηό απαζρόιεζε ηνλ Koiter ν νπνίνο θαηέιεμε 

ζην ζπκπέξαζκα όηη γηα ηέηνηνπ είδνπο θαηαζθεπέο ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ ελόο 

ηέιεηνπ ζπζηήκαηνο θαη ελόο αηεινύο κε έζησ θαη κηθξή αξρηθή αηέιεηα είλαη πνιύ κεγάιε θαη γηα ην 

ιόγν απηό ζα πξέπεη πάληα λα ιακβάλεηαη ππόςε κηα ηέηνηα αηέιεηα. 
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Η όιε καζεκαηηθή επεμεξγαζία ηνπ Roorda έρεη λα θάλεη κε ηε ρξήζε γεληθεπκέλσλ ζπληεηαγκέλσλ 

θαη ηελ ελαζρόιεζε κε ηελ ελεξγεηαθή πιεπξά ηνπ πξνβιήκαηνο, θάλνληαο όπνπ εθείλνο ζεώξεζε 

απαξαίηεην θάπνηεο καζεκαηηθέο απινπνηήζεηο γηα λα κπνξέζεη ηειηθά λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα 

θαηαλνεηά θαη εύιεπηα. Μέζα ζηελ εξγαζία ηνπ απηή έθαλε ζαθή δηαρσξηζκό κεηαμύ ησλ αηειεηώλ 

ζεσξώληαο δύν θαηεγνξίεο: ηηο αηέιεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ γεσκεηξηθή κνξθή θαη δηάηαμε 

ηνπ θνξέα θαη ηηο αηέιεηεο πνπ αθνξνύλ ηα θνξηία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο πάλσ ζηνλ δεδνκέλν 

θνξέα. Έζησ όηη νη δύν απηνί ηύπνη αηειεηώλ ζπκβνιίδνληαη κε ηηο παξακέηξνπο δ θαη Γ αληίζηνηρα. 

Θεσξεηηθά, είλαη δπλαηόλ λα γίλεη κηα ηέηνηα επηινγή ησλ αηειεηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή 

ησλ θνξηίσλ έηζη ώζηε απηέο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο γεσκεηξηθέο αηέιεηεο πνπ πξνϋπάξρνπλ ζην θνξέα 

λα δίλνπλ θάζε θνξά έλα επηζπκεηό θαη από πξηλ γλσζηό απνηέιεζκα ηεο ζπλνιηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ θνξέα. Με άιια ιόγηα, κηα δεδνκέλε ηηκή αξρηθήο εθθεληξόηεηαο ή ηζνδύλακα έλαο ζπλδπαζκόο 

εθθεληξνηήησλ θόξηηζεο κπνξεί λα εηζαρζεί ζην ζύζηεκα έηζη ώζηε ην ζπλνιηθό απνηέιεζκα απηώλ 

ησλ εθθεληξνηήησλ-αηειεηώλ λα εμηζνξξνπεζεί αθξηβώο από ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνπζίαο ησλ 

αξρηθώλ γεσκεηξηθώλ αηειεηώλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ θαηαζθεπή. Όηαλ θαη αλ απηό ζπκβεί, ε θξίζηκε 

θαηάζηαζε ζα εθθξαζζεί κε έλα ζεκείν δηαθιάδσζεο (θαη όρη κε έλα νξηαθό ζεκείν) όπσο αθξηβώο θαη 

ζηελ ηέιεηα θαηάζηαζε. 

Με δεδνκέλν όηη ζηηο πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο νη γεσκεηξηθέο θαη άιιεο αηέιεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο δελ 

κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ απνηειεζκαηηθά, είλαη ζπρλά πνιύ εύθνιν λα κεηαβάιινπκε ηηο ηηκέο ησλ 

εθθεληξνηήησλ θόξηηζεο. Έηζη ρξεζηκνπνηώληαο έλα πεδίν ηηκώλ ηνπ Γ (θνξηία) θάησ θαη πάλσ από –

δ (γεσκεηξία) είλαη δπλαηό λα πάξνπκε ηζνδύλακεο αξλεηηθέο θαη ζεηηθέο αηέιεηεο πεηξακαηηθά θαη έηζη 

κε ηνλ ηξόπν απηό λα ειέγμνπκε ηελ επηξξνή ηνπο πάλσ ζηε θέξνπζα ηθαλόηεηα ηεο θαηαζθεπήο. Οη 

ηππηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο πνπ εμάγνληαη από ηέηνηνπ είδνπο επηιύζεηο πάλσ ζε αηειή ζπζηήκαηα 

απνηεινύληαη από δύν δηαθξηηνύο θιάδνπο. Ο έλαο ιακβάλεηαη κε αύμεζε ηνπ θνξηίνπ από ηελ αξρηθή 

κεδεληθή ηηκή θαη είλαη εθείλνο ν θιάδνο πνπ έρεη νπζηαζηηθή πξαθηηθή ζεκαζία θαζόηη εθθξάδεη ηε 

θπζηθή ζεκαζία ηνπ θαηλνκέλνπ. Ο άιινο θιάδνο είλαη γλσζηόο θαη σο “ζπκπιεξσκαηηθόο” θαη 

νπζηαζηηθά εθθξάδεη ηηο παξακνξθσκέλεο εθείλεο θαηαζηάζεηο ηνπ θνξέα πνπ πξνθύπηνπλ κόλν κέζα 

από ηελ άζθεζε θάπνηνπ εμσηεξηθνύ θνξηίνπ ζην ζύζηεκα. Σε θάζε βέβαηα πεξίπησζε ν Roorda 

δηαθξίλεη ηα επζηαζή θαη ηα αζηαζή θνκκάηηα ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. 

 

1.4.2 Επίδραζη ηων αηελειών ζε ζσζηήμαηα με ζσμπίπηονηα κρίζιμα θορηία λσγιζμού 

Η επίδξαζε ησλ αξρηθώλ αηειεηώλ ζε ζπζηήκαηα κε θξίζηκα θνξηία ιπγηζκνύ ησλ αλεμάξηεησλ 

ηδηνκνξθώλ πνπ ζπκπίπηνπλ απαζρόιεζε ην 1972 ηνλ D. Ho ζε κηα δεκνζίεπζή ηνπ. Η εξγαζία ηνπ 

απηή απεηέιεζε ηε ζπλέρεηα ζε κηα ζεηξά άξζξσλ κε αληηθείκελν ζπδήηεζεο ηηο αηέιεηεο θαη ηελ 

επηξξνή ηνπο, κε ηε δηαθνξά όηη ν Ho αζρνιήζεθε κε ηελ ηαπηόρξνλε παξνπζία θαη πνιιώλ 

ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ, κε πεξίπνπ ίζα θξίζηκα θνξηία. 

Τν πεξηερόκελν ηεο δεδνκέλεο εξγαζίαο είλαη έληνλα καζεκαηηθνπνηεκέλν θαη ε πξσηνηππία ηεο ζε 

ζρέζε κε ηηο πξνεγνύκελεο είλαη όηη γίλεηαη ρξήζε θαηάιιεισλ αξηζκεηηθώλ κεηαζρεκαηηζκώλ, πνπ 

αξρηθά θαίλνληαη ρσξίο πξνθαλέο θπζηθό λόεκα. Τνπο κεηαζρεκαηηζκνύο απηνύο ρξεζηκνπνηεί ν 

ζπγγξαθέαο γηα λα κνξθώζεη ζηε ζπλέρεηα ην γλώξηκν πηα ζπλνιηθό ελεξγεηαθό δπλακηθό θαη κε ηε 

βνήζεηα ησλ κεξηθώλ παξαγσγίζεσλ λα θαηαιήμεη ζε έλα ζύζηεκα δύν εμηζώζεσλ κε δύν αγλώζηνπο. 

Σηε ζπλέρεηα γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμύ δύν εηδηθώλ αλαιπηηθώλ πεξηπηώζεσλ θαη κηαο ζεηξάο από 

πξνζεγγηζηηθέο αξηζκεηηθέο επηιύζεηο, κε απνηέιεζκα ζην ηέινο λα γίλεη ζρεηηθή ηνπο γξαθηθή 

απεηθόληζε. 

Σηελ πξώηε πεξίπησζε ηζρύεη όηη 0<ζ<900, όπνπ ε γσλία ζ εθθξάδεη ηε ζρεηηθή γσλία κεηαμύ ηεο 

αξρηθήο αηέιεηαο ε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ πξώηνπ βαζκνύ ειεπζεξίαο, όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ 

ζρήκα: 
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Σρήκα 1-6: Αξρηθή αηέιεηα θαη πξώηνο βαζκόο ειεπζεξίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

Η ζπλνιηθή θαηαζθεπή ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ λα απνηειείηαη από δύν ζπζηαηηθά ζηνηρεία, πνπ ιπγίδνπλ 

αλεμάξηεηα κεηαμύ ηνπο θαη έηζη ε ζπλνιηθή θαηαζθεπή θαζίζηαηαη αζηαζήο όηαλ θάπνην από ηα δύν 

απηά ζηνηρεία ράζεη επζηάζεηά ηνπ. Μηα αληίζηνηρε ζεσξία, πνπ είρε αλαπηπρζεί από ηνπο J. M. 

Thompson (1970) θαη D. Ho (1971), αλ θαη πεξηέγξαθε πνιύ θαιά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζελόο 

ζπζηαηηθνύ ζηνηρείνπ ηεο θαηαζθεπήο, εληνύηνηο ήηαλ αδύλαην λα δώζεη κηα πεξηγξαθή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο θαηαζθεπήο ζαλ ζπλνιηθό θνξέα. 

Παξαηεξώληαο ην παξαθάησ ζρήκα γίλεηαη πνιύ εύθνια θαηαλνεηό όηη ν καζεκαηηθόο 

κεηαζρεκαηηζκόο πνπ πξνηείλεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία δίλεη κηα πνιύ θαιή πξνζέγγηζε ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θνξέα, θάηη πνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό θαη από ην βαζκό ησλ 

πξνζεγγίζεσλ πνπ επηιέγνληαη θάζε θνξά. 
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Σρήκα 1-7: Σρεκαηηθή απεηθόληζε ιύζεο (αθξηβήο θαη πξνζεγγηζηηθώλ) 

Πεξίπησζε Ι: - Αθξηβήο ιύζε, Γ Thompson and Ho, ν Βειηησκέλε πξνζεγγηζηηθή ιύζε κε 

πξώηεο ηάμεο πξνζέγγηζε θαη ● Βειηησκέλε πξνζεγγηζηηθή ιύζε κε ηξίηεο ηάμεο 

πξνζέγγηζε 

 

Δπηπιένλ, όπσο είλαη αλακελόκελν, ε ζύγθιηζε ζηελ πεξηνρή πνπ νη δύν ιύζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

βξίζθνληαη πνιύ θνληά, είλαη πνιύ αξγή. Δπίζεο όζν ε πξνζεγγηζηηθή ιύζε βξίζθεηαη κέζα ζηελ 

πεξηνρή πνπ πεξηθιείνπλ ηα δύν θξίζηκα θνξηία ιπγηζκνύ, ην ζθάικα πνπ ηειηθά ππεηζέξρεηαη είλαη 

πνιύ κηθξό, ηεο ηάμεο ηνπ 2.5% θαη γηα ηελ πξώηεο θαη ηξίηεο ηάμεο πξνζέγγηζε. 

Σηε δεύηεξε πεξίπησζε ε αλάιπζε ηνπ Thompson ζπγθιίλεη γηα ζ<500, ελώ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ 

ζ>500 δελ ππάξρνπλ πξαγκαηηθέο ξίδεο. Με ηνλ καζεκαηηθό κεηαζρεκαηηζκό πνπ πξνηείλεηαη ζηελ 

εξγαζία απηή παξαηεξείηαη όηη ε παξαπάλσ αλάιπζε ζπγθιίλεη πνιύ γξήγνξα γηα όιεο ηηο ηηκέο ηεο 

γσλίαο ζ, εθηόο βέβαηα αλ ην αδηαζηαηνπνηεκέλν θνξηίν έρεη ηηκή γύξσ ζηελ κνλάδα (θάηη πνπ όπσο 

θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα ηζρύεη γηα ζ=-450
 θαη ζ=1350). 
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Σρήκα 1-8: Σρεκαηηθή απεηθόληζε ιύζεο (αθξηβήο θαη πξνζεγγηζηηθώλ) 

Πεξίπησζε IΙ: - Αθξηβήο ιύζε, ν Βειηησκέλε πξνζεγγηζηηθή ιύζε κε πξώηεο ηάμεο 

πξνζέγγηζε θαη ● Βειηησκέλε πξνζεγγηζηηθή ιύζε κε ηξίηεο ηάμεο πξνζέγγηζε 

 

Γεληθά ηα δύν παξαπάλσ παξαδείγκαηα θαηαδεηθλύνπλ ζαθέζηαηα όηη ε πξνηεηλόκελε καζεκαηηθή 

επεμεξγαζία θαη ν αληίζηνηρόο ηεο κεηαζρεκαηηζκόο βειηηώλνπλ πάξα πνιύ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα 

πξνεγνύκελσλ αλαιύζεσλ θαη δηαηππσκέλσλ ζεσξηώλ {J. M. Thompson (1970) θαη D. Ho (1971)}, αλ 

θαη παξακέλεη ην πξόβιεκα ηεο ζρεηηθά αξγήο ζύγθιηζεο ζηε γεηηνληά ησλ ζπδεπγκέλσλ ηδηνκνξθώλ 

ιπγηζκνύ θαη γηα ηηκή αδηαζηαηνπνηεκέλνπ θνξηίνπ ι=1.0. Σηελ πξάμε γηα έλα δεδνκέλν κέγεζνο 

αξρηθώλ αηειεηώλ, καο ελδηαθέξεη ην δηάλπζκα ηεο αηέιεηαο πνπ ζα δώζεη έλα ειάρηζην 

αδηαζηαηνπνηεκέλν θνξηίν ιπγηζκνύ θαη όρη εθείλν πνπ ζα έρεη ηηκή γύξσ ζηε κνλάδα, δίλνληαο 

νπζηαζηηθά κέγηζην. Πάλησο ζεκεηώλεηαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο όηη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ θξίζηκσλ θνξηίσλ ησλ αληίζηνηρσλ ηδηνκνξθώλ ε κέζνδνο απηή είλαη δύζθνιν λα 

εξκελεύζεη απόιπηα ηε ζπλνιηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα. 
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2 ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΛΛΗΛΔΠΙΓΡΑΗ 

ΙΓΙΟΜΟΡΦΩΝ ΛΤΓΙΜΟΤ Δ ΓΙΒΑΘΜΙΟ 

ΤΣΗΜΑ (ΑΣΑΘΔ - ΑΣΑΘΔ) 

2.1 ΔΙΑΓΩΓΗ 

ην δεύηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο εμεηάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ζπζηεκάησλ κε δύν βαζκνύο 

ειεπζεξίαο. Η πξνζνκνίσζε κηαο θαηαζθεπήο κε έλα κνλνβάζκην ζύζηεκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ζνβαξά ζθάικαηα ιόγσ ηεο αδπλακίαο πεξηγξαθήο νξηζκέλσλ θαηλνκέλσλ. Πξάγκαηη, πέξαλ ησλ 

καζεκαηηθώλ δπζρεξεηώλ πνπ απνξξένπλ από ηελ επίιπζε ζπζηεκάησλ εμηζώζεσλ, ηα πνιπβάζκηα 

ζπζηήκαηα παξνπζηάδνπλ θαη θαηλόκελα ηα νπνία δελ εκθαλίδνληαη ζηα κνλνβάζκηα. Σέηνηα είλαη νη 

λένη ηύπνη ζεκείσλ δηαθιάδσζεο, ε πνιπθιαδηθή ζπκπεξηθνξά θαλνληθώλ κνξθώλ ιόγσ πνιιαπιώλ 

θξίζηκσλ θνξηίσλ, αηειή ζπζηήκαηα κε ζπκκεηξηθέο αηέιεηεο, πνιύπινθεο ζπλζήθεο επζηάζεηαο 

ηζνξξνπίαο, θ.ι.π. 

Σν ζέκα ην νπνίν ζίγεηαη, είλαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ. Δμεηάδεηαη ε πεξίπησζε 

ζύδεπμεο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ ελόο ειαζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη κειεηάηαη ε 

επίδξαζε ηεο παξνπζίαο αηειεηώλ ζηηο παξαπάλσ θαηαζθεπέο. Σν παξαπάλσ θαηλόκελν, όπσο ζα 

δηαπηζηώζνπκε θαη παξαθάησ, κπνξεί λα νδεγήζεη ην θνξέα ζε ηειηθή ζπκπεξηθνξά ε νπνία κπνξεί λα 

δηαθέξεη αξθεηά από απηή πνπ ζα αλακέλακε. 

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαηαζθεπέο ζηηο νπνίεο ππάξρεη γεηηλίαζε ηνπιάρηζηνλ δύν 

ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ. Δίλαη ζαθέο όηη ηέηνηνπ είδνπο θαηαζθεπέο είλαη πνιύ πηζαλό λα παξνπζηάζνπλ 

θαηλόκελα ζπδεπγκέλνπ ιπγηζκνύ. 

Λόγσ ηεο δπζθνιίαο επίιπζεο ησλ εμηζώζεσλ ηζνξξνπίαο ζπζηεκάησλ κε πνιινύο βαζκνύο 

ειεπζεξίαο, επηιέγνληαη αξρηθά γηα κειέηε, ζπζηήκαηα κε δύν βαζκνύο ειεπζεξίαο. Σα παξαπάλσ 

ζπζηήκαηα δελ απαηηνύλ πεξίπινθε καζεκαηηθή επεμεξγαζία ησλ εμηζώζεσλ, θαη παξάιιεια 

εκθαλίδνπλ ηα θαηλόκελα ηα νπνία δε κπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ κε ηε ρξήζε κνλνβάζκησλ 

ζπζηεκάησλ. 

ηόρνο ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ είλαη λα κειεηήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά δηβάζκησλ ζπζηεκάησλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ αζηαζή κεηαιπγηζκηθό θιάδν ηόζν θαηά ηελ πξώηε όζν θαη θαηά ηε δεύηεξε ηδηνκνξθή, 

ηελ επίδξαζε ηεο γεηηλίαζεο ή θαη ηαύηηζεο δύν ή πεξηζζόηεξσλ θνξηίσλ ιπγηζκνύ ζηελ αληνρή αιιά 
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θαη ηε γεληθόηεξε ζπκπεξηθνξά ελόο ειαζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Παξάιιεια, εμεηάδεηαη θαη ε επηξξνή ηεο 

ύπαξμεο δηαθόξσλ ηηκώλ αξρηθώλ αηειεηώλ ζην ίδην ζύζηεκα. 

2.2 ΤΣΗΜΑ ΓΤΟ ΒΑΘΜΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΜΔ ΑΣΑΘΗ ΜΔΣΑΛΤΓΙΜΟΤ 
ΚΛΑΓΟΤ 

2.2.1 Σο πποζομοίωμα 

Σν πξώην πξνζνκνίσκα είλαη νπζηαζηηθά κηα ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ κνληέινπ πνπ 

πξώηα ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνλ Augusti, κε ηε δηαθνξά όηη αληί γηα δύν ζηξνθηθά ειαηήξηα ζηε 

βάζε, έρνπκε δύν γξακκηθά ειαζηηθά κεηαθηλεζηαθά ειαηήξηα ζηελ θνξπθή. Όπσο είλαη γλσζηό, ην 

κεηαθηλεζηαθό ειαηήξην ζηελ θνξπθή παξνπζηάδεη αζηαζή κεηαιπγηζκηθό δξόκν ηζνξξνπίαο θαη 

ζπλεπώο, νη δύν αλεμάξηεηεο ηδηνκνξθέο ιπγηζκνύ έρνπλ απνιύησο όκνηα κεηαιπγηζκηθή ζπκπεξηθνξά 

(αζηαζήο-αζηαζήο) όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα (2-1): 

 

ρήκα 2-1: Αλεμάξηεηνη αζηαζείο κεηαιπγηζκηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 

 

Ο θνξέαο πνπ εμεηάδεηαη είλαη κηα απαξακόξθσηε ξάβδνο κήθνπο L, ε νπνία ζηε βάζε ηεο είλαη 

αξζξσηά εδξαδόκελε. ηελ θνξπθή ηεο ππάξρνπλ δύν γξακκηθά ειαζηηθά κεηαθηλεζηαθά ειαηήξηα 

(θαηά ηε δηεύζπλζε x θαη y αληίζηνηρα) ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ παξέρνληαο απνθιεηζηηθά νξηδόληηα 

αληίδξαζε. Σν έλα από απηά ιεηηνπξγεί κόλν ζην επίπεδν x-z θαη έρεη ζηαζεξά ειαηεξίνπ kx ελώ ην 

άιιν κόλν ζην επίπεδν y-z θαη έρεη ζηαζεξά ειαηεξίνπ ky. ηελ θνξπθή ηνπ θνξέα αζθείηαη επίζεο 

έλα θνξηίν P ην νπνίν παξακέλεη δηαξθώο θαηαθόξπθν, θαηά ηελ εμέιημε ηεο θόξηηζεο. Η ζπλνιηθή 

παξακόξθσζε ηνπ θνξέα κπνξεί λα εθθξαζηεί σο πξνο ηνπο δύν ζηξνθηθνύο βαζκνύο ειεπζεξίαο ζx 

θαη ζy αληίζηνηρα ζην θαζνιηθό ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ. Η ζηξνθή ζx αληηζηνηρεί ζην ειαηήξην πνπ 

ιεηηνπξγεί ζην επίπεδν x-z θαη απνηειεί ηελ απόθιηζε κεηαμύ ηεο πξνβνιήο ηνπ θνξέα ζην επίπεδν y-

z θαη ηνπ θνξέα ζηελ παξακνξθσκέλε θαηάζηαζε , ελώ ε ζηξνθή ζy αληηζηνηρεί ζε απηό ηνπ 

επηπέδνπ y-z θαη απνηειεί ηελ απόθιηζε κεηαμύ ηεο πξνβνιήο ηνπ θνξέα ζην επίπεδν x-z θαη ηνπ 

θνξέα ζηελ παξακνξθσκέλε θαηάζηαζε. ηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη κειέηε ησλ αηειώλ 

ζπζηεκάησλ, γίλεηαη εηζαγσγή θαη πξνζνκνίσζε ησλ αηειεηώλ απηώλ κέζσ αξρηθώλ γσληώλ εx θαη εy 
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πνπ εθθξάδνπλ ζηα αληίζηνηρα επίπεδα θάζε θνξά, ηελ αξρηθή απόθιηζε ηεο ξάβδνπ από ηελ 

θαηαθόξπθν. Θεσξνύκε ζ ηε γσλία πνπ ζρεκαηίδεη ν άμνλαο ηεο ξάβδνπ κε ηνλ θαηαθόξπθν άμνλα z 

θαη ηελ αληίζηνηρε αξρηθή αηέιεηα ε. ηελ αξρηθή αηειή θαηάζηαζε, ζεσξνύκε όηη ηα ειαηήξηα δελ 

έρνπλ ελεξγνπνηεζεί θαη ζπλεπώο, ζηελ ηπραία γσλία ζ ηα ειαηήξηα εληείλνληαη κε γσλία (ζ-ε). 

Σν ζύζηεκα ζηελ ηέιεηα θαηάζηαζε έρεη δύν ηδηνκνξθέο ιπγηζκνύ κε αζηαζή κεηαιπγηζκηθό δξόκν 

ηζνξξνπίαο ε θάζε κία. Σα δύν θξίζηκα θνξηία ιπγηζκνύ είλαη Pcr,x=kx·L θαη Pcr,y=ky·L αληίζηνηρα. 

2.2.2 Γεωμεηπική ηοποθέηηζη πποβλήμαηορ 

Η γεσκεηξία ηεο ξάβδνπ ζε κηα ηπραία ζέζε θαίλεηαη ζην ζρήκα (2-2). Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη δε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαλελόο είδνπο πξνζέγγηζε, ζπλεπώο νη ζρέζεηο πνπ πξόθεηηαη λα εμαρζνύλ ηζρύνπλ 

γηα νζνδήπνηε κεγάιεο γσλίεο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη είλαη κηθξόηεξεο από 90°. 

 

 

ρήκα 2-2: Γεσκεηξία ξάβδνπ ζε ηπραία ζέζε 

 

Χξεζηκνπνηώληαο απιέο ζρέζεηο γεσκεηξίαο ζην θνξέα καο ιακβάλνπκε όηη: 

 

Σξίγσλν ΟΑΓ 

y y

ΑΓ
sinζ ΑΓ L sinζ

L
     (2-1) 
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Σξίγσλν ΟΑΓ 

x x

ΑΓ
sinζ ΑΓ L sinζ

L
     (2-2) 

 

Σξίγσλν ΑΒΓ 

2 2 2ΑΒ ΒΓ ΑΓ   (2-3) 

αιιά ΑΓ=ΒΓ, άξα: 

2 2 2ΑΒ ΑΓ ΑΓ   (2-4) 

Σξίγσλν ΟΑΒ 

ΟΒ
cosζ ΟΒ L cosζ

L
     (2-5) 

2 2 2OA L ΑΒ ΟΒ    (2-6) 

 

Με ρξήζε ησλ εμηζώζεσλ (2-4) θαη (2-5) έρνπκε όηη: 

 

2 2 2 2 2L ΑΓ ΑΓ L cos ζ     (2-7) 

 

Με ρξήζε ησλ εμηζώζεσλ (2-1) θαη (2-2) έρνπκε όηη: 

 

2 2 2 2 2 2 2

y x
L L sin ζ L sin ζ L cos ζ       (2-8) 

2 2 2

y x
cos ζ 1 sin ζ sin ζ    (2-9) 

2 2

y x
cosζ 1 sin ζ sin ζ    (2-10) 

 

2.2.3 Έκθπαζη ζςνολικού ενεπγειακού δςναμικού 

Γηα ηελ αλάιπζε θαη θαιύηεξε πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζύλζεηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παξαπάλσ 

πξνζνκνηώκαηνο, γίλεηαη ρξήζε ηεο ελεξγεηαθήο κεζόδνπ. 

Έζησ όηη ε ξάβδνο βξίζθεηαη ζε κηα ηπραία ζέζε, ζηελ νπνία ζρεκαηίδεη κε ηελ θαηαθόξπθν γσλία ζ. 

Έζησ επίζεο, όηη ζηελ αξρηθή ζέζε ε ξάβδνο έρεη αξρηθή αηέιεηα ζε κνξθή γσλίαο ε. Θεσξνύκε εx θαη 

εy αληίζηνηρα ηηο γσλίεο πνπ ζρεκαηίδεη θάζε θνξά ε πξνβνιή ηεο αξρηθήο ζέζεο ηεο ξάβδνπ ζε θάζε 

επίπεδν κε ηε ξάβδν ζηελ ηπραία ζέζε. 

Η ζπλνιηθή δπλακηθή ελέξγεηα ηεο ξάβδνπ ζηελ ηπραία απηή ζέζε, κε αξρηθέο αηέιεηεο εx θαη εy 

γξάθεηαη σο εμήο: 
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222 2

x x x y y y

1 1
Π k L sinζ sinε k L sinζ sinε
2 2

P L cos ε cos ζ

          

   

 (2-11) 

 

Με ρξήζε ηεο Δμ. (2-10) θαη βαζηθήο ηξηγσλνκεηξηθήο ηαπηόηεηαο κεηαζρεκαηίδεηαη ζε: 

 

 

 

 

2 2 2

x x x x ρ

2 2 2

y y y y y

2 2

y x

1
Π k L sin ζ sin ε 2 sinζ sinε
2

1
k L sin ζ sin ε 2 sinζ sinε

2

P L cos ε 1 sin ζ sin ζ

        

        

     

 (2-12) 

 

Παξαγσγίδνληαο κεξηθώο ηελ εμίζσζε σο πξνο ηνλ θάζε αλεμάξηεην βαζκό ειεπζεξίαο: 

 

 2

x x x x x

ρ

x x

2 2

y x

Π 1
k L 2 sinζ cos ζ 2 cos ζ sinε

ζ 2

sinζ cos ζ
P L

1 sin ζ sin ζ


        



 
   

  
 

 (2-13) 

 2

y y y y y

y

y y

2 2

y x

Π 1
k L 2 sinζ cos ζ 2 cos ζ sinε

ζ 2

sinζ cos ζ
P L

1 sin ζ sin ζ


        



 
   
  
 

 (2-14) 

 

Καη ηώξα εθαξκόδνληαο ην θξηηήξην ηζνξξνπίαο, δειαδή κεδελίδσ ηηο πξώηεο κεξηθέο παξαγώγνπο σο 

πξνο ηνπο δύν αλεμάξηεηνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο: 

 

  x x
x x x x

2 2

y x

sinζ cos ζ
k L cos ζ sinζ sinε P 0

1 sin ζ sin ζ

 
       

  
 

 (2-15) 

  

y y

y y y y
2 2

y x

sinζ cos ζ
k L (sinζ sinε ) cos ζ P 0

1 sin ζ sin ζ

 
       
  
 

 (2-16) 

 



26  Κεθάιαην 2 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Παπαβαζηιείνπ Κσλ/λνο   Δ.Μ.Π. 2015 

Πξνθεηκέλνπ ηα ζπκπεξάζκαηά καο λα είλαη απαιιαγκέλα θαηλνκέλσλ θιίκαθαο, αδηαζηαηνπνηνύκε 

ηελ εθαξκνδόκελε θόξηηζε. Γηα λα γίλεη απηό δηαηξνύκε ην θνξηίν Ρ κε ην αληίζηνηρν θξίζηκν θνξηίν 

Pcr,y=ky·L. Η αδηαζηαηνπνίεζε έγηλε κε βάζε ην θξίζηκν θνξηίν πνπ καο παξέρεη ην ειαηήξην ζηαζεξάο 

ky δηόηη δερζήθακε ζαλ ζύκβαζε όηη από ηα δύν κεηαθηλεζηαθά ειαηήξηα, απηό ζα έρεη κηθξόηεξε ή ην 

πνιύ ίζε ζηαζεξά ειαηεξίνπ από ην άιιν.  

 

 x x x
x x x

2 2
y y y x

k sinζ cos ζP
cos ζ sinζ sinε 0

k k L 1 sin ζ sin ζ

 
      

   
 

 (2-17) 

y y

y y y
2 2

y y x

sinζ cos ζP
(sinζ sinε ) cos ζ 0

k L 1 sin ζ sin ζ

 
     
   
 

 (2-18) 

 

Θέηνληαο επίζεο ι=Ρ/Pcr,y θαη θάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο απινπνηήζεηο, θαηαιήγνπκε ζην ζύζηεκα ησλ 

εμηζώζεσλ: 

 

 x x x
x x x

2 2
y y x

k sinζ cos ζ
cosζ sinζ sinε ι 0

k 1 sin ζ sin ζ

 
      

  
 

 (2-19) 

y y

y y y
2 2

y x

sinζ cos ζ
(sinζ sinε ) cos ζ ι 0

1 sin ζ sin ζ

 
     
  
 

 (2-20) 

 

Οη δύν παξαπάλσ ζρέζεηο απνηεινύλ ηηο εμηζώζεηο ηζνξξνπίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή θάζε ηξηάδα 

ηηκώλ ζx, ζy, P πνπ ηηο ηθαλνπνηεί, απνηειεί θαη κηα ζέζε ηζνξξνπίαο. πλεπώο, ιύλνληαο απηέο ηηο 

εμηζώζεηο πξνθύπηνπλ νη δξόκνη ηζνξξνπίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

2.2.4 Μεθοδολογία απιθμηηικήρ επεξεπγαζίαρ εξιζώζεων διβάθμιος 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα πάξνπκε ηνπο δξόκνπο ηζνξξνπίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ,γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, 

ζα πξέπεη λα επηιύζνπκε ην ζύζηεκα κε γξακκηθώλ εμηζώζεσλ ηζνξξνπίαο ηνπ δηβάζκηνπ πνπ 

πξνέθπςαλ κε ηελ ελεξγεηαθή κέζνδν. Γλσξίδνληαο, εθ ησλ πξνηέξσλ, όηη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο θαη 

ησλ δύν ηδηνκνξθώλ παξνπζηάδνπλ αζηαζή κεηαιπγηζκηθό θιάδν ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα 

κέζνδν θαηάιιειε γηα λα πάξνπκε ηνλ θαζνδηθό θιάδν ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο, κία κέζνδν πνπ ζα 

καο επηηξέςεη λα "πηάζνπκε" θαηλόκελα κεηαιπγηζκηθήο αζηάζεηαο. Γηα απηό ην ιόγν επηιέγνπκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα, απινπνηεκέλε, παξαιιαγή ηεο Arc-length. 
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(α) Έιεγρνο θνξηίνπ (β) Έιεγρνο κεηαθίλεζεο (γ) Arc-length 

ρήκα 2-3: ρεκαηηθή απεηθόληζε κεζόδσλ επίιπζεο εμηζώζεσλ 

 

Οη κεζνδνινγίεο επίιπζεο ησλ εμηζώζεσλ ελόο ζπζηήκαηνο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο. Η 

πξώηε απ΄απηέο είλαη νη ιεγόκελεο κέζνδνη "ειέγρνπ θνξηίνπ" (ζρήκα 2-3α). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

πξνζαπμάλνπκε ζπλερώο ην θνξηίν, μεθηλώληαο από ηελ αξρηθή ζέζε ηζνξξνπίαο, θαη ζε θάζε βήκα 

ιύλνπκε ηηο εμηζώζεηο σο πξνο ηε κεηαθίλεζε. Έηζη ιακβάλνπκε ελδηάκεζεο ζέζεηο ηεο θαηαζθεπήο θαη 

ελ ηέιεη ηνλ δξόκν ηζνξξνπίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Με ηηο κεζόδνπο απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη αδύλαηνλ 

λα πάξνπκε αζηαζή κεηαιπγηζκηθό θιάδν, όπσο είλαη πξνθαλέο, αθνύ ε δηαδηθαζία ιεηηνπξγεί κόλν 

γηα ζπλερή αύμεζε ηνπ θνξηίνπ. 

Η επόκελε θαηεγνξία είλαη νη ιεγόκελεο κέζνδνη "ειέγρνπ κεηαθίλεζεο" (ζρήκα 2-3β). Δδώ, ζε 

αληίζεζε κε πξηλ, πξνζαπμάλνπκε ζπλερώο ηε κεηαθίλεζε θαη επηιύνπκε σο πξνο ην θνξηίν 

ηζνξξνπίαο θάζε βήκαηνο. Έηζη κνξθώλεηαη ν δξόκνο ηζνξξνπίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Με ηηο κεζόδνπο 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο κπνξνύκε λα "πηάζνπκε" θαηλόκελα κεηαιπγηζκηθήο αζηάζεηαο. 

ηε δηθή καο πεξίπησζε (ζρήκα 2-3γ), ζε θάζε βήκα ηεο δηαδηθαζίαο επηιύεηαη έλα ζύζηεκα 

εμηζώζεσλ πνπ απνηειείηαη από ηηο δύν εμηζώζεηο πνπ πξνέθπςαλ από ηελ ηζνξξνπία ηνπ δηβάζκηνπ 

(ελεξγεηαθή κέζνδνο) θαη κία επηπιένλ εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα κηαο ζθαίξαο. 

Πάλσ ζ΄απηήλ ηελ επηθάλεηα είλαη πνπ ,νπζηαζηηθά, επηρεηξείηαη λα βξεζεί ιύζε γηα ην ζύζηεκά καο 

ζε θάζε βήκα. Η αλάιπζε ζα ηειεηώζεη όηαλ εμαληιεζεί ν πξνθαζνξηζκέλνο αξηζκόο βεκάησλ ή όηαλ 

ην ζύζηεκα θηάζεη ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε κέγηζηε επηηξεπόκελε κεηαθίλεζε. 

Οη παξάκεηξνη ειέγρνπ, γηα δηάθνξεο ηηκέο ησλ νπνίσλ επηιύζεθε ην ζύζηεκα ησλ εμηζώζεσλ 

ηζνξξνπίαο, είλαη νη εμήο: 

1. Ο ιόγνο ησλ θξίζηκσλ θνξηίσλ ιπγηζκνύ ησλ επηκέξνπο ζεκειησδώλ ηδηνκνξθώλ ηνπ θνξέα, 

όπσο απηά θαζνξίδνληαη από ηε δπζθακςία ησλ ειαηεξίσλ: 

 

cr,x x x
p

cr,y y y

P k L k
R

P k L k


  


 (2-21) 
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2. Ο ιόγνο ησλ αξρηθώλ αηειεηώλ πνπ εθαξκόδνληαη ζε θάζε δηεύζπλζε θαη νη νπνίεο αθνξνύλ 

μερσξηζηά ηo θάζε ειαηήξην: 

 

y

ε

x

ε
R

ε
  (2-22) 

 

3. Η ηηκή ηεο αξρηθήο αηέιεηαο ζε θάπνηα δηεύζπλζε, πνπ επηιέρζεθε λα είλαη ε αηέιεηα πνπ 

επεξεάδεη ην κεηαθηλεζηαθό ειαηήξην κε ηε κεγαιύηεξε ζηαζεξά θαη ε νπνία ζπκβνιίδεηαη κε 

εx. 

Σν πιήζνο θαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαίλνληαη ζηνλ 

πίλαθα 2-1: 

 

Πίλαθαο 2-1: Δύξνο ηηκώλ παξακέηξσλ ειέγρνπ 

Rp 0.8, 0.9, 1.0, 1.01, 1.05, 1.1, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0, 5.0  

Rε 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 7.0, 10.0 

εx 0.001, 0.005, 0.01 

 

Σν ζύζηεκα εμηζώζεσλ πνπ επηιύεηαη είλαη ην εμήο: 

 

  x x
1 p x x x

2 2

y x

sinζ cos ζ
F R sinζ sinε cos ζ ι

1 sin ζ sin ζ
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  y y

2 y y y
2 2

y x

sinζ cosζ
F sinζ sinε cos ζ ι

1 sin ζ sin ζ


    

 
 (2-24) 

   
22 2 2

3 x 0 y 0 0
F ζ x ζ y (ι z ) r        (2-25) 

 

Γηα ηελ αξηζκεηηθή επεμεξγαζία ησλ παξαπάλσ εμηζώζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε πξόγξακκα ην νπνίν 

γξάθηεθε ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ MATLAB. Έρνληαο γλσζηέο ηηο κεηαβιεηέο εy, εx, Rp, r θαη 

γηα δεδνκέλν αξηζκό επαλαιήςεσο ηεο δηαδηθαζίαο (nIter) ν αιγόξηζκνο δίλεη ηηκέο ζηα ζx,ζy θαη ι 

κέρξηο όηνπ νη ηηκέο πνπ καο δίλνπλ νη ηξεηο εμηζώζεηο, ζρεδόλ, ηαπηηζηνύλ θαη ε δηαδηθαζία 

ζπγθιίλεη.Η αθξίβεηα ζύγθιηζεο πνπ ζεσξήζεθε σο ηθαλνπνηεηηθή γηα ηελ πεξίπησζή καο είλαη e-10. ην 

πξώην βήκα ην θέληξν ηεο λνεηήο ζθαίξαο έρεη ζπληεηαγκέλεο ίζεο κε ηηο αξρηθέο αηέιεηεο (x0=εx, 

y0=εy, z0=0). ε θάζε επόκελν βήκα νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ θέληξνπ είλαη νη ηηκέο ησλ παξακνξθώζεσλ 

(ζx,ζy) θαζώο θαη θνξηίνπ (ι) ηνπ πξνεγνύκελνπ βήκαηνο. Η δηαδηθαζία ζηακαηάεη όηαλ νινθιεξσζεί 

ν αξηζκόο ησλ βεκάησλ πνπ έρεη δνζεί (nIter) από ην κειεηεηή. Ο αξηζκόο ησλ βεκάησλ πξέπεη λα 

είλαη ηέηνηνο νύησο ώζηε ν δξόκνο ηζνξξνπίαο λα εηζέιζεη ζηνλ κεηαιπγηζκηθό θιάδν. ηελ πεξίπησζή 

καο ε αθηίλα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο δίλεηαη, θαη απηή, από ην κειεηεηή θαη 

παξακέλεη ζηαζεξή ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο. Η ηηκή ηεο αθηίλαο r πξνζδηνξίδεηαη εκπεηξηθά 
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αλάινγα κε ην εθάζηνηε πξόβιεκα κε γλόκσλεο απ΄ηε κία ηελ απαξαίηεηε νξζόηεηα θαη αθξίβεηα 

ιύζεο θαη από ηελ άιιε ηνλ πεπεξαζκέλν δηαζέζηκν  ρξόλν αλαιύζεσλ πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο. 

 

2.2.5 Παπάδειγμα απιθμηηικήρ επίλςζηρ ηος ζςζηήμαηορ εξίζώζεων ζηο MATLAB 

 

Δδώ, παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά θάπνηα απνηειέζκαηα γηα ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ησλ όξσλ Rp, Rε θαη εx. 

Απηέο είλαη νη εμήο: 

 

Rp= 1.0 Rε= 1.0 εx= 0.001 

 

Οη αληίζηνηρνη δξόκνη ηζνξξνπίαο ζε θάζε δηεύζπλζε όπσο θαη ην δηάγξακκα ησλ γσληώλ ζx – ζy 

θαίλνληαη παξαθάησ. 

 

 

ρήκα 2-4: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζx 
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ρήκα 2-5: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζy 

 

 

 

ρήκα 2-6: ηξνθή θαηά x - ζηξνθή θαηά y  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Μειέηε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ ζε δηβάζκην ζύζηεκα (αζηαζέο - αζηαζέο) 31 

Αιιειεπίδξαζε αζηαζώλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ θαη εθαξκνγή ζε ραιύβδηλα ηόμα 

 

 

ρήκα 2-7: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ηνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο ζx θαη ζy 

 

 

  

  

ρήκα 2-8: πγθεληξσηηθή απεηθόληζε δξόκσλ ηζνξξνπίαο δηβάζκηνπ γηα κεκνλσκέλν ζπλδπαζκό 
 

   

 Όπσο είλαη αλακελόκελν, νη δξόκνη ηζνξξνπίαο παξνπζηάδνπλ θαη νη δύν αζηαζή κεηαιπγηζκηθό θιάδν 

αθνύ θαη νη αλεμάξηεηεο ηδηνκνξθέο έρνπλ όκνηα, αζηαζή, κεηαιπγηζκηθή ζπκπεξηθνξά.  

Ο θνξέαο παξνπζηάδεη εληειώο ζπκκεηξηθή ζπκπεξηθνξά όζνλ αθνξά ηηο παξακνξθώζεηο θαηά ηηο 

δηεπζύλζεηο x θαη y όπσο βιέπνπκε θαη ζην ζρήκα 2-6. Γεγνλόο αλακελόκελν, αθνύ ηόζν ν ιόγνο 

δπζθακςίαο ησλ δύν ειαηεξίσλ όζν θαη ν ιόγνο αηειεηώλ είλαη ίδηνο ζηηο δύν δηεπζύλζεηο γηα ην 

ζύζηεκα πνπ εμεηάδνπκε. 
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3 ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΙΒΑΘΜΙΟΤ  

3.1 Διζαγωγή 

 Σην παξόλ, ηξίην, θεθάιαην παξνπζηάδνληαη πην ζπγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ δξόκσλ 

ηζνξξνπίαο πνπ αθνξνύλ ην δηβάζκην ζύζηεκα αζηαζέο - αζηαζέο. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη νη δξόκνη 

ηζνξξνπίαο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ειέγρνπ Rp, Rε, εx. Τα 

δηαγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο ηειεπηαίεο δείρλνπλ ηηο δηάθνξεο ηηκέο πνπ ιακβάλεη ην ιmax 

(αζηνρίαο) ζπλαξηήζεη ησλ Rp, Rε, εx. 

3.2 Μεμονωμένοι δρόμοι ιζορροπίας 

Δδώ παξνπζηάδνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο ηνπ δηβάζκηνπ κνληέινπ γηα ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά 

ζπλδπαζκό Rp, Rε, εx. Οη ζπγθεθξηκέλνη ζπλδπαζκνί επηιέρζεθαλ σο ραξαθηεξηζηηθνί γηα ηελ εμαγσγή 

βαζηθώλ παξαηεξήζεσλ πνπ αθνξνύλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηβάζκηνπ. 

 

Πίλαθαο 3-1: Σπλδπαζκνί γηα ηνπο νπνίνπο εμήρζεζαλ νη δξόκνη ηζνξξνπίαο  

 Rp Rε εx 

Σπλδπαζκόο 1 1.0 1.0 0.001 

Σπλδπαζκόο 2 1.0 2.0 0.001 

Σπλδπαζκόο 3 1.1 1.0 0.001 

Σπλδπαζκόο 4 1.1 2.0 0.001 

Σπλδπαζκόο 5 1.5 1.0 0.001 

Σπλδπαζκόο 6 1.5 2.0 0.001 

Σπλδπαζκόο 7 1.0 1.0 0.005 

Σπλδπαζκόο 8 1.0 1.0 0.01 

Σπλδπαζκόο 9 1.0 2.0 0.005 

Σπλδπαζκόο 10 1.1 2.0 0.01 
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Σπλδπαζκόο 11 1.5 2.0 0.005 

Σπλδπαζκόο 12 3.0 1.0 0.001 

Σπλδπαζκόο 13 3.0 2.0 0.005 

Σπλδπαζκόο 14 3.0 3.0 0.01 

Σπλδπαζκόο 15 4.0 1.0 0.001 

Σπλδπαζκόο 16 4.0 2.0 0.005 

Σπλδπαζκόο 17 4.0 3.0 0.01 

Σπλδπαζκόο 18 5.0 1.0 0.001 

Σπλδπαζκόο 19  5.0 2.0 0.005 

Σπλδπαζκόο 20 5.0 3.0 0.01 

  

Τα απνηειέζκαηα ησλ ζπλδπαζκώλ παξνπζηάδνληαη κε αξηζκεηηθή ζεηξά. 

 

Απνηειέζκαηα 1νπ Σπλδπαζκνύ 

εx=0.001 rad 

Rε=1.0 

Rp=1.0 

 

 

Σρήκα 3-1: Σηξνθή θαηά x – Σηξνθή θαηά y 
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Σρήκα 3-2: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζx 

 

 

Σρήκα 3-3: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζy 

 

 

Σρήκα 3-4: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ηνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο ζx θαη ζy 
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Δδώ παξαηεξνύκε πσο γηα ίδην ιόγν δπζθακςίαο ειαηεξίσλ θαη ίδην ιόγν αηειεηώλ θαηά ηηο δύν 

δηεπζύλζεηο έρνπκε ζπκκεηξηθή ζπκπεξηθνξά σο πξνο ηηο δύν ηδηνκνξθέο. Όπσο αλακέλακε ν 

κεηαιπγηζκηθόο θιάδνο ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο παξνπζηάδεη αζηάζεηα. 

 

Απνηειέζκαηα 2νπ Σπλδπαζκνύ  

εx=0.001 

Rε=2.0 

Rp=1.0 

 

 

Σρήκα 3-5: Σηξνθή θαηά x – Σηξνθή θαηά y 

 

 

Σρήκα 3-6: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζx 
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Σρήκα 3-7: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζy 

 

 

 

Σρήκα 3-8: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ηνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο ζx θαη ζy 

 

Σ΄απηήλ ηελ πεξίπησζε ε αηέιεηα εy είλαη δηπιάζηα από ηελ αληίζηνηρε αηέιεηα εx. Γη΄απηό θαη 

παξαηεξνύκε θαη δηπιάζηα παξακόξθσζε ιπγηζκνύ θαηά ηελ ηδηνκνξθή ηεο δηεύζπλζεο  y ζε ζρέζε 

κε ηελ αληίζηνηρε ηεο ηδηνκνξθήο θαηά x. 

 

Απνηειέζκαηα 3νπ Σπλδπαζκνύ 

εx=0.001 

Rε=1.0 

Rp=1.1 
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Σρήκα 3-9: Σηξνθή θαηά x – Σηξνθή θαηά y 

 

 

Σρήκα 3-10: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζx 

 

 

Σρήκα 3-11: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζy 
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Σρήκα 3-12: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ηνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο ζx θαη ζy 

Σηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε παξόιν πνπ νη αξρηθέο αηέιεηεο είλαη ίδηεο θαηά ηηο δύν ηδηνκνξθέο, ε 

δπζθακςία ηνπ κεηαθηλεζηαθνύ ειαηεξίνπ θαηά x είλαη ίζε κε ην 100% ηεο δπζθακςίαο ηνπ 

κεηαθηλεζηαθνύ ειαηεξίνπ θαηά y (kx=1.1ky). Οη παξακνξθώζεηο θαηά ηε ζηηγκή ηνπ ιπγηζκνύ είλαη 

ζx=0.0105 rad θαη ζy=0.79 rad. Βιέπνπκε δειαδή όηη ε ηδηνκνξθή θαηά y ¨ηξαβάεη¨ ην ιπγηζκό 

(ζρεδόλ 80 - πιάζηα παξακόξθσζε ιπγηζκνύ θαηά ηε δηεύζπλζε y ζε ζρέζε κε απηήλ ηεο δηεύζπλζεο 

x) ιόγσ ηεο κεγαιύηεξεο δπζθακςίαο ηνπ κεηαθηλεζηαθνύ ειαηεξίνπ πνπ δίλεη ηε δπζθακςία kx ζε 

ζρέζε κε απηνύ πνπ δίλεη ηε δπζθακςία ky. 

 

  Απνηειέζκαηα 4νπ Σπλδπαζκνύ  

εx=0.001 

Rε=2.0 

Rp=1.1 

 

 

Σρήκα 3-13: Σηξνθή θαηά x – Σηξνθή θαηά y 
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Σρήκα 3-14: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζx 

 

 

Σρήκα 3-15: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζy 

 

 

Σρήκα 3-16: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ηνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο ζx θαη ζy 
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Δδώ έρνπκε όηη 2εx=εy θαη kx=1.1ky. Σην νξηαθό ζεκείν ηζρύνπλ νη παξαθάησ παξακνξθώζεηο: 

ζx=0.0103 rad θαη ζy=0.82 rad (ζρεδόλ νγδόληα θνξέο κεγαιύηεξε). Παξόιν ινηπόλ πνπ ε αξρηθή 

αηέιεηα θαηά y είλαη δηπιάζηα από ηελ αξρηθή αηέιεηα θαηά x θαη ε ηδηνκνξθή θαηά y ¨ηξαβάεη¨ ην 

ιπγηζκό ιόγσ ηεο κηθξόηεξεο δπζθακςίαο ηνπ ειαηεξίνπ, ε παξακόξθσζή ηεο απμήζεθε ειάρηζηα ζε 

ζρέζε κε πξηλ δείρλνληαο όηη ε ζρέζε δπζθακςηώλ είλαη απηή πνπ παίδεη θπξίαξρν ξόιν.  

 

Απνηειέζκαηα 5νπ Σπλδπαζκνύ 

εx=0.001 

Rε=1.0 

Rp=1.5 

 

 

Σρήκα 3-17: Σηξνθή θαηά x – Σηξνθή θαηά y 

 

 

Σρήκα 3-18: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζx 
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Σρήκα 3-19: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζy 

 

 

Σρήκα 3-20: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ηνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο ζx θαη ζy 

 

Η δπζθακςία ηνπ ειαηεξίνπ ζ΄απηήλ ηελ πεξίπησζε θαηά x είλαη ε δηπιάζηα από ηελ αληίζηνηρε θαηά 

y. Γηα ην νξηαθό θνξηίν έρνπκε ηηο παξακνξθώζεηο: ζx=0.003 rad, ζy=0.79 rad. Η παξακόξθσζε θαηά 

x είλαη πνιύ κηθξόηεξε από ηελ παξακόξθσζε θαηά y (πεξίπνπ 250 θνξέο). Δδώ, δειαδή, ε 

ηδηνκνξθή y ¨ηξαβάεη¨ εμνινθιήξνπ ην ιπγηζκό. 

 

Απνηειέζκαηα 6νπ Σπλδπαζκνύ 

Rp=1.5 

Rε=2.0 

εx=0.001 
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Σρήκα 3-21: Σηξνθή θαηά x – Σηξνθή θαηά y 

 

 

Σρήκα 3-22: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζx 

 

 

Σρήκα 3-23: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζy 
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Σρήκα 3-24: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ηνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο ζx θαη ζy 

 

Γηα ην ζεκείν ηνπ ιπγηζκνύ, εδώ, έρνπκε όηη ζρ=0.003 rad θαη ζy=0.81 rad. Η ζρέζε κεηαμύ ησλ δύν 

αηειεηώλ είλαη εy=2εx. Η παξακόξθσζε θαηά x είλαη πνιύ κηθξόηεξε ηεο αληίζηνηρεο θαηά y ηε ζηηγκή 

ηνπ ιπγηζκνύ (πάλσ από 250). Δδώ πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε πσο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε 

πεξίπησζε (5νο ζπλδπαζκόο) ε ζx ζην ιπγηζκό παξέκεηλε πξαθηηθά ε ίδηα ελώ ε ζy απμήζεθε ειάρηζηα. 

Η αύμεζε, ινηπόλ, ηεο αξρηθήο αηέιεηαο αύμεζε, αιιά πνιύ ιίγν, ηελ παξακόξθσζε θαηά ηελ 

ηδηνκνξθή y.  

  

Απνηειέζκαηα 7νπ Σπλδπαζκνύ 

Rp=1.0 

Rε=1.0 

εx=0.005 

 

 

Σρήκα 3-25: Σηξνθή θαηά x – Σηξνθή θαηά y 
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Σρήκα 3-26: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζx 

 

 

Σρήκα 3-27: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζy 

 

 

 

Σρήκα 3-28: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ηνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο ζx θαη ζy 
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Η ζπκπεξηθνξά εδώ είλαη εληειώο ζπκκεηξηθή σο πξνο ηηο δύν ηδηνκνξθέο, όπσο άιισζηε 

αλακελόηαλ. Τν ι ζ΄απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη κηθξόηεξν ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηεο πξώηεο 

πεξίπησζεο (γηα εx=0.001). Η κείσζε ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ, γηα πεληαπιαζηαζκό ηεο αηέιεηαο είλαη ηεο 

ηάμεο ηνπ 4%. 

 

 

Απνηειέζκαηα 8νπ Σπλδπαζκνύ 

Rp=1.0 

Rε=1.0 

εx=0.01 

 

 

Σρήκα 3-29: Σηξνθή θαηά x – Σηξνθή θαηά y 

 

 

Σρήκα 3-30: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζx 

 



Σπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα δηβάζκηνπ 47 

Αιιειεπίδξαζε αζηαζώλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ θαη εθαξκνγή ζε ραιύβδηλα ηόμα  

 

 

Σρήκα 3-31: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζy 

 

 

Σρήκα 3-32: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ηνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο ζx θαη ζy 

 

Δδώ, όπσο θαη πξηλ, ε ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδεηαη εληειώο ζπκκεηξηθή. Η κείσζε ηνπ ι αζηνρίαο ηε 

ζηηγκή ηνπ ιπγηζκνύ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 7% ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε όπνπ εx=0.001. Δπηπιένλ, 

παξαηεξείηαη πνιύ εληνλόηεξε κε γξακκηθή ζπκπεξηθνξά ζην δξόκν ηζνξξνπίαο κεηά ην ιπγηζκό, 

πνιύ γξεγνξόηεξε, δειαδή, απνκείσζε ηνπ ι αζηνρίαο ζε ζρέζε κε ηνλ πξώην ζπλδπαζκό. 

 

Απνηειέζκαηα 9νπ Σπλδπαζκνύ  

Rp=1.0 

Rε=2.0 

εx=0.005 
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Σρήκα 3-33: Σηξνθή θαηά x – Σηξνθή θαηά y 

 

 

Σρήκα 3-34: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζx 

 

 

Σρήκα 3-35: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζy 

 



Σπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα δηβάζκηνπ 49 

Αιιειεπίδξαζε αζηαζώλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ θαη εθαξκνγή ζε ραιύβδηλα ηόμα  

 

 

Σρήκα 3-36: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ηνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο ζx θαη ζy 

 

Γηα ην νξηαθό ζεκείν έρσ όηη ζx=0.196 rad θαη ζy=0.079 rad. Παξόηη όκσο ζρ > ζy (ζρ =2 ζy) ε 

δηαθνξά ηνπο είλαη πνιύ κηθξόηεξε από απηήλ ηνπ 4νπ ζπλδπαζκνύ. Σαθώο κεγαιύηεξε ε 

αιιειεπίδξαζε ησλ δύν ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ ζ΄απηήλ ηελ πεξίπησζε. 

 

Απνηειέζκαηα 10νπ Σπλδπαζκνύ 

Rp=1.1 

Rε=2.0 

εx=0.01 

 

 

 

Σρήκα 3-37: Σηξνθή θαηά x – Σηξνθή θαηά y 
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Σρήκα 3-38: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζx 

 

 

Σρήκα 3-39: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζy 

 

 

Σρήκα 3-40: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ηνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο ζx θαη ζy 

 



Σπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα δηβάζκηνπ 51 

Αιιειεπίδξαζε αζηαζώλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ θαη εθαξκνγή ζε ραιύβδηλα ηόμα  

 

Δδώ έρνπκε όηη 2εx=εy θαη kx=1.1ky. Σην νξηαθό ζεκείν ηζρύνπλ νη παξαθάησ παξακνξθώζεηο: 

ζx=0.089 rad θαη ζy=0.96 rad (ζρεδόλ δέθα θνξέο κεγαιύηεξε). Η αξρηθή αηέιεηα θαηά y είλαη 

δηπιάζηα από ηελ αξρηθή αηέιεηα θαηά x. Η αξρηθή αηέιεηα δηπιαζηάζηεθε ζε ζρέζε κε απηήλ ηνπ 4νπ 

ζπλδπαζκνύ. Η παξακόξθσζε θαηά x ζρεδόλ 10-πιαζηάζηεθε ελώ απμήζεθε ειάρηζηα θαηά ηελ 

ηδηνκνξθή y.   

 

Απνηειέζκαηα 11νπ Σπλδπαζκνύ 

Rp=1.5 

Rε=2.0 

εx=0.005 

 

 

Σρήκα 3-41: Σηξνθή θαηά x – Σηξνθή θαηά y 

 

 

Σρήκα 3-42: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζx 
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Σρήκα 3-43: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζy 

 

    

 

Σρήκα 3-44: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ηνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο ζx θαη ζy 

 

Παίξλνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ έθηνπ ζπλδπαζκνύ θαη απμάλνπκε, εδώ, ηελ αηέιεηα ζε εx=0.005 (5-

πιαζηάζηεθε). Παίξλνπκε σο απνηειέζκαηα ζx=0.089 rad θαη ζy=0.95 rad. Η παξακόξθσζε θαηά x 

απμήζεθε θαηά 30 πεξίπνπ θνξέο, ελώ ε παξακόξθσζε θαηά y έκεηλε ζηαζεξή. Βιέπνπκε, δειαδή, 

όηη ε αύμεζε ηεο αηέιεηαο επεξέαζε κόλν ηελ ηδηνκνξθή θαηά ηελ νπνία έρνπκε ηε ζπγθξηηηθά 

κεγαιύηεξε δπζθακςία ειαηεξίνπ.  

 

Απνηειέζκαηα 12νπ Σπλδπαζκνύ 

Rp=3.0 

Rε=1.0 

εx=0.001 

 



Σπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα δηβάζκηνπ 53 

Αιιειεπίδξαζε αζηαζώλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ θαη εθαξκνγή ζε ραιύβδηλα ηόμα  

 

 

Σρήκα 3-45: Σηξνθή θαηά x – Σηξνθή θαηά y 

 

 

Σρήκα 3-46: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζx 

 

 

Σρήκα 3-47: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζy 
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Σρήκα 3-48: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ηνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο ζx θαη ζy 

 

Οη παξακνξθώζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ιπγηζκό είλαη ζx=0.0015 rad θαη ζy=0.1 rad. Βιέπνπκε, 

ινηπόλ, όηη παξόιν πνπ ε αηέιεηα είλαη ίδηα πξνο ηηο δύν ηδηνκνξθέο, ε ηδηνκνξθή θαηά ηνλ άμνλα y 

¨ηξαβάεη¨ ην ιπγηζκό ιόγσ ηεο ππνηξηπιάζηαο δπζθακςίαο ky ζε ζρέζε κε ηελ kx. Δηδηθόηεξα ε 

παξακόξθσζε θαηά y είλαη πεξίπνπ 67 θνξέο κεγαιύηεξε ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε παξακόξθσζε 

θαηά x.   

 

Απνηειέζκαηα 13νπ Σπλδπαζκνύ 

Rp=3.0 

Rε=2.0 

εx=0.005 

 

Σρήκα 3-49: Σηξνθή θαηά x – Σηξνθή θαηά y 
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Αιιειεπίδξαζε αζηαζώλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ θαη εθαξκνγή ζε ραιύβδηλα ηόμα  

 

 

Σρήκα 3-50: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζx 

 

 

Σρήκα 3-51: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζy 

 

 

Σρήκα 3-52: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ηνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο ζx θαη ζy 
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Όπσο θαη πξνεγνύκελα ε ηδηνκνξθή θαηά y ¨ηξαβάεη¨ ην ιπγηζκό ιόγσ ηεο κηθξόηεξε δπζθακςίαο 

θαηά ηελ θαηεύζπλζε y. Σπγθεθξηκέλα, ζην ιπγηζκό έρνπκε όηη, ζx=0.0073 rad θαη ζy=0.22 rad. 

Παξόιν πνπ θαη ε αηέιεηα θαηά y εδώ είλαη δηπιάζηα από ηελ αληίζηνηρε θαηά x, ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνεγνύκελν ζπλδπαζκό, ε πνζνζηηαία αύμεζε ηεο ζx είλαη αξθεηά κεγαιύηεξε ζε ζρέζε κε ηελ ζy. 

Φαίλεηαη ινηπόλ όηη ε αύμεζε ηεο αξρηθήο αηέιεηαο επεξέαζε πεξηζζόηεξν ηελ ηδηνκνξθή θαηά ηελ 

νπνία έρνπκε κεγαιύηεξε δπζθακςία. 

 

Απνηειέζκαηα 14νπ Σπλδπαζκνύ 

Rp=3.0 

Rε=3.0 

εx=0.01 

 

 

Σρήκα 3-53: Σηξνθή θαηά x – Σηξνθή θαηά y 

 

 

Σρήκα 3-54: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζx 
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Αιιειεπίδξαζε αζηαζώλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ θαη εθαξκνγή ζε ραιύβδηλα ηόμα  

 

 

Σρήκα 3-55: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζy 

 

 

Σρήκα 3-56: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ηνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο ζx θαη ζy 

 

Δδώ, ηε ζηηγκή ηνπ ιπγηζκνύ, έρνπκε όηη ζx=0.0144 rad θαη ζy=0.31 rad. Καη εδώ παξαηεξνύκαη πσο, 

ζε ζρέζε κε πξηλ, ε αύμεζε ηεο αξρηθήο αηέιεηαο επεξέαζε πεξηζζόηεξν ηελ παξακόξθσζε θαηά ηελ 

ηδηνκνξθή πνπ έρνπκε ηε κεγαιύηεξε δπζθακςία. Τν γεγνλόο βέβαηα πσο ε αηέιεηα θαηά ηελ 

ηδηνκνξθή y είλαη ηξηπιάζηα ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε θαηά x κείσζε ηε δηαθνξά ηεο πνζνζηηαίαο 

κεηαβνιήο ησλ παξακνξθώζεσλ ιπγηζκνύ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε.  

 

Απνηειέζκαηα 15νπ Σπλδπαζκνύ 

Rp=4.0 

Rε=1.0 

εx=0.001 
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Σρήκα 3-57: Σηξνθή θαηά x – Σηξνθή θαηά y 

 

 

Σρήκα 3-58: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζx 

 

 

Σρήκα 3-59: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζy 

 



Σπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα δηβάζκηνπ 59 

Αιιειεπίδξαζε αζηαζώλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ θαη εθαξκνγή ζε ραιύβδηλα ηόμα  

 

 

Σρήκα 3-60: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ηνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο ζx θαη ζy 

 

Οη παξακνξθώζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ιπγηζκό είλαη ζx=0.00132 rad θαη ζy=0.1 rad. Βιέπνπκε, 

ινηπόλ, όηη παξόιν πνπ ε αηέιεηα είλαη ίδηα πξνο ηηο δύν ηδηνκνξθέο, ε ηδηνκνξθή θαηά ηνλ άμνλα y 

¨ηξαβάεη¨ ην ιπγηζκό ιόγσ ηεο ππνηεηξαπιάζηαο δπζθακςίαο ky ζε ζρέζε κε ηελ kx. Δηδηθόηεξα ε 

παξακόξθσζε θαηά y είλαη πεξίπνπ 75 θνξέο κεγαιύηεξε ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε παξακόξθσζε 

θαηά x. Σε ζρέζε κε ηνλ δσδέθαην ζπλδπαζκό βιέπνπκε πσο ε αύμεζε ηεο αξρηθήο αηέιεηαο κείσζε 

κόλν ηελ παξακόξθσζε ιπγηζκνύ θαηά ηελ ηδηνκνξθή x θαη θπζηθά ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ.  

 

Απνηειέζκαηα 16νπ Σπλδπαζκνύ 

Rp=4.0 

Rε=2.0 

εx=0.005 

 

 

 

Σρήκα 3-61: Σηξνθή θαηά x – Σηξνθή θαηά y 
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Σρήκα 3-62: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζx 

 

 

Σρήκα 3-63: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζy 

 

 

Σρήκα 3-64: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ηνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο ζx θαη ζy 



Σπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα δηβάζκηνπ 61 

Αιιειεπίδξαζε αζηαζώλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ θαη εθαξκνγή ζε ραιύβδηλα ηόμα  

 

 

Όπσο θαη πξνεγνύκελα ε ηδηνκνξθή θαηά y ¨ηξαβάεη¨ ην ιπγηζκό ιόγσ ηεο κηθξόηεξε δπζθακςίαο 

θαηά ηελ θαηεύζπλζε y. Σπγθεθξηκέλα, ζην ιπγηζκό έρνπκε όηη, ζx=0.00659 rad θαη ζy=0.22 rad. 

Παξόιν πνπ θαη ε αηέιεηα θαηά y εδώ είλαη δηπιάζηα από ηελ αληίζηνηρε θαηά x, ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνεγνύκελν ζπλδπαζκό, ε πνζνζηηαία αύμεζε ηεο ζx είλαη αξθεηά κεγαιύηεξε ζε ζρέζε κε ηελ ζy. 

Φαίλεηαη ινηπόλ όηη ε αύμεζε ηεο αξρηθήο αηέιεηαο επεξέαζε πεξηζζόηεξν ηελ ηδηνκνξθή θαηά ηελ 

νπνία έρνπκε κεγαιύηεξε δπζθακςία. Σε ζρέζε κε ηνλ δέθαην ηξίην ζπλδπαζκό βιέπνπκε πσο ε 

αύμεζε ηεο αξρηθήο αηέιεηαο κείσζε κόλν ηελ παξακόξθσζε ιπγηζκνύ θαηά ηελ ηδηνκνξθή x θαη 

θπζηθά ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ. 

 

 

Απνηειέζκαηα 17νπ Σπλδπαζκνύ 

Rp=4.0 

Rε=3.0 

εx=0.01 

 

 

 

Σρήκα 3-65: Σηξνθή θαηά x – Σηξνθή θαηά y 
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Σρήκα 3-66: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζx 

 

 

Σρήκα 3-67: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζy 

 

 

Σρήκα 3-68: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ηνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο ζx θαη ζy 

 



Σπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα δηβάζκηνπ 63 

Αιιειεπίδξαζε αζηαζώλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ θαη εθαξκνγή ζε ραιύβδηλα ηόμα  

 

Δδώ, ηε ζηηγκή ηνπ ιπγηζκνύ, έρνπκε όηη ζx=0.0128 rad θαη ζy=0.31 rad. Καη εδώ παξαηεξνύκαη πσο, 

ζε ζρέζε κε πξηλ, ε αύμεζε ηεο αξρηθήο αηέιεηαο επεξέαζε πεξηζζόηεξν ηελ παξακόξθσζε θαηά ηελ 

ηδηνκνξθή πνπ έρνπκε ηε κεγαιύηεξε δπζθακςία. Τν γεγνλόο βέβαηα πσο ε αηέιεηα θαηά ηελ 

ηδηνκνξθή y είλαη ηξηπιάζηα ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε θαηά x κείσζε ηε δηαθνξά ηεο πνζνζηηαίαο 

κεηαβνιήο ησλ παξακνξθώζεσλ ιπγηζκνύ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε.  Σε ζρέζε κε 

ηνλ δέθαην ηέηαξην ζπλδπαζκό βιέπνπκε πσο ε αύμεζε ηεο αξρηθήο αηέιεηαο κείσζε, νπζηαζηηθά, 

κόλν ηελ παξακόξθσζε ιπγηζκνύ θαηά ηελ ηδηνκνξθή x θαη θπζηθά ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ. 

 

 

 

Απνηειέζκαηα 18νπ Σπλδπαζκνύ 

Rp=5.0 

Rε=1.0 

εx=0.001 

 

 

 

Σρήκα 3-69: Σηξνθή θαηά x – Σηξνθή θαηά y 
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Σρήκα 3-70: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζx 

 

 

Σρήκα 3-71: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζy 

 

 

Σρήκα 3-72: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ηνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο ζx θαη ζy 

 



Σπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα δηβάζκηνπ 65 

Αιιειεπίδξαζε αζηαζώλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ θαη εθαξκνγή ζε ραιύβδηλα ηόμα  

 

Οη παξακνξθώζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ιπγηζκό είλαη ζx=0.00124 rad θαη ζy=0.1 rad. Βιέπνπκε, 

ινηπόλ, όηη παξόιν πνπ ε αηέιεηα είλαη ίδηα πξνο ηηο δύν ηδηνκνξθέο, ε ηδηνκνξθή θαηά ηνλ άμνλα y 

¨ηξαβάεη¨ ην ιπγηζκό ιόγσ ηεο ππνηεηξαπιάζηαο δπζθακςίαο ky ζε ζρέζε κε ηελ kx. Δηδηθόηεξα ε 

παξακόξθσζε θαηά y είλαη πεξίπνπ 80 θνξέο κεγαιύηεξε ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε παξακόξθσζε 

θαηά x. Σε ζρέζε κε ηνλ δέθαην πέκπην ζπλδπαζκό βιέπνπκε πσο ε αύμεζε ηεο αξρηθήο αηέιεηαο 

κείσζε κόλν ηελ παξακόξθσζε ιπγηζκνύ θαηά ηελ ηδηνκνξθή x θαη θπζηθά ην θξίζηκν θνξηίν 

ιπγηζκνύ.  

 

 

Απνηειέζκαηα 19νπ Σπλδπαζκνύ 

Rp=5.0 

Rε=2.0 

εx=0.005 

 

 

 

Σρήκα 3-73: Σηξνθή θαηά x – Σηξνθή θαηά y 

 

 



66  Κεθάιαην 3 

 

Γηπισκαηηθή εξγαζία Παπαβαζηιείνπ Κσλ/λνο   Δ.Μ.Π 2015 

 

Σρήκα 3-74: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζx 

 

 

Σρήκα 3-75: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζy 

 

 

Σρήκα 3-76: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ηνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο ζx θαη ζy 
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Όπσο θαη πξνεγνύκελα ε ηδηνκνξθή θαηά y ¨ηξαβάεη¨ ην ιπγηζκό ιόγσ ηεο κηθξόηεξε δπζθακςίαο 

θαηά ηελ θαηεύζπλζε y. Σπγθεθξηκέλα, ζην ιπγηζκό έρνπκε όηη, ζx=0.00619 rad θαη ζy=0.22 rad. 

Παξόιν πνπ θαη ε αηέιεηα θαηά y εδώ είλαη δηπιάζηα από ηελ αληίζηνηρε θαηά x, ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνεγνύκελν ζπλδπαζκό, ε πνζνζηηαία αύμεζε ηεο ζx είλαη αξθεηά κεγαιύηεξε ζε ζρέζε κε ηελ ζy. 

Φαίλεηαη ινηπόλ όηη ε αύμεζε ηεο αξρηθήο αηέιεηαο επεξέαζε πεξηζζόηεξν ηελ ηδηνκνξθή θαηά ηελ 

νπνία έρνπκε κεγαιύηεξε δπζθακςία. Σε ζρέζε κε ηνλ δέθαην έθην ζπλδπαζκό βιέπνπκε πσο ε 

αύμεζε ηεο αξρηθήο αηέιεηαο κείσζε κόλν ηελ παξακόξθσζε ιπγηζκνύ θαηά ηελ ηδηνκνξθή x θαη 

θπζηθά ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ. 

 

 

Απνηειέζκαηα 20νπ Σπλδπαζκνύ 

Rp=5.0 

Rε=3.0 

εx=0.01 

 

 

 

Σρήκα 3-77: Σηξνθή θαηά x – Σηξνθή θαηά y 
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Σρήκα 3-78: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζx 

 

 

Σρήκα 3-79: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζy 

 

 

Σρήκα 3-80: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ηνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο ζx θαη ζy 
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Δδώ, ηε ζηηγκή ηνπ ιπγηζκνύ, έρνπκε όηη ζx=0.01223 rad θαη ζy=0.31 rad. Καη εδώ παξαηεξνύκαη 

πσο, ζε ζρέζε κε πξηλ, ε αύμεζε ηεο αξρηθήο αηέιεηαο επεξέαζε πεξηζζόηεξν ηελ παξακόξθσζε θαηά 

ηελ ηδηνκνξθή πνπ έρνπκε ηε κεγαιύηεξε δπζθακςία. Τν γεγνλόο βέβαηα πσο ε αηέιεηα θαηά ηελ 

ηδηνκνξθή y είλαη ηξηπιάζηα ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε θαηά x κείσζε ηε δηαθνξά ηεο πνζνζηηαίαο 

κεηαβνιήο ησλ παξακνξθώζεσλ ιπγηζκνύ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε.  Σε ζρέζε κε 

ηνλ δέθαην έβδνκν ζπλδπαζκό βιέπνπκε πσο ε αύμεζε ηεο αξρηθήο αηέιεηαο κείσζε, νπζηαζηηθά, 

κόλν ηελ παξακόξθσζε ιπγηζκνύ θαηά ηελ ηδηνκνξθή x θαη θπζηθά ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ. 

 

 

3.3 Σριζδιάζηαηα γραθήμαηα 

 

Γηα λα εμαρζνύλ ηα ηξηζδηάζηαηα γξαθήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ζ΄απηήλ ηελ ελόηεηα ν 

αιγόξηζκνο ππέζηε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο. Καηαξρήλ, πξνζηέζεθε κηα ξνπηίλα (MATLAB) όπνπ γηα 

θάζε ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκό (Rp, Rε, εx) θξαηνύζε κόλν ην κέγηζην ι (αζηνρίαο) κηαο θαη κόλν απηέο 

ηηο ηηκέο ρξεηαδόκαζηαλ γηα ηε κόξθσζε ησλ γξαθεκάησλ θαη όρη νιόθιεξνπο ηνπο δξόκνπο 

ηζνξξνπίαο θάζε πεξίπησζεο. Δπηπιένλ, επεηδή γηα λα εμνηθνλνκεζεί ρξόλνο αλαιύζεσλ, κηαο θαη ιόγσ 

ηνπ αξηζκνύ ησλ αλαιύζεσλ, ππέζηε ηξνπνπνηήζεηο θαη ν αξρηθόο αιγόξηζκνο επίιπζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εμηζώζεσλ ηνπ δηβάζκηνπ, απ΄ηνλ νπνίν ιακβάλνπκε θαη ηνπο κεκνλσκέλνπο δξόκνπο 

ηζνξξνπίαο. Σπγθεθξηκέλα, ν αιγόξηζκνο ηξνπνπνηήζεθε νύησο ώζηε αλ ην ιi ελόο βήκαηνο είλαη 

κηθξόηεξν από ην ιi-1 ηνπ πξνεγνύκελνπ βήκαηνο, ν αιγόξηζκνο ζηακαηάεη θαη θξαηάεη ην ιi-1 πνπ 

είλαη θαη ην κέγηζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. Γηα ην δηβάζκην ζύζηεκα αζηαζέο-αζηαζέο 

δελ παξαηεξήζεθε ζε θακία πεξίπησζε πάλσ από έλα ζεκείν θακπήο (νξηαθό) ηνπ δξόκνπ 

ηζνξξνπίαο. 

Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε αιιαγή ζηνλ αιγόξηζκν παξνπζηάδνληαη παξαθάησ θάπνηνη κεκνλσκέλνη 

δξόκνη ηζνξξνπίαο πνπ αθνξνύλ ηνλ πξώην ζπλδπαζκό. 

 

 

 

Σρήκα 3-81: Σηξνθή θαηά x – Σηξνθή θαηά y 
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Σρήκα 3-82: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζx 

 

 

Σρήκα 3-83: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ην βαζκό ειεπζεξίαο ζy 

 

 

Σρήκα 3-84: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαηά ηνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο ζx θαη ζy 
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Παξαηεξνύκαη, δειαδή, όηη ν δξόκνο ηζνξξνπίαο δηαθόπηεηαη ζην αλώηεξν, νξηαθό, ζεκείν ηνπ θαη ν 

αιγόξηζκνο ¨γιηηώλεη¨ από ην ρξόλν πνπ ζα ρξεηαδόηαλ γηα λα ππνινγίζεη θαη ηα ππόινηπα ζεκεία ηνπ 

δξόκνπ ηζνξξνπίαο. 

 

 

Δδώ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ παξακεηξηθώλ αλαιύζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα 

πνιινύο ζπλδπαζκνύο Rp, Rε, εx. 

 

 

Σρήκα 3-85: Τξηζδηάζηαηε απεηθόληζε ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ γηα δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο ησλ Rp, Rε, εx 

 

 

Σρήκα 3-86: Μεγέζπλζε ηνπ γξαθήκαηνο ζην ζεκείν κε Rp=1 

 

Οη ηξεηο επηθάλεηεο ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο αληηπξνζσπεύνπλ ηα ι αζηνρίαο γηα ηνπο αληίζηνηρνπο 

ζπλδπαζκνύο Rε θαη Rp. Παξαηεξνύκε όηη θαζώο ε αξρηθή αηέιεηα κεγαιώλεη, ηα ι αζηνρίαο 

κεηώλνληαη. Κάζε επηθάλεηα αληηζηνηρεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εx. Δπηπιένλ, κειεηώληαο θαζεκία από ηηο 

επηθάλεηεο απηέο μερσξηζηά ,εύινγα, παξαηεξνύκε πσο θαζώο απμάλεηαη ην Rε κεηώλνληαη αληίζηνηρα 

ηα  ιmax.Οη ζπλδπαζκνί αηειεηώλ θαη ιόγνπ δπζθακςίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη:  
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Πίλαθαο 3-2: Δύξνο ηηκώλ παξακέηξσλ ειέγρνπ 

dP 0.8, 0.9, 1.0, 1.01, 1.05, 1.1, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0, 5.0  

dε 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 7.0, 10.0 

εx 0.001, 0.005, 0.01 

 

 

 

Σρήκα 3-87: Μεηαβνιή νξηαθνύ θνξηίνπ ζπλαξηήζεη ηνπ Rε (rad) 

 

Σην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα γηα ζηαζεξό ιόγν δπζθακςίαο ησλ δύν ειαηεξίσλ (Rp=2) βιέπνπκε πσο 

κεηαβάιιεηαη ην ι αζηνρίαο ζπλαξηήζεη ηνπ ιόγνπ αηειεηώλ (Rε). Από ην παξαπάλσ δηάγξακκα 

κπνξνύκε λα εμάγνπκε ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Γηα εx=0.001 ε πηώζε ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 7.00% ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ 

Rε. ( Rε=10) 

 

 Γηα εx=0.005 ε πηώζε ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 20.00% ιόγσ ηεο αύμεζεο 

ηνπ Rε. 

 

 Γηα εx=0.01 έρνπκε πηώζε ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ ηεο ηάμεο ηνπ 30.00% ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ 

Rε. 
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Σρήκα 3-88: Μεηαβνιή νξηαθνύ θνξηίνπ ζπλαξηήζεη ηνπ Rε  

 

 

Σην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα γηα ζηαζεξό ιόγν δπζθακςίαο ησλ δύν ειαηεξίσλ (Rp=1) βιέπνπκε πσο 

κεηαβάιιεηαη ην ι αζηνρίαο ζπλαξηήζεη ηνπ ιόγνπ αηειεηώλ (Rε). Από ην παξαπάλσ δηάγξακκα 

κπνξνύκε λα θάλνπκε ηηο εμήο παξαηεξήζεηο: 

 

 Γηα εx=0.001 ε πηώζε ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 5.00% ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ 

Rε ( Rε=10).   

 Γηα εx=0.005 ε πηώζε ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 16.00% ιόγσ ηεο αύμεζεο 

ηνπ Rε ( Rε=10). 

 Γηα εx=0.01 ε πηώζε ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 25.00% ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ 

Rε ( Rε=10).    

 

Λόγσ αιιειεπίδξαζεο ησλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ, ζηηο πνιύ κηθξέο ηηκέο ηνπ ιόγνπ αηειεηώλ Rε, έρσ: 

 

 γηα εx=0.001 ε κείσζε ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ είλαη 0.9% . 

 γηα εx=0.005 ε κείσζε ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ είλαη 2.7% 

 γηα εx=0.01 ε κείσζε ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ είλαη 4.3% . 

 

Παξαηεξνύκε από ην δηάγξακκα όηη ζηα κηθξά Rε είλαη ζεκαληηθή ε επηξξνή ηεο αξρηθήο αηέιεηαο όζνλ 

αθνξά ηε κείσζε ηνπ ι ιόγσ αιιειεπίδξαζεο ηδηνκνξθώλ θαζώο  ην Rp=1.0 . Σηα κεγάια  Rε δελ 

έρνπκε πξαθηηθά θακία επηξξνή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ ζην ι, 

κε ηα ι λα ηαπηίδνληαη γηα ηελ πεξίπησζε , ζαλ παξάδεηγκα, όπνπ Rp=1.0 θαη Rp=2.0 κε θνηλό 

Rε=10.0.   
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Σρήκα 3-89: Μεηαβνιή νξηαθνύ θνξηίνπ ζπλαξηήζεη ηνπ Rp 

     

Σην παξόλ δηάγξακκα γηα ζηαζεξό ιόγν αηειεηώλ σο πξνο ηηο δύν ηδηνκνξθέο (Rε=0.25) βιέπνπκε πσο 

κεηαβάιιεηαη ην ι αζηνρίαο ζπλαξηήζεη ηνπ ιόγνπ δπζθακςίαο ησλ δύν ειαηεξίσλ (Rp). Από ην 

παξαπάλσ δηάγξακκα κπνξνύκε λα θάλνπκε ηηο εμήο παξαηεξήζεηο: 

 

 Γηα εx=0.001 ε κείσζε ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ ιόγσ αιιειεπίδξαζεο ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ είλαη 

0.9% . Η ζηαδηαθή απνκείσζε ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ μεθηλάεη από Rp=1.20 . 

 

 Γηα εx=0.005 ε κείσζε ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ ιόγσ αιιειεπίδξαζεο ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ είλαη 

2.6% . Η ζηαδηαθή απνκείσζε ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ μεθηλάεη από Rp=1.50 . 

 

 Γηα εx=0.01 ε κείσζε ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ ιόγσ αιιειεπίδξαζεο ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ είλαη 

4.3% . Η ζηαδηαθή απνκείσζε ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ μεθηλάεη από Rp=2.00 . 

 

Παξαηεξνύκε ,δειαδή, πσο όζν απμάλεηαη ε ηηκή ηεο αξρηθήο αηέιεηαο, ε αιιειεπίδξαζε ησλ 

ηδηνκνξθώλ ,θαη ζπλεπαθόινπζα ε κείσζε ηνπ ι αζηνρίαο, μεθηλάεη από όιν θαη κεγαιύηεξα Rp. 

Δπηπιένλ, ε αύμεζε ησλ αξρηθώλ αηειεηώλ απμάλεη θαη ηελ επηξξνή ηνπ θαηλνκέλνπ ζην θνξέα, 

έρνπκε δειαδή κεγαιύηεξεο κεηώζεηο ησλ νξηαθώλ θνξηίσλ (ιmax) ιόγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ 

ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ.  
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Σρήκα 3-90: Μεηαβνιή νξηαθνύ θνξηίνπ ζπλαξηήζεη ηνπ Rp 

 

Δδώ, γηα ζηαζεξό, αξθεηά κεγάιν, ιόγν αηειεηώλ σο πξνο ηηο δύν ηδηνκνξθέο (Rε=10.0) απνηππώλεηαη 

ε κεηαβνιή ηνπ ι αζηνρίαο ζπλαξηήζεη ηνπ ιόγνπ δπζθακςίαο ησλ δύν ειαηεξίσλ (Rp). Από ην 

παξαπάλσ δηάγξακκα κπνξνύκε λα θάλνπκε ηηο εμήο παξαηεξήζεηο: 

 

 Γηα εx=0.001 ε κείσζε ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ ιόγσ αιιειεπίδξαζεο ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ είλαη 

0.01% . Η ζηαδηαθή απνκείσζε ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ μεθηλάεη από Rp=1.05. 

 

 Γηα εx=0.005 ε κείσζε ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ ιόγσ αιιειεπίδξαζεο ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ είλαη 

0.04% . Η ζηαδηαθή απνκείσζε ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ μεθηλάεη από Rp=1.10 . 

 

 Γηα εx=0.01 ε κείσζε ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ ιόγσ αιιειεπίδξαζεο ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ είλαη 

0.09% . Η ζηαδηαθή απνκείσζε ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ μεθηλάεη από Rp=1.20 . 

 

Παξαηεξνύκε ,όπσο θαη πξηλ, όηη γηα πνιύ κεγάιεο ηηκέο ηνπ Rε (Rε=10) νη κεηώζεηο ηνπ ι αζηνρίαο, 

θαζώο ην Rp ηείλεη ζηε κνλάδα, είλαη ακειεηέεο. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ην πνιύ κεγάιν Rε πξαθηηθά 

θαζηζηά αδύλαηε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ηδηνκνξθώλ θαζώο εμαλαγθάδεη ζε ιπγηζκό ζύκθσλα κόλν 

κε κία ηδηνκνξθή , απηήλ κε ηελ, αξθεηά, κεγαιύηεξε αηέιεηα (εδώ κε ηελ ηδηνκνξθή θαηά ηελ 

δηεύζπλζε y).  

 

3.4 σμπεράζμαηα 

Η θαηεύζπλζε δηεξεύλεζεο ησλ βαζηθώλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνξνύλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

δηβάζκηνπ ήηαλ νη κεηαβνιέο ησλ νξηαθώλ θνξηίσλ αλά ζπλδπαζκό (ηδηαίηεξα ζπλαξηήζεη ηνπ Rp) θαη 

ν ξόινο ησλ αηειεηώλ ζηελ αληνρή ηνπ θνξέα. Μέζα από ηελ παξακεηξηθή επίιπζε ησλ εμηζώζεσλ 

ηζνξξνπίαο ηνπ δηβάζκηνπ ζπζηήκαηνο κε ηα δύν κεηαθηλεζηαθά ειαηήξηα ζηελ θνξπθή, θαηαιήγνπκε 

ζηα εμήο βαζηθά ζπκπεξάζκαηα: 



76  Κεθάιαην 3 

 

Γηπισκαηηθή εξγαζία Παπαβαζηιείνπ Κσλ/λνο   Δ.Μ.Π 2015 

 Σηελ πεξίπησζε όπνπ νη δύν αλεμάξηεηεο ηδηνκνξθέο έρνπλ αζηαζή κεηαιπγηζκηθό δξόκν 

ηζνξξνπίαο, ην θύξην πνηνηηθό ζπκπέξαζκα είλαη όηη θαη ν κεηαιπγηζκηθόο δξόκνο ηζνξξνπίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζε θάζε πεξίπησζε αζηαζήο. 

 Σε ηέηνηα ζπζηήκαηα, ησλ νπνίσλ ν κεηαιπγηζκηθόο δξόκνο είλαη αζηαζήο, νη αηέιεηεο παίδνπλ 

πνιύ ζεκαληηθό ξόιν. Γηα ην παξάδεηγκά καο θαη ην εύξνο ηηκώλ ησλ αηειεηώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, παξαηεξήζεθε πηώζε ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ζε ζρέζε κε απηή ηνπ 

ηέιεηνπ ζπζηήκαηνο κέρξη θαη 30% (γηα κεγάιεο ηηκέο αηέιεηαο).   

 Καζώο ν ιόγνο ησλ θξίζηκσλ θνξηίσλ πιεζηάδεη ηε κνλάδα, εκθαλίδεηαη ην θαηλόκελν ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ δύν ηδηνκνξθώλ. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ 

νξηαθνύ θνξηίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σην παξάδεηγκά καο, απηή ε κείσζε δελ μεπεξλά ζε θακία 

πεξίπησζε ην 5%.   

 Τν θαηλόκελν ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ θξίζηκσλ θνξηίσλ γίλεηαη εληνλόηεξν θαη μεθηλάεη 

λσξίηεξα (γηα κεγαιύηεξν ιόγν Rp) θαζώο απμάλεηαη ε αξρηθή αηέιεηα.   

 Η αιιειεπίδξαζε ησλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ πξνθαιεί ζην ζύζηεκα κεγαιύηεξε επαηζζεζία 

ζηηο αηέιεηεο.   

 Όηαλ ε αξρηθή αηέιεηα ζηε κία δηεύζπλζε είλαη έληνλα κεγαιύηεξε ηεο άιιεο (Rε≥7) ηόηε 

αθόκε θαη γηα Rp=1 δελ εκθαλίδεηαη αιιειεπίδξαζε ησλ δύν αλεμάξηεησλ ηδηνκνξθώλ.  
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4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε ΣΟΞΟ ΩΛΗΝΩΣΗ ΔΙΑΣΟΜΗ  

4.1 ΕΙΑΓΩΓΗ 

Σην παξόλ θεθάιαην επηρεηξείηαη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αιιειεπίδξαζεο ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ 

ζε έλαλ πξαγκαηηθό, πην ξεαιηζηηθό ζε ζρέζε κε ην δηβάζκην, θνξέα. Ο θνξέαο πνπ ηειηθά επηιέρζεθε 

είλαη έλα ηόμν ζσιελσηήο δηαηνκήο. Σηόρνο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο κεηαβνιήο ηεο θέξνπζαο 

ηθαλόηεηαο ηνπ θνξέα ζπλαξηήζεη ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ ηνπ. Δπηπιένλ, 

εμεηάδεηαη ην θαηά πόζν νη αξρηθέο αηέιεηεο επεξεάδνπλ ην θαηλόκελν ηεο αιιειεπίδξαζεο αιιά θαη ηε 

θέξνπζα ηθαλόηεηα ελ γέλεη.  

Οη ηδηνκνξθέο πνπ ζα αλαδεηήζνπκε είλαη ν πιεπξηθόο ιπγηζκόο (εληόο επηπέδνπ), αιιά θαη ν ηνπηθόο 

ιπγηζκόο ζηελ θνξπθή ηνπ ηόμνπ. Η αλάγθε εθδήισζεο ηνπηθώλ παξακνξθώζεσλ από ην θνξέα καο 

νδεγεί ζηελ πξνζνκνίσζή ηνπ κε επηθαλεηαθά πεπεξαζκέλα ζηνηρεία. 

 

4.2 ΣΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΜΑ 

 

Ο θνξέαο πνπ κειεηάηαη είλαη έλα ηόμν ύςνπο 80 κέηξσλ θαη αλνίγκαηνο 40 κέηξσλ. Η ζρεδίαζε ηνπ 

θνξέα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ AutoCAD. Η θαηάιιειε γεσκεηξία ηνπ θνξέα 

πξνέθπςε κε δηαδηθαζία δνθηκώλ όπνπ δνθηκάζηεθαλ πιεζώξα ηόμσλ κε δηάθνξεο γεσκεηξίεο κέρξη 

λα θαηαιήμνπκε ζην επηζπκεηό απνηέιεζκα. Τν πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο αλαιύζεηο είλαη 

αβαξήο ράιπβαο κε κέηξν ειαζηηθόηεηαο (Δ) 210.000 MPa θαη ιόγν Poisson (λ) 0.3. 
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Σρήκα 4-1: Πιάγηα όςε ηνπ θνξέα 

 

Ο θνξέαο είλαη θέιπθνο κε δηαηνκή κνξθήο ζσιήλα. Η εζσηεξηθή αθηίλα είλαη 1 κέηξν. Τν πάρνο ηνπ 

κεηαιιηθνύ ειάζκαηνο απ΄ην νπνίν ζρεκαηίδεηαη ε δηαηνκή ηνπ ηόμνπ είλαη κεηαβιεηό, αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε, θαη ζπκβνιίδεηαη κε d (m). 

 

 

Σρήκα 4-2: Γηαηνκή ηνπ ηόμνπ 

  

Η πξνζνκνίσζε ηνπ θνξέα, όπσο πξναλαθέξζεθε έγηλε κε επηθαλεηαθά πεπεξαζκέλα ζηνηρεία έηζη 

ώζηε ν θνξέαο λα κπνξέζεη λα αλαπηύμεη ηνπηθέο παξακνξθώζεηο. Παξόιν πνπ γηα ηελ αλάιπζε ηνπ 

θνξέα ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθό παθέην ADINA, ε ηδηαίηεξε γεσκεηξία ηνπ θαηέζηεζε πξαθηηθά 

αδύλαηε ηε δηαθξηηνπνίεζή ηνπ εθεί. Γηα απηό ην ιόγν ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθό παθέην 

FEMAP_Nastran ζην νπνίν δηαθξηηνπνηήζεθε ν θνξέαο (meshing) θαη δεκηνπξγήζεθαλ ηα πεπεξαζκέλα 

ζηνηρεία. Δπαξθή δηαθξηηνπνίεζε ηνπ θνξέα ζεσξήζεθε απηή πνπ καο έδηλε, κε ζρεηηθή επνπηηθή 

αμηνπηζηία, ηηο ηνπηθέο παξακνξθώζεηο ιπγηζκνύ.  
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Η εμαζθάιηζε ηεο γεσκεηξηθήο αξηηόηεηαο ηνπ πξνζνκνηώκαηνο ζην ινγηζκηθό FEMAP έγηλε 

ρξεζηκνπνηώληαο, σο "ελδηάκεζν" βήκα, ηνλ έιεγρν ηεο γεσκεηξίαο γηα πηζαλέο αηέιεηεο κε ην 

ινγηζκηθό παθέην Solid Works. 

 

 

 

Σρήκα 4-4: Πξνζνκνίσκα ζην Solid Works 

 

 

 

Σρήκα 4-3: Γεσκεηξία ηνπ θνξέα ζην FEMAP 
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Σρήκα 4-4: Γηαθξηηνπνίεζε θνξέα ζην ινγηζκηθό FEMAP 

 

Η θπθιηθή δηαηνκή ηνπ θνξέα πξνζνκνηώζεθε κε έλα 20-πιεπξν, πνιπγσληθήο δηαηνκήο, σο αξθεηά 

επαξθήο πξνζέγγηζε ζηνλ θύθιν. 

 

 

Σρήκα 4-5: Πνιπγσληθή πξνζέγγηζε ηεο δηαηνκήο 

 

 

Η επίιπζε ηνπ θνξέα, ηόζν όζνλ αθνξά ηηο αλαιύζεηο ιπγηζκνύ αιιά θαη όζνλ αθνξά ηηο κε 

γξακκηθέο αλαιύζεηο γεσκεηξίαο έγηλε κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ παθέηνπ ADINA. 
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Σρήκα 4-6: Πξνζνκνίσζε θνξέα ζην ινγηζκηθό ADINA 

 

Ο θνξέαο είλαη αξζξσκέλνο ζηα δύν άθξα ηνπ. Η ζηήξημε ηνπ θνξέα ζηα δύν άθξα ηνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε άθακπησλ ζηνηρείσλ (constraints θαη rigid links). 

 

 

 

Σρήκα 4-7: Αθξαίεο ζηεξίμεηο θνξέα 
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Σρήκα 4-8: Άθακπηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζηήξημε ηνπ θνξέα 

 

Δπηπιένλ, γηα λα εμαζθαιίζνπκε απνθιεηζηηθά ηελ εληόο επηπέδνπ ιεηηνπξγία ηνπ ηόμνπ ρξεηάδεηαη λα 

δεζκεύζνπκε ηελ εθηόο επηπέδνπ κεηαθίλεζε ηνπ ηόμνπ. Απηό επηηπγράλεηαη κε δέζκεπζε ηεο εθηόο 

επηπέδνπ κεηαθίλεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θόκβσλ ηνπ θνξέα. Η επηινγή ησλ θόκβσλ έγηλε κε θξηηήξην 

ηελ, όζν γίλεηαη, πην ειεύζεξε αλάπηπμε ηνπηθώλ παξακνξθώζεσλ. 

 

 

Σρήκα 4-9: Πξννπηηθή απεηθόληζε ησλ θαηαλεκεκέλσλ ζην θνξέα ζηεξίμεσλ 
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Σρήκα 4-10: Κάηνςε ησλ θαηαλεκεκέλσλ ζην θνξέα ζηεξίμεσλ 

 

Τα θνξηία, όπσο θαη νη ζηεξίμεηο, εθαξκόζηεθαλ σο ζεκεηαθά ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκό θόκβσλ. 

Σηόρνο ήηαλ ε, θαηά ην δπλαηόλ, θαιύηεξε πξνζνκνίσζε ηνπ νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλνπ θνξηίνπ. Η 

επηινγή απηώλ ησλ θόκβσλ έγηλε κε θξηηήξην ηελ απνθπγή ηνπηθώλ παξακνξθώζεσλ πνπ ζα 

νθείινληαλ, απνθιεηζηηθά, ζηνλ ηξόπν άζθεζεο ηνπ θνξηίνπ. 

 

 

Σρήκα 4-11: Πξννπηηθή απεηθόληζε ηεο θόξηηζε ηνπ θνξέα 

  

 

 

Σρήκα 4-12: Κάηνςε ηεο θόξηηζεο ηνπ θνξέα 
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4.3 ΓΡΑΜΜΙΚΕ ΑΝΑΛΤΕΙ ΛΤΓΙΜΟΤ - ΚΡΙΙΜΑ ΦΟΡΣΙΑ 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ γξακκηθέο αλαιύζεηο ιπγηζκνύ ζην ινγηζκηθό ADINA έηζη ώζηε λα κειεηεζεί ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο κέρξη ην ζεκείν ηνπ ιπγηζκνύ. Σηόρνο είλαη ε κειέηε ηεο κεηαβνιήο 

ηνπ ιόγνπ ησλ θξίζηκσλ θνξηίσλ ησλ δύν ηδηνκνξθώλ θαζώο αιιάδεη ην πάρνο ηνπ κεηαιιηθνύ 

ειάζκαηνο από ην νπνίν απνηειείηαη ην ηόμν. 

 

 

 

Σρήκα 4-13: Πξώηε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ - Πιεπξηθόο ιπγηζκόο 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε πξώηε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ είλαη πιεπξηθόο ιπγηζκόο. Ο θνξέαο, δειαδή, 

εθηξέπεηαη εμνινθιήξνπ πιεπξηθά εληόο επηπέδνπ. Παξόια απηά, ιόγσ θαη ηνπ ζρεηηθά κηθξνύ πάρνπο 

ηνπ ειάζκαηνο, παξαηεξνύληαη ζεκαληηθέο ηνπηθέο παξακνξθώζεηο θαζ' ύςνο ηνπ θνξέα.  
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Σρήκα 4-14: Γεύηεξε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ - Τνπηθόο ιπγηζκόο 

 

Η δεύηεξε ηδηνκνξθή ηνπ θνξέα, όπσο βιέπνπκε, είλαη ηνπηθόο ιπγηζκόο ζηελ θνξπθή ηνπ ηόμνπ. 

Παξαηεξείηαη πσο ην ηόμν δελ έρεη εθηξαπεί θαζόινπ από ηελ αξρηθή, απαξακόξθσηε, ζέζε 

ηζνξξνπίαο ηνπ.  

 

 

  

1ε Ιδηνκνξθή - Πιεπξηθόο ιπγηζκόο 2ε Ιδηνκνξθή - Τνπηθόο ιπγηζκόο 

Σρήκα 4-15: Σύγθξηζε ηνπηθώλ παξακνξθώζεσλ θνξπθήο ηνπ ηόμνπ αλά ηδηνκνξθή 
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Πίλαθαο 4-1: Σπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα γξακκηθώλ 

αλαιύζεσλ ιπγηζκνύ 

Rp Pcr1 Pcr2 

0.736 0.05803 0.0787 

0.85 0.01453 0.01699 

0.87 0.003993 0.004588 

0.94 0.003017 0.003214 

0.985 0.001625 0.001691 

0.993 0.001584 0.001613 

0.998 0.001528 0.001532 

1.011 0.001473 0.001441 

1.022 0.001459 0.001396 

1.061 0.001093 0.001033 

 

Σην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε γξαθηθή απεηθόληζε ησλ παξαπάλσ γξακκηθώλ αλαιύζεσλ 

ιπγηζκνύ ηνπ θνξέα. 

 

  

Σρήκα 4-16: Γξαθηθή απεηθόληζε γξακκηθώλ αλαιύζεσλ 

 

4.4 ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕ ΑΝΑΛΤΕΙ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 

4.4.1 Μη γραμμικές αναλύζεις γεωμεηρίας για μεμονωμένη κάθε θορά ιδιομορθή 

λσγιζμού 

 

Σηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε γξακκηθέο, ειαζηηθέο, αλαιύζεηο γεσκεηξίαο (GNIA) κε ζθνπό λα 

δηεξεπλεζεί ε πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη αληνρή ηνπ θνξέα. Σην θνξέα δίλνληαη αξρηθέο αηέιεηεο 

θαηά ηελ θαηεύζπλζε ησλ δύν πξώησλ ηδηνκνξθώλ. 
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Καηαξρήλ έγηλε πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα μερσξηζηά, όζνλ αθνξά ηηο δύν 

ηδηνκνξθέο. Γηα ηε πεξίπησζε ηεο πξώηεο ηδηνκνξθήο, θαη γηα λα απνθιείζνπκε νπνηνλδήπνηε ηνπηθό 

ιπγηζκό, ζα πξνζνκνηώζνπκε ην θνξέα ηόμνπ κε beam elements. Η ζπγθεθξηκέλε πξνζνκνίσζε ηνπ 

θνξέα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζ' απηήλ ηελ πεξίπησζε. 

Καζόηη αλακέλνπκε αζηαζή κεηαιπγηζκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα ε κέζνδνο κε γξακκηθήο 

αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε Arc-length. Η αληίζηνηρε επηινγή ζην ινγηζκηθό ADINA είλαη ε 

αλάιπζε ηύπνπ Collapse Analysis. 

 Η αηέιεηα πνπ δόζεθε ζην θνξέα ήηαλ νξηδόληηα κεηαθίλεζε ζηνλ θόκβν ζηελ θνξπθή ηνπ ηόμνπ ίζε 

κε ε= L/500=0.16 m. 

 

Σρήκα 4-17: Παξακνξθσκέλε θαηάζηαζε θνξέα κόλν από ηελ πξώηε ηδηνκνξθή 

 

Από ηελ παξακνξθσκέλε θαηάζηαζε ηνπ θνξέα θαίλεηαη όηη ε θαηαζθεπή καο έρεη ιπγίζεη ζύκθσλα 

κόλν κε ηελ πξώηε ηδηνκνξθή. Η πξνζνκνίσζε ηνπ θνξέα κε beam elements απέθιεηζε, πξνθαλώο, 

νπνηνδήπνηε είδνπο ηνπηθό ιπγηζκό.   
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Σρήκα 4-18: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξέα κόλν σο πξνο ηελ πξώηε ηδηνκνξθή 

 

Ο δξόκνο ηζνξξνπίαο ηεο πξώηεο ηδηνκνξθήο παξνπζηάδεη, όπσο αλακέλακε, αζηαζή κεηαιπγηζκηθό 

θιάδν. Από ην δηάγξακκα θαίλεηαη όηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα είλαη αξρηθώο γξακκηθή, ελώ ζηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδεη έληνλε κε γξακκηθόηεηα. Παξαηεξείηαη πσο κέρξη ην ζεκείν ηνπ ιπγηζκνύ νη 

παξακνξθώζεηο ηνπ θνξέα είλαη, ζρεηηθά, κηθξέο. 

Γηα λα κειεηήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα κόλν θαηά ηε δεύηεξε ηδηνκνξθή ζα πξέπεη λα 

δεζκεύζνπκε ηελ νξηδόληηα κεηαθίλεζε, εληόο επηπέδνπ, ηνπ ηόμνπ. Δδώ ε πξνζνκνίσζε ηνπ θνξέα 

γίλεηαη, όπσο θαη ζηε ζπλέρεηα, κε επηθαλεηαθά πεπεξαζκέλα ζηνηρεία. Γηα λα εμαζθαιίζνπκε όζν 

γίλεηαη πην θνληηλή ζηνλ αξρηθό θνξέα ζπκπεξηθνξά δεζκεύνπκε ηελ κεηαθίλεζε θαηά x κόλν ζηνλ 

αλώηεξν θόκβν ηνπ ηόμνπ. 

Η αηέιεηα πνπ δόζεθε ζην θνξέα γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κε γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνύ είλαη ίζε 

κε ε=0.005 m. 
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Σρήκα 4-19: Παξακνξθσκέλε θαηάζηαζε θνξέα κόλν από ηε δεύηεξε ηδηνκνξθή 

 

Από ηελ παξακνξθσκέλε θαηάζηαζε ηνπ θνξέα θαίλεηαη όηη ε θαηαζθεπή καο έρεη ιπγίζεη ζύκθσλα 

κόλν κε ηε δεύηεξε ηδηνκνξθή, έρεη εκθαλίζεη, δειαδή, κόλν ηνπηθό ιπγηζκό. Η δέζκεπζε ηεο 

νξηδόληηαο κεηαθίλεζεο ζηελ θνξπθή ηνπ ηόμνπ εκπόδηζε ηελ εκθάληζε νπνηνπδήπνηε είδνπο 

πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ.  

 

 

 

Σρήκα 4-20: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξέα κόλν σο πξνο ηε δεύηεξε ηδηνκνξθή 
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Ο δξόκνο ηζνξξνπίαο ηεο δεύηεξεο ηδηνκνξθήο παξνπζηάδεη, όπσο αλακέλακε θαη εδώ, αζηαζή 

κεηαιπγηζκηθό θιάδν. Από ην δηάγξακκα θαίλεηαη όηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα είλαη ζρεηηθά 

γξακκηθή κέρξη ην ζεκείν ηνπ ιπγηζκνύ.  

Βιέπνπκε, ινηπόλ, πσο θαη νη δύν ηδηνκνξθέο παξνπζηάδνπλ αζηαζή κεηαιπγηζκηθό θιάδν, θάηη πνπ 

ήηαλ θαη ζηόρνο ηνπ ζρεδηαζκνύ. Σηε ζπλέρεηα, ζα επηρεηξήζνπκε ηε κειέηε ηνπ θνξέα ππό ηελ 

επίδξαζε ηόζν ηεο πξώηεο όζν θαη ηεο δεύηεξεο ηδηνκνξθήο. 

 

4.4.2 Μη γραμμικές αναλύζεις λσγιζμού με αλληλεπίδραζη ηων δύο ιδιομορθών 

 

Γηα λα επηηεπρζεί ε αιιειεπίδξαζε ησλ δύν ηδηνκνξθώλ ζην θνξέα ζα πξέπεη λα ηνπ επηηξέςνπκε λα 

αλαπηύμεη ηόζν πιεπξηθό όζν θαη ηνπηθό ιπγηζκό. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο πξώηεο ηδηνκνξθήο, ηνπ 

πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ζα πξέπεη ν θνξέαο λα κπνξεί λα κεηαθηλείηαη νξηδόληηα. Απηό επηηπγράλεηαη κε 

απειεπζέξσζε ηεο δέζκεπζεο ηεο νξηδόληηαο κεηαθίλεζεο ηνπ θνξέα, ζηελ θνξπθή ηνπ ηόμνπ, πνπ 

είρε επηβιεζεί ζην ζύζηεκα έηζη ώζηε λα ιπγίζεη ζύκθσλα κόλν κε ηε δεύηεξε ηδηνκνξθή. Γηα ηελ 

πεξίπησζε ηεο δεύηεξεο ηδηνκνξθήο, ηνπ ηνπηθνύ ιπγηζκνύ, ζα πξέπεη ην πάρνο ηνπ θνξέα λα είλαη 

ηέηνην έηζη ώζηε γηα κηθξή, ζρεηηθά, πιεπξηθή παξακόξθσζε ν θνξέαο λα κπνξεί λα αλαπηύζζεη θαη 

ηνπηθέο παξακνξθώζεηο. Γηα λα ην πεηύρνπκε απηό κεηώλνπκε ην πάρνο ηεο δηαηνκήο ηνπ θνξέα 

κέρξηο όηνπ λα αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη θαη ηνπηθόο ιπγηζκόο ζην ηόμν θαηά ην ιπγηζκό.     

 

Σρήκα 4-21: Παξακνξθσκέλε θαηάζηαζε θνξέα κε αιιειεπίδξαζε ησλ δύν ηδηνκνξθώλ  
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Παξαηεξνύκε πσο ν θνξέαο έρεη παξακνξθσζεί θαη σο πξνο ηηο δύν ηδηνκνξθέο θαηά ην ιπγηζκό. 

Έρνπκε, δειαδή ηόζν πιεπξηθή εθηξνπή ηνπ θνξέα όζν θαη έληνλε αλάπηπμε ηνπηθώλ 

παξακνξθώζεσλ πάλσ ζην ηόμν. Βιέπνπκε, πσο εθηόο από ηνλ εκθαλή πιεπξηθό ιπγηζκό ν θνξέαο 

έρεη αλαπηύμεη θαη ηνπηθό ιπγηζκό, ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή θνληά ζηελ θνξπθή ηνπ ηόμνπ.  

 

 

Σρήκα 4-22: Τνπηθέο παξακνξθώζεηο ηνπ θνξέα ζηελ θνξπθή 

 

 

Σρήκα 4-23: Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξέα κε αιιειεπίδξαζε ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ 

 

Βιέπνπκε, ινηπόλ, πσο θαη ν δξόκνο ηζνξξνπίαο κε αιιειεπίδξαζε ησλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ 

παξνπζηάδεη αζηαζή κεηαιπγηζκηθό θιάδν. 
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4.4.3 Παραμεηρικές αναλύζεις 

Σηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζεηξά από παξακεηξηθέο αλαιύζεηο γηα ην παξαπάλσ ζσιελσηήο 

δηαηνκήο ηόμν. Απηό πνπ αιιάδεη θάζε θνξά είλαη ν ιόγνο ησλ δύν θξίζηκσλ θνξηίσλ ιπγηζκνύ, θάηη 

ην νπνίν επηηπγράλεηαη κε κεηαβνιή ηνπ πάρνπο ηνπ ειάζκαηνο ηεο δηαηνκήο ηνπ ηόμνπ, αιιά θαη ε 

ηηκή ηεο ηνπηθήο θαη ηεο θαζνιηθή αηέιεηαο. Σηόρνο είλαη λα δηαπηζηώζνπκε ηελ επηξξνή ησλ αηειεηώλ 

θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ δύν ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ (ηνπηθή θαη θαζνιηθή) ζηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηε θέξνπζα ηθαλόηεηα ηνπ θνξέα. 

Τν πιήζνο θαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαίλνληαη ζηνλ 

πίλαθα 4-2: 

 

Πίλαθαο 4-2: Τηκέο παξακέηξσλ ειέγρνπ 

Rp 0.736, 0.87, 0.94, 0.985, 0.993, 0.998, 1.011, 1.022, 1.061 

εηοπ 0.0001, 0.0002, 0.0004 

εκαθ 0.16, 0.15, 0.14 

 

Οη αηέιεηεο, θαηά ηηο δύν ηδηνκνξθέο, δόζεθαλ ζην θνξέα κε ηνπο παξαθάησ πέληε ζπλδπαζκνύο εηνπ 

θαη εθαζ όπσο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 4-3. 

 

Πίλαθαο 4-3: Σπλδπαζκνί αηειεηώλ παξακεηξηθώλ αλαιύζεσλ 

 εηνπ (m) εθαζ (m) 

Combination-1 0.0001 0.16 

Combination-2 0.0002 0.16 

Combination-3 0.0004 0.16 

Combination-4 0.0001 0.15 

Combination-5 0.0001 0.14 

 

Γηα ηηο παξαπάλσ ηηκέο έγηλαλ όινη νη δπλαηνί ζπλδπαζκνί, θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ 45 αλαιύζεηο 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ζην πξόγξακκα ADINA (δελ εμεηάζζεθε ε πεξίπησζε κεδεληθήο αηέιεηαο θαη 

θαηά ηηο δύν ηδηνκνξθέο ιπγηζκνύ). Σηνλ πίλαθα 4-4 θαίλνληαη νη ηηκέο ηνπ θνξηίνπ αζηνρίαο γηα ηνπο 

δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο ησλ παξακέηξσλ ειέγρνπ: 

 

Πίλαθαο 4-4: Φνξηία αζηνρίαο ηόμνπ (KN) 

 
Rp 

0.736 0.87 0.94 0.985 0.993 0.998 1.011 1.022 1.061 

Comb-
1 0.00106 0.00068 0.00047 0.00026 0.00014 0.000082 0.00019 0.00023 0.00018 

Comb-

2 0.00101 0.00067 0.00043 0.00022 0.000137 0.000075 0.000165 0.00021 0.00015 

Comb-

3 0.00098 0.00066 0.00041 0.0002 0.00013 0.000062 0.000145 0.00019 0.00013 

Comb-
4 0.0011 0.000683 0.00036 0.0003 0.00021 0.00012 0.00025 0.00031 0.00022 

Comb-

5 0.0012 0.00075 0.00045 0.00035 0.00029 0.00016 0.00028 0.00034 0.00024 
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Σηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη γξαθηθά ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ησλ θνξηίσλ 

αζηνρίαο ηνπ ηόμνπ ζπλαξηήζεη ηνπ ιόγνπ θξίζηκσλ θνξηίσλ (Rp). Η παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ρσξίδεηαη ζε δύν νκάδεο βάζε ησλ ζπλδπαζκώλ αηειεηώλ. 

Σην παξαθάησ ηξηζδηάζηαην γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ ζπλαξηήζεη 

ηνπ Rp θαη ησλ ηνπηθώλ αηειεηώλ εηνπ. Σην ζπγθεθξηκέλν γξάθεκα έρεη ιεθζεί ζηαζεξή θαζνιηθή 

αηέιεηα θαη ίζε κε εθαζ=0.16 m.                     

 

 

Σρήκα 4-24: Τξηζδηάζηαηε απεηθόληζε ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ γηα δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο Rp θαη εηνπ.  

 

Σην παξαθάησ ηξηζδηάζηαην γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ ζπλαξηήζεη 

ηνπ Rp θαη ησλ θαζνιηθώλ αηειεηώλ εθαζ. Σην ζπγθεθξηκέλν γξάθεκα έρεη ιεθζεί ζηαζεξή ηνπηθή 

αηέιεηα θαη ίζε κε εηνπ=0.0001 m. 

 

 

Σρήκα 4-25: Τξηζδηάζηαηε απεηθόληζε ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ γηα δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο Rp θαη εθαζ. 
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Γηα θαιύηεξε επνπηεία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παξακεηξηθώλ αλαιύζεσλ πξαγκαηνπνηνύληαη 

θαηαθόξπθεο ηνκέο ζηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα. Η επηξξνή ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ θξίζηκσλ 

θνξηίσλ ιπγηζκνύ ζην νξηαθό θνξηίν θαίλεηαη πην θαζαξά ζηα ζρήκαηα 4-25 θαη 4-26. 

Σην ζρήκα 4-25 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηνπο ζπλδπαζκνύο Combination-1, 

Combination-2, Combination-3. x10-2 

 

 

Σρήκα 4-26: Μεηαβνιή ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ ζπλαξηήζεη ηνπ Rp 

 

Σην ζρήκα 4-26 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηνπο ζπλδπαζκνύο Combination-1, 

Combination-4, Combination-5. 

 

 

Σρήκα 4-27: Μεηαβνιή ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ ζπλαξηήζεη ηνπ Rp 
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4.4.4 σμπεράζμαηα 

 

Η θαηεύζπλζε δηεξεύλεζεο ησλ βαζηθώλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνξνύλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηόμνπ 

ήηαλ νη κεηαβνιέο ησλ νξηαθώλ θνξηίσλ αλά ζπλδπαζκό (ηδηαίηεξα ζπλαξηήζεη ηνπ Rp) θαη ν ξόινο 

ησλ αηειεηώλ ζηελ αληνρή ηνπ θνξέα. Μέζα από ηελ παξακεηξηθή επίιπζε ηνπ θνξέα θαηαιήγνπκε 

ζηα εμήο βαζηθά ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Ο δξόκνο ηζνξξνπίαο ηνπ θνξέα, όηαλ ιπγίδεη ζύκθσλα κόλν κε ηελ πξώηε ηδηνκνξθή, 

παξνπζηάδεη αζηαζή κεηαιπγηζκηθή ζπκπεξηθνξά.  

 Ο δξόκνο ηζνξξνπίαο ηνπ θνξέα, όηαλ ιπγίδεη ζύκθσλα κόλν κε ηε δεύηεξε ηδηνκνξθή, 

παξνπζηάδεη θαη απηόο αζηαζή κεηαιπγηζκηθή ζπκπεξηθνξά.   

 Ο δξόκνο ηζνξξνπίαο ηνπ θνξέα, όηαλ ιπγίδεη ππό αιιειεπίδξαζε ησλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ, 

παξνπζηάδεη, όπσο αλακέλακε, επίζεο αζηαζή κεηαιπγηζκηθή ζπκπεξηθνξά. 

 Όζν ε αξρηθή θαζνιηθή αηέιεηα απμάλεηαη, ελώ ε ηνπηθή παξακέλεη ζηαζεξή, κεηώλεηαη ε 

θέξνπζα ηθαλόηεηα ηνπ ηόμνπ.  
 Σπγθεθξηκέλα θαζώο ε ηνπηθή αηέιεηα δηπιαζηάδεηαη, από ηνλ ζπλδπαζκό 1 ζηνλ ζπλδπαζκό 

2, έρνπκε κείσζε ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ θαηά 5%. Πεξαηηέξσ δηπιαζηαζκόο ηεο ηνπηθήο 

αηέιεηαο, από ην ζπλδπαζκό 2 ζην ζπλδπαζκό 3, πξνθαιεί κείσζε ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ θαηά 
3%.  

 Όζν ε αξρηθή ηνπηθή αηέιεηα απμάλεηαη, ελώ ε θαζνιηθή παξακέλεη ζηαζεξή, κεηώλεηαη ε 

θέξνπζα ηθαλόηεηα ηνπ ηόμνπ.  
 Σπγθεθξηκέλα θαζώο ε θαζνιηθή αηέιεηα κεηώλεηαη θαηά 6%, από ην ζπλδπαζκό 1 ζην 

ζπλδπαζκό 4, έρνπκε αύμεζε ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ θαηά 4%. Πεξαηηέξσ κείσζε ηεο 

θαζνιηθήο αηέιεηαο θαηά 6%, από ην ζπλδπαζκό 4 ζην ζπλδπαζκό 5, έρνπκε αύμεζε ηνπ 

νξηαθνύ θνξηίνπ θαηά 9%. 
 Παξαηεξείηαη, ινηπόλ, κεγαιύηεξε επαηζζεζία ηνπ θνξέα ζηε κεηαβνιή ηεο αηέιεηαο θαηά ηελ 

πξώηε ηδηνκνξθή ζε ζρέζε κε ηε δεύηεξε. 

 Καζώο ν ιόγνο ησλ θξίζηκσλ θνξηίσλ ιπγηζκνύ ησλ δύν ηδηνκνξθώλ πιεζηάδεη ηε κνλάδα, ην 

κέγηζην θνξηίν πνπ αληέρεη ν θνξέαο κεηώλεηαη. Γηα n~1 ν παξαπάλσ ιόγνο παίξλεη ηελ 
ειάρηζηε ηηκή ηνπ. Απηό νθείιεηαη ζηελ έληνλε αιιειεπίδξαζε ηνπηθήο θαη θαζνιηθήο 

ηδηνκνξθήο ιπγηζκνύ. Η κείσζε ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ιόγσ ηνπ παξαπάλσ θαηλνκέλνπ 

θζάλεη έσο θαη ην 50% γηα ηηο δεδνκέλεο ηηκέο αξρηθώλ αηειεηώλ.  
 Όζν κεγαιύηεξεο είλαη νη αξρηθέο αηέιεηεο ηόζν γξεγνξόηεξα, από κηθξόηεξεο ηηκέο ηνπ Rp 

δειαδή, θαίλεηαη λα μεθηλά ην θαηλόκελν ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ. Η 

θιίζε ησλ δηαγξακκάησλ ησλ νξηαθώλ θνξηίσλ γίλεηαη πην έληνλε όζν απμάλνληαη νη αξρηθέο 
αηέιεηεο, απμάλεηαη δειαδή ν ξπζκόο κε ηνλ νπνίν κεηώλεηαη ην νξηαθό θνξηίν θαζώο ην 

Rp~1.  
 Η κείσζε ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ηνπ θνξέα ιόγσ αιιειεπίδξαζεο, αλεμάξηεηε δειαδή ηεο 

κείσζεο ηεο δπζθακςίαο ηνπ ηόμνπ, θαίλεηαη πσο μεθηλά γηα ιόγν θξίζηκσλ θνξηίσλ 

κεγαιύηεξνπ 0.985. Πξαθηηθά, δειαδή, ζπκβαίλεη κόλν γηα ηαύηηζε ησλ δύν θξίζηκσλ 

θνξηίσλ.  
 Γίλεηαη αληηιεπηό πσο ππάξρνπλ ζέζεηο ηνπ θνξέα, ζηελ πεξηνρή όπνπ Rp~1, όπνπ αλ θαη ν 

θνξέαο έρεη κεγαιύηεξε δπζθακςία από άιιεο ζέζεηο (πάρνο δηαηνκήο) έρεη ελ ηέιεη κηθξόηεξε 

αληνρή από απηέο. π.ρ. Pmax (Rp=1) < Pmax (Rp=1.02)  
 Σε ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνύκελνπ ζπκπεξάζκαηνο βιέπνπκε πσο ε πεξηνρή ηνπ ιόγνπ θξίζηκσλ 

θνξηίσλ (Rp) ζηελ νπνία γηα κείσζε ηεο δπζθακςίαο παξαηεξείηαη αύμεζε ηνπ νξηαθνύ 

θνξηίνπ (αληνρή) είλαη πεξίπνπ γηα 1.00 ≤ Rp ≤ 1.021. 
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 Η αύμεζε ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ ζηελ παξαπάλσ πεξηνρή θηάλεη ζε πνζνζηό κέρξη θαη 40% γηα 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζπλδπαζκνύο αηειεηώλ πνπ επηιέρζεθαλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Αιιειεπίδξαζε αζηαζώλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ θαη εθαξκνγή ζε ραιύβδηλα ηόμα 

5 ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΚΑΙ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

5.1 Ανασκόπηση εργασίας 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο εξγαζίαο απνηειεί ε δηεξεύλεζε ηεο επηξξνήο ηεο αιιειεπίδξαζεο 

ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ θαη ησλ αξρηθώλ αηειεηώλ ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ αληνρή ειαζηηθώλ θνξέσλ. 

Σηελ αξρή ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη θάπνηα εηζαγσγηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ γεληθά ηε γξακκηθή 

θαη ηε κε γξακκηθή ζεσξία ειαζηηθήο επζηάζεηαο θαζώο θαη ηελ ελεξγεηαθή κέζνδν κηαο θαη είλαη απηή 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ εμαγσγή εμηζώζεσλ ζε δηβάζκην κνληέιν θαζώο θαη πσο 

ραξαθηεξίδεηαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ε ηζνξξνπία ελόο θνξέα. Επηπιένλ, παξνπζηάδεηαη κηα 

κηθξή ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ βαζηθόηεξσλ ζπγγξακκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ θαη ηεο επηξξνήο ηνπ ηόζν ζηελ αληνρή ησλ θνξέσλ 

όζν θαη ζηελ όμπλζε ηεο επαηζζεζίαο ηνπο ζε αξρηθέο αηέιεηεο. 

Σηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά πνιπβάζκησλ ζπζηεκάησλ. Η πξνζνκνίσζε κηαο θαηαζθεπήο 

κε έλα κνλνβάζκην ζύζηεκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζνβαξά ζθάικαηα ιόγσ ηεο αδπλακίαο 

πεξηγξαθήο νξηζκέλσλ θαηλνκέλσλ. Πξάγκαηη, πέξαλ ησλ καζεκαηηθώλ δπζρεξεηώλ πνπ απνξξένπλ 

από ηελ επίιπζε ζπζηεκάησλ εμηζώζεσλ, ηα πνιπβάζκηα ζπζηήκαηα παξνπζηάδνπλ θαη θαηλόκελα ηα 

νπνία δελ εκθαλίδνληαη ζηα κνλνβάζκηα. Τέηνηα είλαη νη λένη ηύπνη ζεκείσλ δηαθιάδσζεο, ε 

πνιπθιαδηθή ζπκπεξηθνξά θαλνληθώλ κνξθώλ ιόγσ πνιιαπιώλ θξίζηκσλ θνξηίσλ, αηειή ζπζηήκαηα 

κε ζπκκεηξηθέο αηέιεηεο, πνιύπινθεο ζπλζήθεο επζηάζεηαο ηζνξξνπίαο, θ.ι.π. H δπζθνιία επίιπζεο 

όκσο ησλ εμηζώζεσλ ηζνξξνπίαο ζπζηεκάησλ κε πνιινύο βαζκνύο ειεπζεξίαο, είλαη ν ιόγνο πνπ 

επηιέρζεθαλ αξρηθά γηα κειέηε, ζπζηήκαηα κε δύν βαζκνύο ειεπζεξίαο. Τα παξαπάλσ ζπζηήκαηα δελ 

απαηηνύλ πεξίπινθε καζεκαηηθή επεμεξγαζία ησλ εμηζώζεσλ, θαη παξάιιεια εκθαλίδνπλ ηα 

θαηλόκελα ηα νπνία δε κπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ κε ηε ρξήζε κνλνβάζκησλ ζπζηεκάησλ. 

Σπγθεθξηκέλα, ν θνξέαο πνπ επηιέγεηαη είλαη έλα άθακπην ξαβδί, αξζξσκέλν ζηε βάζε ηνπ, κε δύν 

κεηαθηλεζηαθά ειαηήξηα ζηελ θνξπθή ηνπ πνπ εκπνδίδνπλ ειαζηηθά ηε κεηαθίλεζε θαηά ηνλ άμνλα x 

θαη ηνλ άμνλα y. Οη εμηζώζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ θίλεζε ηνπ θνξέα (εμηζώζεηο δπλακηθήο ελέξγεηαο) 

εμάγνληαη κε ρξήζε ηεο ελεξγεηαθήο κεζόδνπ. Οη εμηζώζεηο επηιύζεθαλ ζην ινγηζκηθό MATLAB νύησο 

ώζηε λα πξνθύςνπλ νη δξόκνη ηζνξξνπίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σηόρνο ήηαλ ε παξαηήξεζε ηεο κεηαβνιήο 

ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ θαζώο ν ιόγνο ησλ θξίζηκσλ θνξηίσλ ηείλεη ζηε κνλάδα θαζώο θαη ε επηξξνή 

ησλ αηειεηώλ ζηελ αληνρή ηνπ θνξέα. 

Σην 2ν, θαη ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο, κειεηάηαη ε ζπκπεξηθνξά πνιπβάζκησλ ζπζηεκάησλ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ραιύβδηλσλ ηόμσλ ζσιελσηήο δηαηνκήο. Η γεσκεηξία ησλ ηόμσλ επηιέρζεθε 
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θαηάιιεια έηζη ώζηε ηόζν ε πξώηε όζν θαη ε δεύηεξε ηδηνκνξθή λα παξνπζηάδνπλ αζηαζή 

κεηαιπγηζκηθή ζπκπεξηθνξά. H πξνζνκνίσζε ηνπ θνξέα έγηλε κε επηθαλεηαθά πεπεξαζκέλα ζηνηρεία 

ζην ινγηζκηθό FEMAP_NASTRAN θαη ε επίιπζε ηνπ θνξέα ζην ινγηζκηθό ADINA. Η κέζνδνο επίιπζεο 

πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ επίιπζε ηνπ θνξέα είλαη, θαη εδώ, ε Arc-Length (ε επηινγή collapse ζην 

ADINA). Πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη εδώ παξακεηξηθέο αλαιύζεηο γηα δηάθνξνπο ιόγνπο θξίζηκσλ 

θνξηίσλ αιιά θαη ζπλδπαζκώλ αηειεηώλ. Σηόρνο, όπσο θαη πξηλ, ήηαλ ε παξαηήξεζε ηεο κεηαβνιήο 

ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ θαζώο ν ιόγνο ησλ θξίζηκσλ θνξηίσλ ηείλεη ζηε κνλάδα θαζώο θαη ε επηξξνή 

ησλ αηειεηώλ ζηελ αληνρή ηνπ θνξέα. 

 

5.2 σμπεράσματα 

Σηε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν δίλνληαη ζπγθεληξσηηθά θάπνηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ 

από ηηο παξακεηξηθέο αλαιύζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηόζν ζην δηβάζκην ζύζηεκα όζν θαη ζην 

πνιπβάζκην ζύζηεκα (ραιύβδηλν ηόμν).  

Η θαηεύζπλζε δηεξεύλεζεο ησλ βαζηθώλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνξνύλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

δηβάζκηνπ ήηαλ νη κεηαβνιέο ησλ νξηαθώλ θνξηίσλ αλά ζπλδπαζκό (ηδηαίηεξα ζπλαξηήζεη ηνπ Rp) θαη 

ν ξόινο ησλ αηειεηώλ ζηελ αληνρή ηνπ θνξέα. Μέζα από ηελ παξακεηξηθή επίιπζε ησλ εμηζώζεσλ 

ηζνξξνπίαο ηνπ δηβάζκηνπ ζπζηήκαηνο κε ηα δύν κεηαθηλεζηαθά ειαηήξηα ζηελ θνξπθή, θαηαιήγνπκε 

ζηα εμήο βαζηθά ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Σηελ πεξίπησζε όπνπ νη δύν αλεμάξηεηεο ηδηνκνξθέο έρνπλ αζηαζή κεηαιπγηζκηθό δξόκν 

ηζνξξνπίαο, ην θύξην πνηνηηθό ζπκπέξαζκα είλαη όηη θαη ν κεηαιπγηζκηθόο δξόκνο ηζνξξνπίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζε θάζε πεξίπησζε αζηαζήο. 

 Σε ηέηνηα ζπζηήκαηα, ησλ νπνίσλ ν κεηαιπγηζκηθόο δξόκνο είλαη αζηαζήο, νη αηέιεηεο παίδνπλ 

πνιύ ζεκαληηθό ξόιν. Γηα ην παξάδεηγκά καο θαη ην εύξνο ηηκώλ ησλ αηειεηώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, παξαηεξήζεθε πηώζε ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ζε ζρέζε κε απηή ηνπ 

ηέιεηνπ ζπζηήκαηνο κέρξη θαη 30% (γηα κεγάιεο ηηκέο αηέιεηαο).   

 Καζώο ν ιόγνο ησλ θξίζηκσλ θνξηίσλ πιεζηάδεη ηε κνλάδα, εκθαλίδεηαη ην θαηλόκελν ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ δύν ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε 

ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σην παξάδεηγκά καο, απηή ε κείσζε δελ μεπεξλά ζε 

θακία πεξίπησζε ην 5%.   

 Τν θαηλόκελν ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ θνξηίσλ ιπγηζκνύ γίλεηαη εληνλόηεξν θαη μεθηλάεη 

λσξίηεξα (γηα κεγαιύηεξν ιόγν Rp) θαζώο απμάλεηαη ε αξρηθή αηέιεηα.   

 Η αιιειεπίδξαζε ησλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ πξνθαιεί ζην ζύζηεκα κεγαιύηεξε επαηζζεζία 

ζηηο αηέιεηεο.   

 Όηαλ ε αξρηθή αηέιεηα ζηε κία δηεύζπλζε είλαη έληνλα κεγαιύηεξε ηεο άιιεο (Rε≥7) ηόηε 

αθόκε θαη γηα Rp=1 δελ εκθαλίδεηαη αιιειεπίδξαζε ησλ δύν αλεμάξηεησλ ηδηνκνξθώλ.  

 

Η θαηεύζπλζε δηεξεύλεζεο ησλ βαζηθώλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνξνύλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηόμνπ 

ήηαλ νη κεηαβνιέο ησλ νξηαθώλ θνξηίσλ αλά ζπλδπαζκό (ηδηαίηεξα ζπλαξηήζεη ηνπ Rp) θαη ν ξόινο 

ησλ αηειεηώλ ζηελ αληνρή ηνπ θνξέα. Μέζα από ηελ παξακεηξηθή επίιπζε ηνπ θνξέα θαηαιήγνπκε 

ζηα εμήο βαζηθά ζπκπεξάζκαηα: 
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 Ο ηνπηθόο ιπγηζκόο έρεη αζηαζή κεηαιπγηζκηθό δξόκν ηζνξξνπίαο γηα ηνλ θνξέα πνπ 

εμεηάδεηε.  

 Ο θαζνιηθόο ιπγηζκόο έρεη αζηαζή κεηαιπγηζκηθό δξόκν ηζνξξνπίαο γηα ηνλ θνξέα πνπ 

εμεηάδεηε.   

 Ο δξόκνο ηζνξξνπίαο ηνπ θνξέα, όηαλ ιπγίδεη ππό αιιειεπίδξαζε ησλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ, 

παξνπζηάδεη, όπσο αλακέλακε, επίζεο αζηαζή κεηαιπγηζκηθή ζπκπεξηθνξά. 

 Όζν ε αξρηθή θαζνιηθή αηέιεηα απμάλεηαη, ελώ ε ηνπηθή παξακέλεη ζηαζεξή, κεηώλεηαη ε 

θέξνπζα ηθαλόηεηα ηνπ ηόμνπ.  

 Σπγθεθξηκέλα θαζώο ε ηνπηθή αηέιεηα δηπιαζηάδεηαη, από ηνλ ζπλδπαζκό 1 ζηνλ ζπλδπαζκό 

2, έρνπκε κείσζε ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ θαηά 5%. Πεξαηηέξσ δηπιαζηαζκόο ηεο ηνπηθήο 

αηέιεηαο, από ην ζπλδπαζκό 2 ζην ζπλδπαζκό 3, πξνθαιεί κείσζε ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ θαηά 
3%.  

 Όζν ε αξρηθή ηνπηθή αηέιεηα απμάλεηαη, ελώ ε θαζνιηθή παξακέλεη ζηαζεξή, κεηώλεηαη ε 

θέξνπζα ηθαλόηεηα ηνπ ηόμνπ.  
 Σπγθεθξηκέλα θαζώο ε θαζνιηθή αηέιεηα κεηώλεηαη θαηά 6%, από ην ζπλδπαζκό 1 ζην 

ζπλδπαζκό 4, έρνπκε αύμεζε ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ θαηά 4%. Πεξαηηέξσ κείσζε ηεο 

θαζνιηθήο αηέιεηαο θαηά 6%, από ην ζπλδπαζκό 4 ζην ζπλδπαζκό 5, έρνπκε αύμεζε ηνπ 
νξηαθνύ θνξηίνπ θαηά 9%. 

 Παξαηεξείηαη, ινηπόλ, κεγαιύηεξε επαηζζεζία ηνπ θνξέα ζηε κεηαβνιή ηεο αηέιεηαο θαηά ηελ 

πξώηε ηδηνκνξθή ζε ζρέζε κε ηε δεύηεξε. 

 Καζώο ν ιόγνο ησλ θξίζηκσλ θνξηίσλ ιπγηζκνύ ησλ δύν ηδηνκνξθώλ πιεζηάδεη ηε κνλάδα, ην 

κέγηζην θνξηίν πνπ αληέρεη ν θνξέαο κεηώλεηαη. Γηα n~1 ν παξαπάλσ ιόγνο παίξλεη ηελ 
ειάρηζηε ηηκή ηνπ. Απηό νθείιεηαη ζηελ έληνλε αιιειεπίδξαζε ηνπηθήο θαη θαζνιηθήο 

ηδηνκνξθήο ιπγηζκνύ. Η κείσζε ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ιόγσ ηνπ παξαπάλσ θαηλνκέλνπ 
θζάλεη έσο θαη ην 50% γηα ηηο δεδνκέλεο ηηκέο αξρηθώλ αηειεηώλ.  

 Όζν κεγαιύηεξεο είλαη νη αξρηθέο αηέιεηεο ηόζν γξεγνξόηεξα, από κηθξόηεξεο ηηκέο ηνπ Rp 

δειαδή, θαίλεηαη λα μεθηλά ην θαηλόκελν ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ. Η 

θιίζε ησλ δηαγξακκάησλ ησλ νξηαθώλ θνξηίσλ γίλεηαη πην έληνλε όζν απμάλνληαη νη αξρηθέο 
αηέιεηεο, απμάλεηαη δειαδή ν ξπζκόο κε ηνλ νπνίν κεηώλεηαη ην νξηαθό θνξηίν θαζώο ην 

Rp~1.  
 Η κείσζε ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ηνπ θνξέα ιόγσ αιιειεπίδξαζεο, αλεμάξηεηε δειαδή ηεο 

κείσζεο ηεο δπζθακςίαο ηνπ ηόμνπ, θαίλεηαη πσο μεθηλά γηα ιόγν θξίζηκσλ θνξηίσλ 

κεγαιύηεξνπ 0.985. Πξαθηηθά, δειαδή, ζπκβαίλεη κόλν γηα ηαύηηζε ησλ δύν θξίζηκσλ 
θνξηίσλ.  

 Γίλεηαη αληηιεπηό πσο ππάξρνπλ ζέζεηο ηνπ θνξέα, ζηελ πεξηνρή όπνπ Rp~1, όπνπ αλ θαη ν 

θνξέαο έρεη κεγαιύηεξε δπζθακςία από άιιεο ζέζεηο (πάρνο δηαηνκήο) έρεη ελ ηέιεη κηθξόηεξε 

αληνρή από απηέο. π.ρ. Pmax (Rp=1) < Pmax (Rp=1.02)  
 Σε ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνύκελνπ ζπκπεξάζκαηνο βιέπνπκε πσο ε πεξηνρή ηνπ ιόγνπ θξίζηκσλ 

θνξηίσλ (Rp) ζηελ νπνία γηα κείσζε ηεο δπζθακςίαο παξαηεξείηαη αύμεζε ηνπ νξηαθνύ 

θνξηίνπ (αληνρή) είλαη πεξίπνπ γηα 1.00 ≤ Rp ≤ 1.021. 
 Η αύμεζε ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ ζηελ παξαπάλσ πεξηνρή θηάλεη ζε πνζνζηό κέρξη θαη 40% γηα 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζπλδπαζκνύο αηειεηώλ πνπ επηιέρζεθαλ. 
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