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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ ζπκπεξηθνξά ελόο ζύλζεηνπ ππνζηπιώκαηνο δηαθέξεη από απηήλ ελόο 
ππνζηπιώκαηνο ζπκπαγνύο δηαηνκήο, θπξίσο όηαλ θαινύκαζηε λα ππνινγίζνπκε 

ηελ αληνρή ηνπ έλαληη ιπγηζκνύ. Πε αληίζεζε κε ηα ππνζηπιώκαηα ζπκπαγώλ 
δηαηνκώλ, ησλ νπνίσλ ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά από ην 

κήθνο θαη ηελ θακπηηθή δπζθακςία ηεο δηαηνκήο ηνπο, ζηα ππνζηπιώκαηα 
πνιπκειώλ δηαηνκώλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ’ όςηλ ε επηξξνή ηεο δηάηκεζεο 

ζην βέινο θάκςεο (θαηλόκελν πνπ κεηώλεη ηε θέξνπζα ηθαλόηεηα) θαη ην 

ελδερόκελν πξόσξνπ ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θάπνηνπ κεκνλσκέλνπ κέινπο, πξηλ ην 
ππνζηύισκα εμαληιήζεη ηε θέξνπζα ηθαλόηεηά ηνπ. Ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ησλ 

ζεκάησλ απηώλ γίλεηαη ζην 1ν θεθάιαην. 

Πην 2ν θεθάιαην γίλεηαη ν ζρεδηαζκόο ελόο πεηξάκαηνο πνπ έρεη ζαλ ζηόρν ηε 
κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζύλζεησλ δηθηπσηώλ ππνζηπισκάησλ ζε θόξηηζε πνπ 

πξνθαιεί ζιίςε θαη θάκςε, θάηη ην νπνίν δελ έρεη κειεηεζεί πεηξακαηηθά κέρξη 

ζηηγκήο. Ν ζρεδηαζκόο ηνπ πεηξάκαηνο γίλεηαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ην 
ππνζηύισκα λα πιεξνί όινπο ηνπο γεσκεηξηθνύο πεξηνξηζκνύο πνπ επηβάιινληαη 

από ηα δηαζέζηκα κέζα ηνπ εξγαζηεξίνπ, θαη ηαπηόρξνλα λα ζπκπεξηθέξεηαη κε 
ηνλ επηζπκεηό ηξόπν. Απηό ζεκαίλεη όηη όια ηα δεπηεξεύνληα ζηνηρεία ηνπ 

ππνζηπιώκαηνο (δηαγώληεο ξάβδνη, νξζνζηάηεο) θαη ηεο επξύηεξεο δηάηαμεο 
(δνθνί, ειάζκαηα, θνριίεο, πείξνη) ιεηηνπξγνύλ ειαζηηθά. Γηα λα ην πεηύρνπκε 

απηό, αξρηθά γίλεηαη κηα πξνθαηαξθηηθή κειέηε ζύκθσλα κε ηηο ζρέζεηο ηνπ 
Δπξσθώδηθα 3, θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηνύληαη θάπνηεο κε γξακκηθέο 

αλαιύζεηο ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο.  

Πην 3ν θεθάιαην πξνηείλνληαη θάπνηνη ελαιιαθηηθνί ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηνπ 

θνξηίνπ αζηνρίαο ζύλζεησλ δηθηπσηώλ ππνζηπισκάησλ κε ηπραίεο ζπλνξηαθέο 
ζπλζήθεο θαη ζπγθεληξσκέλα θνξηία (ζιηπηηθή δύλακε θαη ξνπή) ζηα άθξα ηνπ. 

Αξρηθά εμεηάδεηαη θαηά πόζνλ έλα ζύλζεην ππνζηύισκα ην νπνίν απνηειεί ηκήκα 
κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπήο είλαη ηζνδύλακν κε έλα ππνζηύισκα κε ζηξνθηθά 

ειαηήξηα ζηα άθξα ηνπ. Αθνύ απνδεηρζεί ην παξαπάλσ, ην θνξηίν αζηνρίαο ηνπ 

κπνξεί λα ππνινγηζζεί κε βάζε θάπνηεο αλαιπηηθέο ζρέζεηο. Δθαξκόδνληαο ηηο 
ζρέζεηο απηέο απνδεηθλύεηαη όηη ηα απνηειέζκαηα ζρεδόλ ηαπηίδνληαη κε ηα 

αθξηβή, ηα νπνία πξνέθπςαλ από κε γξακκηθέο αλαιύζεηο πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο 
ζην πξόγξακκα ADINA. Ρέινο, ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζπγθξίλνληαη κε απηά 

πνπ ζα πξνέθππηαλ από έλα εκπνξηθό ινγηζκηθό, όπσο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλν 
ζηελ πξάμε. 

Πην 4ν θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά, θάπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ 
πξνέθπςαλ από ηα παξαπάλσ. 
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ABSTRACT 

The behavior of a built-up column is different from that of a solid section column, 
especially when the buckling load has to be calculated. In contrast to solid section 
columns, where the buckling load depends exclusively on the effective length and 

the bending stiffness, for built-up columns one has to take into account the shear 

deformation effect on the deflection (an effect which reduces the buckling load) 
and the case of premature local buckling of a specific element of the section, 

before the column exceeds its bearing capacity. Details of these issues are 
presented in the first chapter.  

In the second chapter, the design of an experimental program is presented, 

which has as an aim, the study of the behavior of laced built-up columns under 

compression and bending. The experiment is designed in such a way that the 
column satisfies all constraints imposed by the available resources of the 

laboratory, while it behaves in the desired manner. This means that all 
subcomponents of the column (diagonal bars, transverse bars, beams, plates, 

bolts, pinned supports, welded connections) remain in the elastic region. To 
achieve this, a preliminary design according to Eurocode 3 and nonlinear analyses 

of the experimental setup are performed. 

In the third chapter, alternative ways of calculating the failure load of laced built-

up columns with arbitrary boundary conditions and concentrated loads 
(compressive axial force and bending moment) at the ends are proposed. 

Initially, it is examined whether a built-up column which is part of a specific 
construction, is equivalent to a solid Timoshenko column with rotational springs 

at the ends. Afterwards, analytical relations are used for the evaluation of the 
collapse load.  Applying these relations, the results are almost identical with the 

accurate ones, which were obtained from numerical analyses with ADINA 

software taking into consideration material and geometric nonlinearities. Finally, 
these results are compared with those found from the use of commercial 

software, as done in common practice. 

In the fourth chapter, a summary of general conclusions about the examined 
above issues is presented. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1 
 

 

Δηζαγσγή 

 
 
1.1 ύλζεηα ππνζηπιώκαηα 

Πηηο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο ζπρλά απαηηείηαη ε κόξθσζε ζύλζεησλ 

ππνζηπισκάησλ, όηαλ ιόγσ εηδηθώλ απαηηήζεσλ ηεο κειέηεο, νη ηππνπνηεκέλεο 

δηαηνκέο πνπ θπθινθνξνύλ ζην εκπόξην θξίλνληαη αλεπαξθείο ή αληηνηθνλνκηθέο. 

Δίλαη δπλαηόλ ι.ρ. ε κειέηε λα πξνβιέπεη δηαηνκέο κε κεγάιε θέξνπζα ηθαλόηεηα, 

νη νπνίεο δε ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμύ ησλ πξνηύπσλ δηαηνκώλ ηνπ εκπνξίνπ. 

Πηελ πεξίπησζε απηή είλαη αλαγθαία ε θαηαζθεπή ζύλζεησλ δηαηνκώλ κέζσ 

ζπγθνιιήζεσο ή θνριηώζεσο, νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ ηαπηόρξνλα κεγάιε θέξνπζα 

ηθαλόηεηα θαη πνιύ κηθξό ίδην βάξνο. 

 
Πρήκα 1.1: (α) Ππκπαγήο δηαηνκή, (β) Πύλζεην ππνζηύισκα κε 4 πέικαηα θαη δηθηπσηή 

ζύλδεζε, (γ) Πύλζεην ππνζηύισκα κε ιεπίδεο ζύλδεζεο 
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Νη ζύλζεηεο απηέο δηαηνκέο, είηε είλαη ζηεξεέο (νιόζσκεο) δηαηνκέο ρσξίο 

αλνίγκαηα (Πρ.1.1α), είηε απνηεινύληαη από δύν ή πεξηζζόηεξα πξόηππα 

ειάζκαηα, ζπλδεόκελα κεηαμύ ηνπο κέζσ δηθηύσζεο (Πρ.1.1β), ή κέζσ ιεπίδσλ 

ζύλδεζεο (Πρ.1.1γ). Πηελ πεξίπησζε ζύλζεησλ ππνζηπισκάησλ κε πνιπκειείο 

δηαηνκέο, νη πξόηππεο δηαηνκέο είλαη ζπλήζσο ειάζκαηα ηεο κνξθήο I, U ή L.   

Έλα πξόβιεκα ζηε ρξήζε δηαηνκώλ Η ή H σο ππνζηπισκάησλ είλαη ε κεγάιε 

δηαθνξά δπζθακςίαο θαη αληνρήο κεηαμύ ηνπ ηζρπξνύ θαη ηνπ αζζελή άμνλα. Έηζη, 

όηαλ ην ππνζηύισκα θαηαπνλείηαη θπξίσο από αμνληθή δύλακε, ή νη ξνπέο σο 

πξνο ηνπο δύν άμνλεο είλαη πεξίπνπ ίδηεο, ε ρξήζε δηαηνκώλ Η ή H είλαη 

αληηνηθνλνκηθή. Κηα ιύζε είλαη ε ρξήζε θνίισλ ή ζσιελσηώλ δηαηνκώλ, νη νπνίεο 

έρνπλ όκσο δπζθνιίεο ζηηο ζπλδέζεηο. Κε ηηο πνιπκειείο δηαηνκέο είλαη δπλαηό λα 

πεηύρνπκε αύμεζε ηεο αθηίλαο αδξαλείαο θαηά ηε κία ή θαη ηηο δύν θύξηεο 

δηεπζύλζεηο ηεο δηαηνκήο, ζπλδπάδνληαο έηζη απμεκέλε θέξνπζα ηθαλόηεηα κε 

κηθξό ίδην βάξνο. Απηό ζπλεπάγεηαη κείσζε ηνπ όγθνπ ηνπ πιηθνύ ηεο θαηαζθεπήο 

θαη θαη’ επέθηαζε, κείσζε ηνπ θόζηνπο. Έηζη, εηδηθά ζε θαηαζθεπέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη πνιιά ππνζηπιώκαηα είλαη νηθνλνκηθόηεξε ε ρξήζε πνιπκειώλ 

δηαηνκώλ παξά ηελ πνιππινθόηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ ζηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε πξόηππσλ δηαηνκώλ, σο ζιηβόκελα ζηνηρεία (Πρ. 1.2, 

1.3, 1.4).  

 
Πρήκα 1.2: Θαηαζθεπή από ζύλζεηα δηθηπσηά κέιε 
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 Πρήκα 1.3: Πύλζεηα δηθηπσηά θαη πιαηζησηά ππνζηπιώκαηα 

 

 

 
Πρήκα 1.4: Νδηθή γέθπξα κε ζύλζεηα κεηαιιηθά κέιε 
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Πρήκα 1.5: Πύλζεην ππνζηύισκα κε ρηαζηί δηθηύσζε 

 

Αθόκε, όηαλ ηα ππνζηπιώκαηα κίαο θαηαζθεπήο είλαη κεγάινπ κήθνπο, όπσο 

ζπκβαίλεη ζε λαππεγηθέο θαη αεξνπνξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ή θαινύληαη λα θέξνπλ 

κεγάια αμνληθά θνξηία, π.ρ. ιόγσ παξνπζίαο βαξηώλ γεξαλνγεθπξώλ, νη 

ηππνπνηεκέλεο δηαηνκέο δελ επαξθνύλ θαη ε ζπλεζέζηεξε ιύζε είλαη ε ρξήζε 

ζύλζεησλ ππνζηπισκάησλ (ζρήκα 1.6). 

 
Πρήκα 1.6: Λαππεγηθή εγθαηάζηαζε 
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Θαηά ηνλ ππνινγηζκό ησλ γεσκεηξηθώλ ηδηνηήησλ ηεο δηαηνκήο θαη ησλ 

επηηξεπόκελσλ θνξηίσλ ησλ ζύλζεησλ ππνζηπισκάησλ από ράιπβα, ιακβάλεηαη 

ππ’ όςηλ νιόθιεξε ε δηαηνκή, ελώ γηα ηα ππνζηπιώκαηα πνιπκεινύο δηαηνκήο, νη 

ξάβδνη δηθηπώζεσο θαη νη ιεπίδεο ζύλδεζεο δελ ιακβάλνληαη ππ’ όςηλ. Ζ 

ζπκπεξηθνξά ελόο ππνζηπιώκαηνο πνιπκεινύο δηαηνκήο είλαη δηαθνξεηηθή από 

έλα ππνζηύισκα ζπκπαγνύο δηαηνκήο (Πρ. 1.1α), θπξίσο όηαλ θαινύκαζηε λα 

ππνινγίζνπκε ηελ αληνρή ηνπ ππνζηπιώκαηνο έλαληη ιπγηζκνύ. Πε αληίζεζε κε ηα 

ππνζηπιώκαηα ζπκπαγώλ δηαηνκώλ, ησλ νπνίσλ ε αληνρή έλαληη ιπγηζκνύ 

εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά από ην κήθνο θαη ηελ θακπηηθή δπζθακςία ηεο δηαηνκήο 

ηνπο, ζηα ζύλζεηα ππνζηπιώκαηα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ’ όςηλ ε επηξξνή ηεο 

δηάηκεζεο ζην βέινο θάκςεο (θαηλόκελν πνπ κεηώλεη ηε θέξνπζα ηθαλόηεηα) 

όπσο επίζεο θαη ην ελδερόκελν πξόσξνπ ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θάπνηνπ εθ ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο ζύλζεηεο δηαηνκήο (Πρ. 1.7). 

 
Πρήκα 1.7: Ρνπηθόο ιπγηζκόο ζύλζεηνπ ππνζηπιώκαηνο  

 

1.2 Η επηξξνή ηεο δηάηκεζεο 

1.2.1  Δπηξξνή δηάηκεζεο ζηνλ θακπηηθό ιπγηζκό 

Πηελ θαηάζηαζε θακπηηθνύ ιπγηζκνύ, ην ππνζηύισκα κεηαβαίλεη από ηελ αζηαζή 

επζύγξακκε κνξθή ηζνξξνπίαο ζηελ επζηαζή θακππισκέλε κνξθή ηζνξξνπίαο. Ζ 

δηεύζπλζε ηεο ζιηβόκελεο δύλακεο θαη ν άμνλαο ηνπ ππνζηπιώκαηνο πιένλ δελ 

ηαπηίδνληαη, κε απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη κηα εθθεληξόηεηα ζηε θόξηηζε, ε 

νπνία νδεγεί ζηε δεκηνπξγία κεγεζώλ δεύηεξεο ηάμεο. Ζ ηζνξξνπία ελόο ηκήκαηνο 

ηνπ ππνζηπιώκαηνο ζηελ θακππισκέλε κνξθή εθθξάδεηαη από έλα δεύγνο 

θαηαθόξπθσλ δπλάκεσλ Λ. Ζ δύλακε Λ δελ ηαπηίδεηαη πιένλ κε ηελ αμνληθή 

δύλακε ηνπ ππνζηπιώκαηνο (όπσο ζηελ επζύγξακκε κνξθή ηζνξξνπίαο) θαη ζε 

κηα ηπραία δηαηνκή αλαιύεηαη ζε αμνληθή θαη ηέκλνπζα δύλακε (Πρ. 1.8 ).  
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Πρήκα 1.8: Αμνληθή N θαη ηέκλνπζα Q ζηελ παξακνξθσκέλε θαηάζηαζε 

Δάλ ζηε ζέζε ηεο δηαηνκήο ε θιίζε ηεο ειαζηηθήο γξακκήο είλαη w΄, ε αληίζηνηρε 

αμνληθή N’ θαη ηέκλνπζα Q (ε νπνία ελεξγεί ζε δηαηνκή θάζεηε πξνο ηνλ 

παξακνξθσκέλν άμνλα) ζηελ ηπραία δηαηνκή πξνθύπηνπλ: 

Q = Nsinw' Nw'                                     (1.1) 

N' = Ncosw' N                                      (1.2) 

θαη ε αληίζηνηρε ξνπή: 

       M = Nw  (1.3) 

Ρα κεγέζε 2εο ηάμεο, δειαδή ε ξνπή Κ θαη ε ηέκλνπζα Q παξάγνπλ έξγν θαζώο ην 

ππνζηύισκα θακππιώλεηαη. Δάλ dwB είλαη ην ζηνηρεηώδεο βέινο ιόγσ ηνπ έξγνπ 

ησλ ξνπώλ θαη dws ην ζηνηρεηώδεο βέινο ιόγσ ηνπ έξγνπ ησλ δηαηκεηηθώλ 

δπλάκεσλ, ηόηε ην ζρεηηθό βέινο θάκςεο κεηαμύ δύν δηαηνκώλ, νη νπνίεο απέρνπλ 

θαηά dz (Πρ. 1.9) είλαη : 

 B Sdw dw dw
 

 
Πρήκα 1.9: Βέινο θάκςεο dwb θαη βέινο δηάηκεζεο dws ζε ζηνηρεηώδεο ηκήκα. 

 

Δδώ πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη ην ζπλνιηθό βέινο ιόγσ δηάηκεζεο, ζηηο 

πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, είλαη κηθξόηεξεο ηάμεο κεγέζνπο από ην ζπλνιηθό 

βέινο ιόγσ θάκςεο. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ηα ζπλήζε ζπκπαγή ππνζηπιώκαηα 

παξνπζηάδνπλ κεγάιε δηαηκεηηθή δπζθακςία θαη κηθξή θακπηηθή δπζθακςία. Πε 

απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ε επηξξνή ηεο δηάηκεζεο αγλνείηαη ( Sw 0 ) θαη ν ιπγηζκόο 

ηνπ ππνζηπιώκαηνο ρξεώλεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ θάκςε απηνύ. Δάλ γξάςνπκε 

ηελ δηαθνξηθή εμίζσζε ηζνξξνπίαο ηνπ ππνζηπιώκαηνο ζηελ θακππισκέλε κνξθή, 

αγλνώληαο ηε δηαηκεηηθή επηξξνή (δειαδή w=wB), πξνθύπηεη: 
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N
w''+ w = 0

EI
 (1.4) 

Κε ιύζε απηήο νδεγνύκαζηε ζην θξίζηκν θνξηίν ηνπ Euler: 

2

E 2

π EI
N  = 

(KL)
                    

Ωζηόζν, ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο όπνπ ε επηξξνή ηεο δηάηκεζεο είλαη ζεκαληηθή. 

Απηό ζπκβαίλεη γηα ππνζηπιώκαηα κε κήθνο L όρη πνιύ κεγαιύηεξν από ην ύςνο h 

ηεο δηαηνκήο ηνπο (π.ρ. L<10h) ή γηα ππνζηπιώκαηα κε δηαηνκέο αλνηθηνύ ηύπνπ 

(πνιπκειείο), νη νπνίεο είλαη επηξξεπείο ζηε δηαηκεηηθή παξακόξθσζε. Δάλ 

αγλνεζνύλ ηα βέιε ιόγσ ηεο δηάηκεζεο, ζε απηή ηε πεξίπησζε, ζα ππνινγηζζεί 

έλα θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ ζεκαληηθά κεγαιύηεξν ηνπ πξαγκαηηθνύ θαη ν 

ζρεδηαζκόο, κε απηή ηε ζπιινγηζηηθή, ζέηεη ην ππνζηύισκα ζε θίλδπλν αζηνρίαο 

ιόγσ ιπγηζκνύ. Γηα λα θαηαιάβνπκε θαη πνζνηηθά ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ζα 

κειεηήζνπκε ηελ επηξξνή ηεο δηάηκεζεο ζην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ γηα 

κνλνκειείο θαη πνιπκειείο δηαηνκέο ζηηο αθόινπζεο παξαγξάθνπο. 

1.2.2  Η δηαηκεηηθή επηξξνή ζε ζπκπαγή ππνζηπιώκαηα  

Πηηο κνλνκειείο δηαηνκέο ε κέζε δηαηκεηηθή ηάζε η ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε:  

Q
η = 

K'A
 (1.5) 

όπνπ Α ην εκβαδόλ ηεο δηαηνκήο θαη Θ’ ν ζπληειεζηήο ζρήκαηνο απηήο (ν νπνίνο 

είλαη γλσζηόο σο ζπληειεζηήο δηαηκήζεσο ηνπ Timoshenko). O ζπληειεζηήο 

ζρήκαηνο εμαξηάηαη από ην ζπληειεζηή Poisson θαη ελδεηθηηθέο ηηκέο απηνύ 

δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1.1. 
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Ξίλαθαο 1.1: Ρηκέο δηαηκεηηθνύ ζπληειεζηή Θ’ δηάθνξσλ δηαηνκώλ 

Ζ θιίζε ηεο ειαζηηθήο γξακκήο ιόγσ ησλ δηαηκεηηθώλ ηάζεσλ (γσληαθή ή 

δηαηκεηηθή παξακόξθσζε) δίλεηαη από ηε ζρέζε:  

S

η Q
w'  = γ =  = 

G K'AG    
       (1.6) 

Από ηηο ζρέζεηο (1.1),(1.5) θαη (1.6) πξνθύπηεη: 

s

N
w '' = w''

K'AG
 (1.7) 

Ζ ξνπή M πνπ νθείιεηαη ζηελ θάκςε (αγλννύκε ηε πνιύ κηθξή ξνπή πνπ 

νθείιεηαη ζηε δηάηκεζε) ηνπ ππνζηπιώκαηνο δίλεηαη από ηε ζρέζε: 

BM EIw''                                         (1.8) 
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Γεδνκέλνπ όηη ε εμσηεξηθή ξνπή ηζνύηαη κε Κ=Λw, ε ηειεπηαία ζρέζε νδεγεί ζηελ 

εμίζσζε: 

B

Nw
w '' = -

EI
 (1.9) 

Ζ ζπλνιηθή θακππιόηεηα w’’ πξνθύπηεη κε άζξνηζκα ησλ θακππινηήησλ w’’S θαη 

w’’B: 

B Sw'' w'' w''  (1.10) 

Άξα: 

N
w''+ w = 0

N
EI 1-

K'AG

              (1.11) 

Δπνκέλσο θαηαιήμακε ζε κηα δηαθνξηθή εμίζσζε ίδηαο κνξθήο κε ηελ (1.4), κε 

δηαθνξά ηνλ παξάγνληα 1/(1-Λ/K’AG) ζην ζπληειεζηή ηνπ βέινπο w. Δπίζεο 

πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη ζηε (1.11) ζπκπεξηιακβάλεηαη ην βέινο ιόγσ δηάηκεζεο 

ζην ζπλνιηθό βέινο w, ην νπνίν αγλνείηαη ζηελ (1.4). Δπεηδή ν παξάγνληαο 1/(1-

Λ/K’AG) είλαη αλεμάξηεηνο ηνπ βέινπο w ε ιύζε ηεο (1.11) ζα είλαη όκνηα κε απηή 

ηεο (1.4) θαη ζα πξνθύςεη όηαλ εμηζσζεί ν ζπληειεζηήο ηνπ w κε ηελ ηηκή π2/L2 

δειαδή: 

 
2

cr

2

N π
 = 

EI L
 

ε ιύζε ηεο (1.4) θαη αληίζηνηρα: 

2
cr

2
cr

N π
 = 

N L
EI 1-

K'AG

 (1.12) 

ε ιύζε ηεο (1.11). Δάλ ζέζνπκε  

 
2

E 2

π EI
N  = 

L
 

(θξίζηκν θνξηίν Euler) θαη ιύζνπκε σο πξνο Λcr: 
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E
cr

E

N
N  = 

N
1+

K'AG

 (1.13) 

Από ηνλ ηειεπηαίν ηύπν παξαηεξνύκε όηη ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηελ επηξξνή ηεο δηάηκεζεο, είλαη κηθξόηεξν ηνπ θξίζηκνπ 

θνξηίνπ ιπγηζκνύ Euler θαηά ην ιόγν 1/(1+ΛE/K’AG). Δάλ αλαιπζεί ην θνξηίν ΛE 

ηνπ παξνλνκαζηή θαη γλσξίδνληαο όηη: 

 
E

2(1 v)
G

  θαη   
2

2 ΑL
ι

I
 

πξνθύπηεη κηα πηo ρξήζηκε ζρέζε ζύγθξηζεο ησλ θνξηίσλ Λcr,ΛE: 

cr

2
E

2

N 1
 = 

N 2(1+v)π
1+

K'ι  

     (1.14) 

Θέηνληαο v=0.30 πνπ ηζρύεη γηα όινπο ηνπο δνκηθνύο ράιπβεο πξνθύπηεη: 

cr

E
2

Λ 1
 = 

25.64Λ
1+

K'ι

 (1.15) 

1.2.3  Η δηαηκεηηθή επηξξνή ζηα ζύλζεηα ππνζηπιώκαηα 

1.2.3.1 Γεληθά 

Ζ ζπκβνιή ηεο δηαηκεηηθήο επηξξνήο ζην ζπλνιηθό βέινο θαη θαη’ επέθηαζε ζην 

θξίζηκν θνξηίν ελόο ζιηβόκελνπ ππνζηπιώκαηνο, ηνπ νπνίνπ ε δηαηνκή ζπλίζηαηαη 

από δύν ή πεξηζζόηεξα πξόηππα ειάζκαηα (ζπλδεόκελα είηε κε ξάβδνπο 

δηθηύσζεο είηε κε νξηδόληηεο ιεπίδεο ζύλδεζεο) δελ είλαη ακειεηέα. Ζ κείσζε ηεο 

θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ιόγσ δηαηκήζεσο απηώλ ησλ ππνζηπισκάησλ εμαξηάηαη από 

ηηο δηαζηάζεηο, ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ πεικάησλ, όπσο επίζεο θαη από ηνλ 

ηξόπν δηθηύσζεο ή δηάηαμεο ησλ ιεπίδσλ ζύλδεζεο. Ρα πξόηππα ειάζκαηα 

παίδνπλ ην ξόιν ηνπ άλσ θαη θάησ πέικαηνο, θαη νη ξάβδνη δηθηύσζεο ή νη ιεπίδεο 

ζύλδεζεο, ην ξόιν ηνπ θνξκνύ κηαο αληίζηνηρεο ζηεξεάο δηαηνκήο. Ππλεπώο, ηα 

πξόηππα ειάζκαηα παξαιακβάλνπλ θπξίσο θάκςε, ελώ νη ξάβδνη δηθηύσζεο θαη νη 

ιεπίδεο θπξίσο δηάηκεζε. 
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1.2.3.2 ύλζεηα ππνζηπιώκαηα κε ξάβδνπο δηθηύσζεο 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ ιπγηζκνύ ππνζηπισκάησλ πνιπκεινύο 

δηαηνκήο κε ξάβδνπο δηθηύσζεο, αθνινπζνύκε ηε κέζνδν ηνπ Timoshenko θαη 

Gere, ε νπνία νδεγεί ζην ζεσξεηηθό ηύπν πνπ εμήγαγε ν Engesser. Ζ κέζνδνο 

απηή βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ιπγηζκνύ νιόζσκσλ ππνζηπισκάησλ, θαηά ηελ νπνία 

ιακβάλεηαη ππ’ όςηλ ε επηξξνή ηεο δηαηκήζεσο. 

Από ην Πρ.1.10α παξαηεξνύκε όηη ε ζύλζεηε δηκειήο δηαηνκή ηνπ ακθηαξζξσηνύ 

ππνζηπιώκαηνο απνηειείηαη από δύν πξόηππα ειάζκαηα κνξθήο U (ηα νπνία 

θέξνπλ ην αμνληθό θνξηίν), ζπλδεόκελα κεηαμύ ηνπο κέζσ ξάβδσλ πιεξώζεσο. Ζ 

ζπκβνιή ησλ ξάβδσλ πιεξώζεσο ζηελ αλάιεςε ηνπ αμνληθνύ θνξηίνπ ζεσξείηαη 

ακειεηέα, ιόγσ ηνπ πνιύ κηθξνύ εκβαδνύ ηεο δηαηνκήο ηνπο ζπγθξηηηθά κε ηε 

δηαηνκή ησλ πξόηππσλ ειαζκάησλ ησλ πεικάησλ. Ρα θαηλώκαηα ηνπ 

ππνζηπιώκαηνο έρνπλ άλνηγκα h0 θαη ύςνο a, ελώ νη δηαγώληεο ξάβδνη έρνπλ 

θιίζε θ (Πρ. 1.10α). 

 

Πρήκα 1.10: Πύλζεηε δηαηνκή κε πξόηππα ειάζκαηα ζπλδεόκελα κέζσ ξάβδσλ δηθηύσζεο 

Λ 

 

Ζ πξνζεγγηζηηθή κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη βαζίδεηαη ζηηο αθόινπζεο παξαδνρέο:  

1) Βαζηδόκαζηε ζηε ζεσξία ιπγηζκνύ ππνζηπιώκαηνο κνλνκεινύο δηαηνκήο 

ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηελ επηξξνή ηεο δηάηκεζεο, κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ 

ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο δηαηκεηηθήο παξακόξθσζεο. 
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2) Ζ κνξθή ηεο δηθηπσηήο ζύλδεζεο ηνπ ππνζηπιώκαηνο είλαη ζηαζεξή θαηά 

κήθνο ηνπ. Δπηπιένλ ν αξηζκόο ησλ ίζσλ θαηλσκάησλ πνπ ζρεκαηίδνληαη από ηα 

πέικαηα θαη ηε δηθηύσζε πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 4, ώζηε ε 

πξνζεγγηζηηθή κέζνδνο λα δίλεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα.  

3) Ρα ζεκεία πνπ ζπλαληώληαη νη ξάβδνη δηθηύσζεο κε ηα πέικαηα ζεσξνύληαη 

αξζξώζεηο, δειαδή ακειείηαη νπνηαδήπνηε επηξξνή ζπλέρεηαο πιηθνύ κεηαμύ ησλ 

πεικάησλ θαη ηεο δηθηύσζεο. Απηό νδεγεί ζε ππεξεθηίκεζε ηεο δηαηκεηηθήο 

επηξξνήο, ην νπνίν ζεσξείηαη ππέξ ηεο αζθαιείαο, αθνύ κεηώλεηαη ην θξίζηκν 

θνξηίν. 

Θεσξώληαο όηη ην ππνζηύισκα έρεη επαξθή αξηζκό θαηλσκάησλ κπνξνύκε λα 

ππνινγίζνπκε ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ ηξνπνπνηώληαο ηε ζρέζε (2.13): 

E
cr

E

v

Λ
Λ  = 

Λ
1+

S

 (1.16) 

όπνπ αληηθαηαζηήζακε ηνλ όξν Θ’AG (πνπ πξνθύπηεη από ηνπο ηύπνπο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηε δηάηκεζε ησλ κνλνκειώλ δηαηνκώλ) κε ηνλ όξν Sv, ν νπνίνο 

πεξηγξάθεη ηε δηαηκεηηθή δπζθακςία ηεο πνιπκεινύο δηαηνκήο. Αληίζηνηρα κε ηε 

ζρέζε (1.6), εδώ ηζρύεη: 

v

Q
γ = 

S
                                             (1.17) 

Ζ παξαπάλσ πξόζζεηε γσληαθή παξακόξθσζε θαηά ην ιπγηζκό ηνπ 

ππνζηπιώκαηνο πνιπκεινύο δηαηνκήο, ιόγσ ηεο δηάηκεζεο, απνηειείηαη από δύν 

κέξε. Ρελ γσληαθή παξακόξθσζε γ1, ιόγσ κεηαβνιήο ηνπ κήθνπο d ηεο 

δηαγσλίνπ όηαλ νη νξζνζηάηεο δελ εληείλνληαη (Πρ. 1.10β), θαη ηε γ2, ε νπνία είλαη 

ε γσληαθή παξακόξθσζε ιόγσ ηεο κεηαβνιήο ηνπ κήθνπο h0 ηνπ νξζνζηάηε, όηαλ 

ε δηαγώληνο δελ εληείλεηαη (Πρ. 1.10γ). Ππλεπώο: 

1 2γ = γ +γ  (1.18) 

Ζ επηκήθπλζε ηεο δηαγώληαο ξάβδνπ, εθειθπόκελεο κε δύλακε Q/cosθ, δίλεηαη 

από ηε ζρέζε: 

1

d d

Q d Qa
δ cosθ = ×  = 

cosθ A E A Ecosθsinθ
                         (1.19) 

θαη ζπλεπώο: 
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1
1 2

d

δ Q 1
γ  =  = ×

a A E cos θsinθ
                 (1.20) 

Όπνπ θ ε θιίζε ηεο δηαγώληαο ξάβδνπ θαη Ad ην ζπλνιηθό εκβαδόλ ησλ δύν 

δηαγώλησλ ξάβδσλ (κηα γηα θάζε επίπεδν δηθηύσζεο). 

 Αληίζηνηρα, ε γσληαθή παξακόξθσζε γ2 ιόγσ κεηαβνιήο ηνπ κήθνπο ηεο 

νξηδόληηαο ξάβδνπ, ππνινγίδεηαη από ηελ ζρέζε (1.21): 

2
2

v

δ Q 1
γ  =  = ×

a A E tanθ
  

      (1.21) 

όπνπ Αv ην εκβαδό ηεο δηαηνκήο ησλ δύν νξζνζηαηώλ επί ησλ αληίζηνηρσλ όςεσλ 

ηνπ ππνζηπιώκαηνο. 

Από ηηο ζρέζεηο (1.17), (1.18), (1.20), (1.21) πξνθύπηεη: 

2
v vd

1 1 1
 = +

S A EtanθA Ecos θsinθ
                     (1.22) 

Ππλδπάδνληαο ηηο ζρέζεηο (1.22) θαη (1.16), πξνθύπηεη ν ηύπνο ππνινγηζκνύ ηνπ 

θξίζηκνπ θνξηίνπ ιπγηζκνύ ππνζηπιώκαηνο πνιπκεινύο δηαηνκήο κε επηξξνή ηεο 

δηάηκεζεο: 

E
cr

E 2
vd

N
N  = 

1 1
1+N +

A EtanθA Ecos θsinθ

                     (1.23) 

Ξαξαηεξνύκε όηη αλ ε δηθηπσηή ζύλδεζε ήηαλ ηειείσο άθακπηε ηόηε ηα Αd θαη Αv 

απεηξίδνληαη θαη ν ηύπνο (1.23) δίλεη Ncr=NE. Δδώ πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη ζην 

ειαζηηθό θνξηίν ιπγηζκνύ Euler NE=π2ΔΗ/L2, ε ξνπή αδξαλείαο Η είλαη απηή ηεο 

ζύλζεηεο δηαηνκήο θαη πξνθύπηεη από ηνλ παξαθάησ ηύπν (Steiner): 

2

ch 0
y ch

A h
I = I  = +2I

2
 (1.24) 

όπνπ Αch ην εκβαδόλ ηνπ ελόο πέικαηνο, h0 ε απόζηαζε ησλ θέληξσλ βάξνπο ησλ 

πεικάησλ θαη Ηch ε ξνπή αδξαλείαο ηνπ πέικαηνο σο πξνο ηνλ αζζελή ηνπ άμνλα. 

Πηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ε ξνπή αδξαλείαο Ηch, είλαη πνιύ κηθξή ζε ζρέζε κε 

ηελ πνζόηεηα Αchh0
2/2 θαη ακειείηαη.  
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Πρήκα 1.11: Πύλζεηε δηαηνκή απνηεινύκελε από δπν πξόηππα ειάζκαηα U 

Από ηνλ ηειεπηαίν ηύπν γίλεηαη θαλεξό όηη, αλ θαη έλα δηθηπσηό ππνζηύισκα έρεη 

κηθξόηεξε θέξνπζα ηθαλόηεηα από ην αληίζηνηρν ππνζηύισκα ζηεξεήο δηαηνκήο κε 

ηελ ίδηα ξνπή αδξαλείαο, εληνύηνηο κπνξεί λα είλαη πεξηζζόηεξν νηθνλνκηθό ιόγσ 

κηθξόηεξεο πνζόηεηαο πιηθνύ. 

Ν ηύπνο (1.23) κπνξεί λα γεληθεπζεί γηα θάζε είδνπο δηάηαμε δηθηύσζεο. Δάλ 

έρνπκε δπν δηαγώληεο ξάβδνπο ζε δηάηαμε Σ (Πρ. 1.12α,β), ε δηαηκεηηθή γσληαθή 

παξακόξθσζε γ1 εμαθνινπζεί λα ππάξρεη αθνύ ε κηα δηαγώληνο ζιίβεηαη θαη ε 

άιιε εθειθύεηαη, ελώ ε γ2 κεδελίδεηαη ιόγσ ηεο ρηαζηί δηάηαμεο θαη ν ηύπνο 

γίλεηαη: 

E
cr

E 2

d

N
N  = 

1
1+N

A Ecos θsinθ

                    (1.25) 

όπνπ Αd ην εκβαδόλ ηεζζάξσλ ξάβδσλ δηθηύσζεο απηή ηε θνξά (2 γηα θάζε 

επίπεδν δηθηύσζεο). 

Πηελ πεξίπησζε ππνζηπιώκαηνο ηνπ ζρήκαηνο 1.12γ ηζρύεη ν ίδηνο ηύπνο, κε Αd ην 

εκβαδό δπν ξάβδσλ δηθηύσζεο. Ωζηόζν ε θαηαζθεπή ελόο ππνζηπιώκαηνο απηνύ 

ηνπ είδνπο θξίλεηαη αληηνηθνλνκηθή, ιόγσ ηεο ακειεηέαο ζπλεηζθνξάο ησλ 

νξζνζηαηώλ ζηε αλάιεςε ηεο δηάηκεζεο. 

Ρέινο ν ηύπνο (1.25) ηζρύεη θαη γηα δηθηύσζε ρσξίο νξζνζηάηεο (ηύπνπ V, Πρ. 

1.12δ), κε Αd εκβαδόλ δπν ξάβδσλ. Ξξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ζηε γσλία θ, ε νπνία κεηξηέηαη πάληα ζε ζρέζε κε ην νξηδόληην 

επίπεδν. 
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Αμίδεη λα παξαηεξεζεί ζην ζεκείν απηό, όηη ε πνζόηεηα sinθcos2θ ιακβάλεη 

κέγηζην όηαλ ε γσλία θ γίλεη θαηά πξνζέγγηζε ίζε κε 35ν. Ππληζηάηαη ινηπόλ ε 

γσλία θ λα βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ νξίσλ 30ν-45ν δηόηη εθηόο απηώλ ε δηθηύσζε 

γίλεηαη ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθή επεηδή κεηώλεηαη ην θξίζηκν θνξηίν. 

 

Πρήκα 1.12: Γηάθνξνη ηύπνη δηθηύσζεο  

1.2.3.3 ύλζεηα ππνζηπιώκαηα κε ιεπίδεο ζύλδεζεο 

Πηα ζύλζεηα ππνζηπιώκαηα κε ιεπίδεο ζύλδεζεο, ζε αληίζεζε κε ηα δηθηπσηά, ηα 

πέικαηα παξαιακβάλνπλ εθηόο από ηελ αμνληθή δύλακε θαη ηέκλνπζα δύλακε, ε 

νπνία κεηαβηβάδεηαη από θάηλσκα ζε θάηλσκα κέζσ ησλ ιεπίδσλ ζύλδεζεο. 

Δπίζεο, ηα ππνζηπιώκαηα απηήο ηεο κνξθήο δηαηξνύκελα ζε θαηλώκαηα από ηηο 

ιεπίδεο, ζρεκαηίδνπλ έλα θιεηζηό γξακκηθό θνξέα, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη από 

κεγάιε ζηαηηθή ανξηζηία κε πνιύπινθε θαη ρξνλνβόξα αλάιπζε. 

Από ηε ζηαηηθή αλάιπζε ηνπ θιεηζηνύ απηνύ πιαηζίνπ, γλσξίδνπκε όηη θαηά ηελ 

παξακόξθσζή ηνπ, έρνπκε ξνπέο θάκςεσο ζηα κέζα ησλ νξηδόληησλ ιεπίδσλ 

κεδεληθέο, θαη θαηά πξνζέγγηζε κεδεληθέο ζηα κέζα ησλ πεικάησλ θάζε 
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θαηλώκαηνο. Κπνξνύκε ινηπόλ, λα αληηθαηαζηήζνπκε ην ππεξζηαηηθό απηό 

ζύζηεκα κε έλα αληίζηνηρν ηζνζηαηηθό, πνπ έρεη αξζξώζεηο ζηα κέζα ησλ 

νξηδόληησλ ιεπίδσλ θαη πεικάησλ θάζε θαηλώκαηνο. 

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπλδέζεσλ κε ξάβδνπο δηθηύσζεο, νλνκάδνπκε Sv 

ηε δηαηκεηηθή δπζθακςία ηνπ ζύλζεηνπ ππνζηπιώκαηνο κε ιεπίδεο ζύλδεζεο. Δάλ 

πξνζδηνξηζζεί ε ηηκή ηεο Sv, κπνξνύκε κέζσ ηνπ ηύπνπ (1.16) λα πξνζδηνξίζνπκε 

ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ. Θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ηζρύεη ε ζρέζε γ=Q/Sv. 

Θεσξνύκε ηελ παξακόξθσζε ιόγσ δηαηκήζεσο ελόο ηκήκαηνο ηνπ 

ππνζηπιώκαηνο, κεηαμύ ησλ ηνκώλ mn θαη m1n1 κήθνπο a (όπνπ νη αληίζηνηρεο 

ξνπέο είλαη κεδεληθέο) (Πρ. 1.13). 

 

Πρήκα 1.13: Ξαξακόξθσζε ιόγσ δηάηκεζεο από κέζν ζε κέζν θαηλώκαηνο  
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Δάλ δ είλαη ε ζρεηηθή κεηάζεζε (νξηδόληην βέινο) ησλ άθξσλ θάζε πέικαηνο από 

ην κέζν ηνπ θαηλώκαηνο κέρξη ην κέζν ηεο ιεπίδαο, ε νπνία αλαπηύζζεηαη ιόγσ 

ηεο ηέκλνπζαο δύλακεο Q, ηόηε: 

1 2δ +δδ
γ =  = 

a a

2 2

     (1.26) 

Πηελ παξαπάλσ ζρέζε, δ1 είλαη ην βέινο ιόγσ θάκςεο ηεο ιεπίδαο θαη δ2 ην βέινο 

θάκςεο ησλ πεικάησλ, ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ σο πξόβνινη. Δπεηδή ζηα άθξα ησλ 

δπν ιεπίδσλ (κηα γηα θάζε επίπεδν ζύλδεζεο) δξνπλ ξνπέο ίδηαο θνξάο Κ= Qa/2, 

νη ιεπίδεο παξακνξθώλεηαη κε δηπιή θακππιόηεηα θαη ε θνηλή ζηξνθή ζ θάζε 

άθξνπ πξνθύπηεη από ηνλ ηύπν: 

0 0

b b

h Qah
ζ = (2M-M) = 

6EI 12EI
               (1.27) 

όπνπ ΔΗb ε θακπηηθή δπζθακςία ησλ δύν νξηδόληησλ ιεπίδσλ θαη h0 ε απόζηαζε 

ησλ θέληξσλ βάξνπο ησλ πξόηππσλ δηαηνκώλ ησλ πεικάησλ. 

Ρν βέινο δ1 πξνζδηνξίδεηαη: 

2

0
1

b

Qa hζa
δ  =  = 

2 24EI
   (1.28) 

Δλώ ην βέινο δ2 πξνζδηνξίδεηαη σο βέινο πξνβόινπ κε κήθνο a/2, ν νπνίνο 

εληείλεηαη ζην ειεύζεξν άθξν κε δύλακε Q/2: 

3 3

2
ch ch

Q a 1 Qa
δ  = × × = 

2 2 3EI 48EI
                   (1.29) 

όπνπ ΔΗch ε θακπηηθή δπζθακςία ηνπ ελόο πέικαηνο σο πξνο ην θέληξν βάξνπο 

ηνπ. 

Από ηηο ζρέζεηο (1.26), (1.28) θαη (1.29) θαηαιήγνπκε ζηελ: 

2
0

v b ch

ah1 γ a
 =  = +

S Q 12EI 24EI
             (1.30) 

Δπνκέλσο ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ ελόο ζύλζεηνπ ππνζηπιώκαηνο κε ιεπίδεο 

ζύλδεζεο δίλεηαη από ηνλ ηύπν: 
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E
cr 2

0
E

b ch

N
N  = 

ah a
1+N +

12EI 24EI

                         (1.31) 

όπνπ NE ην θξίζηκν θνξηίν ππνινγηζκνύ ηνπ ππνζηπιώκαηνο, εάλ απηό ζεσξεζεί 

ζηέξεαο δηαηνκήο. Δάλ βέβαηα ζέινπκε λα είκαζηε πην αθξηβείο πξέπεη λα ιάβνπκε 

ππ’ όςηλ ηε δηαηκεηηθή παξακόξθσζε ηεο ιεπίδαο ζηα άθξα ηεο (επεηδή ε ιεπίδα 

είλαη βξαρύζσκε, δελ είλαη ζσζηό λα αγλννύκε ηε δηαηκεηηθή ηεο παξακόξθσζε) 

ιόγσ ηεο ηέκλνπζαο Q’=2M/h0=Qa/h0. Δάλ ε αληίζηνηρε γσληαθή δηαηκεηηθή 

παξακόξθσζε είλαη: 

b

0 b

η Qa
γ  =  = 

G h K'A G
         (1.32) 

Ρόηε: 

b

0 b

γ a
 = 

Q h K'A G
 (1.33) 

όπνπ Αb ην εκβαδόλ ησλ δπν ιεπίδσλ. 

Δπνκέλσο, ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηελ ηειεπηαία ζρέζε, ην θξίζηκν θνξηίν 

ιπγηζκνύ ζηελ πιήξε ηνπ κνξθή δίλεηαη από ηνλ ηύπν: 

E
cr 2

0
E

b ch 0 b

N
N  = 

ah a a
1+N + +

12EI 24EI h K'A G

                        (1.34) 

Ξνιιέο θνξέο βέβαηα ν ηύπνο (1.34) κπνξεί λα απινπνηεζεί, δηόηη ν όξνο a2/24EIch 

είλαη κεγαιύηεξεο ηάμεο κεγέζνπο από ηνπο ah0/12EIb θαη a/h0K’AG. Έηζη 

ιακβάλνπκε ηνλ απινπνηεκέλν ηύπν: 

E
cr 2

E

ch

N
N  = 

a
1+N

24EI

       (1.35) 

 

1.3 Σνπηθή αζηνρία ζύλζεησλ ππνζηπισκάησλ 

Έλα ππνζηύισκα πνιπκεινύο δηαηνκήο απνηειεί έλα θνξέα ν νπνίνο αζηνρεί, αλ 

νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ αξρίζεη λα δηαξξέεη (ηνπηθά) πξηλ ην εμσηεξηθό θνξηίν 
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θηάζεη ηελ θξίζηκε ηηκή ηνπ, Λcr, γηα ηελ νπνία έρεη ζρεδηαζηεί. Δίλαη αλαγθαίν 

ινηπόλ, λα ιεθζεί κέξηκλα έηζη ώζηε λα απνθεπρζεί πξόσξε αζηνρία ηνπ 

ζύλζεηνπ ππνζηπιώκαηνο νθεηιόκελε ζε ηνπηθή αζηνρία νπνηνπδήπνηε κέινπο 

ηνπ. 

Ζ ηνπηθή αζηνρία πνιπκειώλ ππνζηπισκάησλ ζπκβαίλεη πάληα πξηλ ή ζε ηδαληθέο 

πεξηπηώζεηο, ηαπηόρξνλα κε ηελ θαζνιηθή αζηνρία ηνπ θνξέα. Δπνκέλσο, ν 

νηθνλνκηθόο ζρεδηαζκόο πξνβιέπεη, ηα κέιε λα ζρεδηάδνληαη κε όζν ην δπλαηόλ 

κεγαιύηεξεο αληνρέο (ζε ζρέζε πάληα κε ηα θνξηία πνπ θαινύληαη λα αλαιάβνπλ) 

ώζηε ην ππνζηύισκα λα αζηνρεί γηα θνξηίν πνιύ θνληά ζηε θέξνπζα ηθαλόηεηά 

ηνπ. Νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

ηνπηθήο αζηνρίαο είλαη: 

1) Ζ ιπγεξόηεηα ησλ κειώλ ζε ζρέζε κε ηε ιπγεξόηεηα ηνπ θνξέα. Ξξέπεη 

δειαδή ηα κέιε λα ζρεδηάδνληαη ώζηε λα κε ιπγίδνπλ (γηα ην θνξηίν πνπ ηνπο 

αλαινγεί), πξηλ ιπγίζεη θαζνιηθά ν θνξέαο. Γηα παξάδεηγκα, γηα θαζνιηθό θνξηίν 

ιπγηζκνύ Λcr ελόο ζύλζεηνπ ππνζηπιώκαηνο κε 2 πέικαηα, ην θάζε πέικα πξέπεη 

λα θέξεη κε αζθάιεηα θνξηίν Λcr/2 ρσξίο λα ιπγίζεη ζην κήθνο ηνπ ελόο 

θαηλώκαηνο. Ρν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηα κέζα ζύλδεζεο (ξάβδνπο, ιεπίδεο). 

2) Ζ εθθεληξόηεηα ηεο θόξηηζεο ζηα άθξα ηνπ ππνζηπιώκαηνο. Ωο γλσζηόλ, κηα 

έθθεληξε δύλακε θόξηηζεο αλαιύεηαη ζε αμνληθή θαη ηέκλνπζα δύλακε. Ιόγσ ηεο 

ηέκλνπζαο δύλακεο ην ππνζηύισκα θάκπηεηαη, κε απνηέιεζκα θάπνηα κέιε ηνπ λα 

επηβαξύλνληαη θαη άιια λα ειαθξύλνληαη. Ρα κέιε πνπ επηβαξύλνληαη πεξηζζόηεξν 

είλαη ηα πιένλ θξίζηκα γηα ηνπηθή αζηνρία. Ρν ίδην ζπκβαίλεη θαη όηαλ έρνπκε 

εγθάξζηα θόξηηζε ζην ππνζηύισκα. 

3) Ρν κέγεζνο ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ αηειεηώλ. Νη θαηαζθεπαζηηθέο αηέιεηεο 

ιεηηνπξγνύλ όπσο κηα έθθεληξε ή εγθάξζηα θόξηηζε, δειαδή πξνθαινύλ 

θακπηηθέο ξνπέο ζην ππνζηύισκα (δεπηεξνγελείο ζε απηή ηελ πεξίπησζε) κε ηα 

αληίζηνηρα απνηειέζκαηα. 

Δπνκέλσο έλα ηέιεηα θαηαζθεπαζκέλν, θεληξηθά ζιηβόκελν ππνζηύισκα, ηνπ 

νπνίνπ ηα ζρεκαηηδόκελα κέιε έρνπλ κηθξέο ιπγεξόηεηεο, ζα αζηνρήζεη 

ηαπηόρξνλα ηνπηθά θαη θαζνιηθά (θαη επνκέλσο αγλννύκε ηνλ έιεγρν, έλαληη 

ηνπηθήο αζηνρίαο). Αληίζεηα εάλ ππάξρνπλ θαηαζθεπαζηηθέο αηέιεηεο, ε θόξηηζε 

δελ είλαη θεληξηθή ή/θαη έρνπκε κεγάιεο ιπγεξόηεηεο κειώλ, ηόηε ην θνξηίν πνπ 

ζα νδεγήζεη ην ππνζηύισκα ζε ηνπηθή αζηνρία ζα είλαη θαη ε λέα θέξνπζα 

ηθαλόηεηα ηνπ θνξέα.  
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Γηα λα εληάμνπκε ηελ επηξξνή ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ αηειεηώλ ζηνπο ππνινγηζκνύο 

καο, πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ κνξθή ησλ αηειεηώλ απηώλ. Γηα έλα 

ππνζηύισκα, όπσο θαη γηα θάζε ξαβδσηό θνξέα, ε αηέιεηα ζπλήζσο 

πξνζδηνξίδεηαη σο κηα εκηηνλνεηδήο θακπύιε κε ηηκή κέγηζηνπ εύξνπο ίζε κε 

θιάζκα ηνπ κήθνπο ηνπ ππνζηπιώκαηνο. Ρόηε, γηα θάζε ζηάζκε ζιηπηηθήο 

θόξηηζεο Λ<Λcr, κπνξνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε ην κέγεζνο ησλ ξνπώλ θαη 

ηεκλνπζώλ δπλάκεσλ δεύηεξεο ηάμεο. 

Έζησ ακθηαξζξσηό ζιηβόκελν ππνζηύισκα δπν πεικάησλ, κε αξρηθή 

θακππιόηεηα κνξθήο εκηηνλνεηδνύο θακπύιεο, κε κέγηζην βέινο e0 ζην κέζν ηνπ 

αλνίγκαηνο (Πρ. 1.14). Ηζρύεη:  

0 0

πx
w z  = e sin

L
 (1.36) 

 

Πρήκα 1.14:  Ιπγηζκόο ξάβδνπ κε παξακόξθσζε ειαζηηθήο γξακκήο εκηηνλνεηδνύο κνξθήο 

Γηα θάζε ζηάζκε ζιηπηηθήο θόξηηζεο Λ<Λcr, ην ζπλνιηθό βέινο ηνπ 

ππνζηπιώκαηνο wT (αξρηθή αηέιεηα θαη επηπιένλ βέινο ιόγσ ηεο θόξηηζεο) γηα 

θάζε ζέζε x ηνπ ζπλνιηθνύ κήθνπο ηνπ L, δίλεηαη από ηε ζρέζε: 

0
T 

cr

e πx
w (x) = sin

N L
1-

N

            (1.37) 

Δπνκέλσο ην βέινο απμάλεηαη όζν απμάλεηαη ν ιόγνο Λ/Λcr. Γηα Λ=Λcr ην βέινο 

απεηξίδεηαη (αλακελόκελν αθνύ ν θνξέαο ιπγίδεη). 
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H ξνπή δεύηεξεο ηάμεο ζε θάζε ζέζε x ηζνύηαη κε: 

TM = Nw  (x)  

κε δπζκελέζηεξε ηηκή γηα x=L/2 ίζε κε: 

     0
max

cr

Ne
Κ  = 

N
1-

N

                 (1.38) 

Ζ θιίζε ηεο ειαζηηθήο γξακκήο ζηα άθξα ηνπ ππνζηπιώκαηνο (x=0) είλαη:  

0
T

cr

e π
w  ' 0  = 

N
L 1-

N

             (1.39) 

Θαη ε δπζκελέζηεξε ηέκλνπζα γηα ακθηαξζξσηό ππνζηύισκα: 

0
max T

cr

Nπe
V  = Nw' 0  = 

N
L 1-

N

                  (1.40) 

Ζ ξνπή θαη ε ηέκλνπζα δεύηεξεο ηάμεο επηβαξύλνπλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ηε 

ζύλζεηε δηαηνκή, αλάινγα κε ηνλ ηξόπν ζύλδεζεο ησλ πεικάησλ ηεο. Πηηο 

ζύλζεηεο δηαηνκέο κε δηθηπσηή ζύλδεζε ε δεπηεξεύνπζα ξνπή επηβαξύλεη ηα 

πέικαηα (θαηαθόξπθα ζηνηρεία) θαη ε δεπηεξεύνπζα ηέκλνπζα, ηηο ξάβδνπο 

δηθηύσζεο. Πε ζύλζεηεο δηαηνκέο πιαηζηαθήο ζύλδεζεο ηα πέικαηα επηβαξύλνληαη 

από ξνπή θαη ηέκλνπζα, ελώ νη ιεπίδεο ζύλδεζεο από ηελ ηέκλνπζα κόλν. Ξξέπεη 

λα ηνλίζνπκε όηη ζηνπο παξαπάλσ ηύπνπο ην θνξηίν Λcr είλαη ην κεησκέλν ειαζηηθό 

θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ ιόγσ επηξξνήο ηεο δηάηκεζεο. 

Δπνκέλσο, έλα ππνζηύισκα πνιπκεινύο δηαηνκήο ζα αζηνρήζεη όηαλ 

εμαληιεζεί ε αληνρή ηνπ δπζκελέζηεξα θαηαπνλνύκελνπ κέινπο ηνπ. Ζ 

πξνο ππνινγηζκό ζηάζκε ζιηπηηθήο θόξηηζεο Λ ηνπ ππνζηπιώκαηνο πνπ 

αλαγθάδεη ην κέινο λα αζηνρήζεη, ζα έρεη δηαθνξεηηθή ηηκή αλάινγα κε ην 

εάλ ζα δερζνύκε λα πξνζάςνπκε αξρηθέο αηέιεηεο ζην θνξέα. Δπίζεο 

δηαθνξεηηθή γηα θάζε πεξίπησζε ζα είλαη θαη ε παξακνξθσκέλε κνξθή ηνπ 

ππνζηπιώκαηνο από ζρεδόλ κεδεληθή θόξηηζε κέρξη θαη ηε θόξηηζε όπνπ 

εμαληιείηαη ε θέξνπζα ηθαλόηεηά ηνπ. 
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1.4 Δπξσπατθνί θαλνληζκνί 

1.4.1 Γεληθά 

1) Θιηβόκελα κέιε πνιπκεινύο δηαηνκήο κε αξζξώζεηο ζηα άθξα, ηα νπνία 

ζηεξίδνληαη πιεπξηθά, πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη κε ην παξαθάησ πξνζνκνίσκα (Πρ. 

1.15): 

 Ρν κέινο κπνξεί λα ζεσξείηαη σο ππνζηύισκα κε κία αηέιεηα 
0

L
e  = 

500
. 

 Νη ειαζηηθέο παξακνξθώζεηο ησλ ξάβδσλ δηθηύσζεο ή ησλ ιεπίδσλ 

ζύλδεζεο, (Πρ. 1.15) , κπνξνύλ λα ιακβάλνληαη ππ’ όςηλ κε κηα ζπλερή 

δηαηκεηηθή δπζθακςία SV ηνπ ππνζηπιώκαηνο. 

2) Ρν κνληέιν ελόο ζιηβόκελνπ κέινπο ζύλζεηεο δηαηνκήο εθαξκόδεηαη όηαλ:  

 Νη ξάβδνη δηθηύσζεο ή νη ιεπίδεο ζύλδεζεο απνηεινύληαη από ίζα ηκήκαηα 

κε παξάιιεια πέικαηα.  

 Ν ειάρηζηνο αξηζκόο ηκεκάησλ ελόο κέινπο είλαη ηξία. 

3) Ζ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ είλαη εθαξκόζηκε ζε κέιε ζύλζεηεο δηαηνκήο κε 

ξάβδνπο δηθηύσζεο ζε δύν δηεπζύλζεηο. 

4) Ρα πέικαηα κπνξνύλ λα είλαη ζπκπαγή κέιε ή κπνξεί ηα ίδηα λα είλαη δηθηπσηά 

ή κε ιεπίδεο ζύλδεζεο ζην θαηαθόξπθν επίπεδν. 

 
 

 
 

Πρήκα 1.15:  Πηύινη πνιπκεινύο δηαηνκήο κε ξάβδνπο δηθηύσζεο θαη ιεπίδεο 

ζύλδεζεο 
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Lch = 1,52a 

 

Lch = 1,28a 

 

Lch = a 
 

Πρήκα 1.16:  Οάβδνη δηθηύσζεο ζηηο ηέζζεξηο πιεπξέο θαη κήθνο ιπγηζκνύ Lch ησλ 

πεικάησλ 

 

5) Ξξέπεη λα εθηεινύληαη έιεγρνη γηα ηα πέικαηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο δπλάκεηο 

ζρεδηαζκνύ ησλ πεικάησλ Nch,Ed από ηηο ζιηπηηθέο δπλάκεηο NEd θαη ηηο ξνπέο MEd 

ζην κέζνλ ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ ζύλζεηνπ κέινπο. 

6) Γηα έλα κέινο κε δύν ίδηα πέικαηα, ε δύλακε ζρεδηαζκνύ Nch,Ed ζα πξέπεη λα 

θαζνξίδεηαη από: 

Ed 0 ch
ch,Ed Ed

eff

M h A
N  = 0,5N +

2I
                            (1.41)  

Όπνπ,                                   
I

Ed 0 Ed
Ed

Ed Ed

cr v

N e +M
M  = 

N N
1- -

N S

 

Θαη, 

2

eff
cr 2

π EI
N  = 

L
  είλαη ην ελεξγό θξίζηκν θνξηίν ηνπ κέινπο πνιπκεινύο δηαηνκήο  
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NEd  είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνύ ηεο ζιηπηηθήο δύλακεο ηνπ κέινπο πνιπκεινύο 

δηαηνκήο  

MEd είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνύ ηεο κέγηζηεο ξνπήο ζην κέζνλ ηνπ κέινπο 

πνιπκεινύο δηαηνκήο ζεσξώληαο επηδξάζεηο δεύηεξεο ηάμεο  

I

EdM  είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνύ ηεο κέγηζηεο ξνπήο ζην κέζνλ ηνπ κέινπο 

πνιπκεινύο δηαηνκήο ρσξίο επηδξάζεηο δεύηεξεο ηάμεο  

h0 είλαη ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ θέληξσλ ησλ πεικάησλ  

Ach είλαη ε επηθάλεηα δηαηνκήο ελόο πέικαηνο  

Ieff είλαη ε ελεξγόο ξνπή αδξαλείαο ηνπ κέινπο πνιπκεινύο δηαηνκήο 

Sv είλαη ε δηαηκεηηθή δπζθακςία ησλ δηθηπσκάησλ ή ησλ ηκεκάησλ κε ιεπίδεο 

ζύλδεζεο 

7) Νη έιεγρνη γηα ηηο ξάβδνπο δηθηύσζεο ησλ δηθηπσηώλ ζύλζεησλ κειώλ ή γηα ηηο 

πιαηζηαθέο ξνπέο θαη ηέκλνπζεο δπλάκεηο ησλ ηκεκάησλ κε ιεπίδεο ζύλδεζεο ησλ 

ζύλζεησλ κειώλ κε ιεπίδεο ζύλδεζεο, ζα πξέπεη λα εθηεινύληαη γηα ην άθξν ηνπ 

κέινπο ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηε δηαηκεηηθή δύλακε: 

Ed
Ed

M
V  = π

L
                                           (1.42)  

 

1.4.2 Γηθηπσηά ζιηβόκελα κέιε 

1) Ρα πέικαηα θαη ηα δηαγώληα ζηνηρεία πνπ ππόθεηληαη ζε ζιίςε πξέπεη λα 

ζρεδηάδνληαη γηα ιπγηζκό. 

2) Γηα ηα πέικαηα ν έιεγρνο ιπγηζκνύ πξέπεη λα εθηειείηαη σο εμήο: 

ch,Ed

b,Rd

N
1,0

N
                                        (1.43) 

όπνπ Nch,Ed είλαη ε ζιηπηηθή δύλακε ζην πέικα ζην κέζν ηνπ κήθνπο ηνπ κέινπο 

ζύλζεηεο δηαηνκήο 

θαη Nb,Rd είλαη ε ηηκή ηεο αληνρήο ζε ιπγηζκό ηνπ πέικαηνο ιακβάλνληαο ην 

κήθνο ιπγηζκνύ Lch ηνπ ελόο θαηλώκαηνο 

3) Ζ δηαηκεηηθή δπζθακςία SV ησλ δηαγώλησλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη από 

ην Πρ. 1.17. 

4) Ζ ελεξγόο ξνπή αδξαλείαο ησλ δηθηπσηώλ κειώλ ζύλζεηεο δηαηνκήο κπνξεί λα 

ιακβάλεηαη σο εμήο: 
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2

eff 0 chI  = 0,5h A                                         (1.44) 

Πύζηεκα 

   

SV 
2

d 0

3

nEA ah

2d
 

2

d 0

3

nEA ah

d
 

2

d 0

3
3 d 0

3

V

nEA ah

A h
d 1+

A d

 

Όπνπ, n είλαη ν αξηζκόο ησλ επηπέδσλ ησλ δηθηπσκάησλ  

Ad θαη AV αλαθέξνληαη ζηελ επηθάλεηα δηαηνκήο ησλ ξάβδσλ δηθηύσζεο 

Πρήκα 1.17:  Γηαηκεηηθή δπζθακςία ησλ ζύλζεησλ κειώλ κε ξάβδνπο δηθηύσζεο 

 

1.4.3 Θιηβόκελα κέιε κε ιεπίδεο ζύλδεζεο 

1) Ρα πέικαηα, νη ιεπίδεο ζύλδεζεο θαη νη ζπλδέζεηο ηνπο κε ηα πέικαηα πξέπεη λα 

ειέγρνληαη γηα ηηο πξαγκαηηθέο ξνπέο θαη δπλάκεηο ζε έλα αθξαίν θάηλσκα θαη ζην 

κέζν ηνπ κήθνπο ηνπο, όπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 1.18. 

2) Ζ δηαηκεηηθή δπζθακςία SV πξέπεη λα ιακβάλεηαη σο εμήο: 

2

ch ch
v 2

2 ch 0

b

24EI 2π EI
S =

a2I h
a 1+

nI a

                            (1.45) 

3) Νη ελεξγέο ξνπέο αδξαλείαο ησλ κειώλ ζύλζεηεο δηαηνκήο κε ιεπίδεο ζύλδεζεο 

κπνξνύλ λα ιακβάλνληαη σο: 

2

eff 0 ch chI  = 0,5h A +2κI                                    (1.46) 

όπνπ Ich  είλαη ε εληόο επηπέδνπ ξνπή αδξαλείαο ελόο πέικαηνο  

Ib  είλαη ε εληόο επηπέδνπ ξνπή αδξαλείαο κηαο ιεπίδαο ζύλδεζεο  

  είλαη ν ζπληειεζηήο απνδνηηθόηεηαο από ηνλ Ξίλαθα 1.2 
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Πρήκα 1.18:  Ονπέο θαη δπλάκεηο ζε έλα αθξαίν ηκήκα ελόο ζύλζεηνπ κέινπο κε 

ιεπίδεο ζύλδεζεο 

 

Θξηηήξην 
Ππληειεζηήο 

απνδνηηθόηεηαο  

  150 0 

75 <  < 150 
ι

κ = 2-
75

 

  75 1,0 

όπνπ  
0

L
ι = 

i
,  1

0

ch

I
i  = 

2A
, 2

1 0 ch chI  = 0,5h A +2I  

Ξίλαθαο 1.2: Ππληειεζηήο απνηειεζκαηηθόηεηαο  

 

 

 



 
 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2 

 

ρεδηαζκόο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο 

 

2.1  Παιαηόηεξα πεηξακαηηθά δεδνκέλα 

Ρα πξώηα πεηξάκαηα ηα νπνία έγηλαλ πάλσ ζηνλ ηνκέα ησλ ζύλζεησλ 

ππνζηπισκάησλ ήηαλ ζηε Γεξκαλία από ηνπο Von K. Kloppel θαη W. Ramm. Απηά 

ήηαλ θαη ηα πεηξάκαηα ζηα νπνία βαζίζηεθε θαη ν Δπξσθώδηθαο ζην αληίζηνηρν 

θεθάιαην. Θύξηνο ζθνπόο ησλ Von K. Kloppel θαη W. Ramm ήηαλ ν πξνζδηνξηζκόο 

ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ζύλζεησλ δηθηπσηώλ ππνζηπισκάησλ ζε έθθεληξν 

ζιηπηηθό θνξηίν, όπσο επίζεο θαη ηεο ζρέζεο κεηαμύ θνξηίνπ θαη εθθεληξόηεηαο. 

Πηα πεηξάκαηά ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ ππνζηπιώκαηα κε V δηθηύσζε κε νξζνζηάηεο 

θαη ρσξίο, ελώ ζηα πέικαηα επηιέρζεθε γηα όια ηα πεηξάκαηα ε δηαηνκή U140. Ξην 

αλαιπηηθά θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ππνζηπισκάησλ: 

Σύπνο 
Μήθνο 

(m) 

Οξηδόληηα 

απόζηαζε 
πεικάησλ 

(cm) 

Μήθνο 

θαηλώκαηνο 
(cm) 

Γηαηνκή 

ξάβδσλ 
δηθηύσζεο 

1 5.12 24 64 L 25-4 

2 5.12 24 32 L 25-4 

3 5.11 24 146 L 20-3 

4 5.11 24 73 L 20-3 

5 6.40 18 64 L 25-4 

6 6.40 18 32 L 25-4 

7 6.36 18 106 L 20-3 

8 6.36 18 53 L 20-3 

9 6.44 12.5 46 L 25-4 

10 6.46 12.5 76 L 20-3 

Ξίλαθαο 2.1 

Ρα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ πεηξακάησλ θαίλνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 

Πηνλ νξηδόληην άμνλα θαίλνληαη ηα θνξηία αζηνρίαο ησλ ππνζηπισκάησλ όπσο 

απηά πξνέθπςαλ πεηξακαηηθά, θαη ζηνλ θαηαθόξπθν άμνλα ηα θνξηία αζηνρίαο 

όπσο απηά πξνέθπςαλ από ηηο ζρέζεηο ηνπ Δπξσθώδηθα. Ζ καύξε γξακκή 
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αληηπξνζσπεύεη ηελ ηαύηηζε ησλ δύν απνηειεζκάησλ, ε θίηξηλε ην ζθάικα θαηά 

5%, ελώ ε ξνδ ην ζθάικα θαηά 10%. Ππλεπώο, γηα ηα ζεκεία πνπ βξίζθνληαη 

θάησ από ηε καύξε γξακκή ν Δπξσθώδηθαο δίλεη απνηειέζκαηα ππέξ ηεο 

αζθαιείαο, θαη γηα απηά πνπ βξίζθνληαη πάλσ, δίλεη απνηειέζκαηα θαηά ηεο 

αζθαιείαο. 

 

Γηάγξακκα 2.1 

 

2.2  θνπόο ηνπ πεηξάκαηνο 

Πηα παιαηόηεξα πεηξάκαηα, ε θόξηηζε ε νπνία επηβιήζεθε ζηα ζύλζεηα 

ππνζηπιώκαηα ήηαλ είηε θεληξηθή ζιίςε, είηε ζιηπηηθό θνξηίν κε κηα κηθξή 

εθθεληξόηεηα κε κέγηζηε ηηκή ίζε κε ηελ κηζή απόζηαζε κεηαμύ ησλ πεικάησλ ηνπ 

ζύλζεηνπ ππνζηπιώκαηνο. Πθνπόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεηξάκαηνο είλαη λα 

κειεηεζεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ ζύλζεησλ δηθηπσηώλ ππνζηπισκάησλ ζε πιεπξηθή 

θόξηηζε. Γειαδή ζηελ πεξίπησζή καο ην ζιηπηηθό θνξηίν εηζάγεηαη κε κεγάιε 

εθθεληξόηεηα, κέζσ δνθώλ, κε ζηόρν λα βξεζεί ε επηξξνή ηεο θάκςεο ζηελ 

αληνρή ησλ ππνζηπισκάησλ ηέηνηνπ ηύπνπ. Δπηπιένλ ζθνπόο ηνπ παξόληνο 

πεηξάκαηνο, είλαη λα κειεηεζεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλδέζεσλ θαη θπξίσο ε 

ζύλδεζε κεηαμύ πέικαηνο θαη δηαγσλίνπ/νξζνζηάηε, θαη ε θαηαλνκή ησλ ηάζεσλ 

ζηα ζεκεία απηά ιόγσ ηεο ύπαξμεο παξακελνπζώλ ηάζεσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη 

ιόγσ ησλ ζπγθνιιήζεσλ. 
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2.3  Γεσκεηξία ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο 

2.3.1 Γεληθή δηάηαμε 

Ρν πείξακα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε κηα πιαηζηαθή δηάηαμε, ε νπνία ιόγσ ηνπ 

κεγέζνπο ηεο εηζάγεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνύο ζηε γεσκεηξία ηνπ ππνζηπιώκαηνο 

ηνπ πεηξάκαηνο. Δπηπιένλ, ην έκβνιν ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα αζθήζεη δύλακε έσο θαη 400kN. Ππλεπώο, ε αληνρή ηνπ ζύλζεηνπ 

ππνζηπιώκαηνο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε ησλ 350kN.  

 Ρν ππνζηύισκα ην νπνίν ηειηθά επηιέρζεθε είλαη ακθηέξεηζην δηθηπσηό ζύλζεην 

ππνζηύισκα κε Ε δηθηύσζε. Ζ ξνπή ζην πείξακα επηιέρζεθε λα εηζαρζεί κέζσ 

κηθξώλ δνθώλ ζηελ άθξε ησλ νπνίσλ ζα αζθείηαη ην ζιηπηηθό θνξηίν. Νη αξζξσηέο 

ζηεξίμεηο ζηα άθξα επηβάιινληαη κέζσ πείξσλ. Ν ράιπβαο ηνπ ππνζηπιώκαηνο ζα 

είλαη S355. Κηα πξνθαηαξθηηθή κνξθή ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα. 
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Πρήκα 2.1: Γεσκεηξία ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο 
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2.3.2 ύλζεην δηθηπσηό ππνζηύισκα 

Ρν ππνζηύισκα ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην πείξακα επηιέγεηαη έηζη ώζηε ην 

ύςνο ηνπ λα είλαη κηθξόηεξν ησλ 3m έηζη ώζηε λα ρσξάεη ζηελ πιαηζηαθή δηάηαμε, 

ε αληνρή ηνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 350kN, θαη νη δηαγώληεο ξάβδνη θαη νη 

νξζνζηάηεο λα έρνπλ ηέηνηα αληνρή έηζη ώζηε λα κελ θηλδπλεύνπλ από αζηνρία. 

Ρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζύλζεηνπ ππνζηπιώκαηνο θαίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 2.1, ελώ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεικάησλ θαη ησλ ξάβδσλ δηθηύσζεο ζηνπο Ξίλαθεο 2.2 

θαη 2.3 αληίζηνηρα. 

Υαξαθηεξηζηηθά ύλζεηνπ Τπνζηπιώκαηνο 

Ύςνο ππνζηπιώκαηνο (cm) L  280 

Αηέιεηα ππνζηπιώκαηνο (cm) eo 0.56 

Νξηδόληηα απόζηαζε θ.β. πεικάησλ (cm) ho 20 

Ονπή αδξαλείαο ππνζηπιώκαηνο (cm4) Ieff = 0.5Achho
2 1292 

Κήθνο ηνπ ελόο θαηλώκαηνο (cm) A 40 

Αξηζκόο θαηλσκάησλ N 7 

Γηαηκεηηθή δπζθακςία (kN) Sv 9999.72 

Ξίλαθαο 2.2 

Υαξαθηεξηζηηθά Πεικάησλ 

Γηαηνκή πέικαηνο U 60 

Δκβαδόλ δηαηνκήο (cm2) Ach 6.46 

Ονπή αδξαλείαο σο πξνο ηνλ αζζελή άμνλα (cm4) Ich,z 4.51 

Αθηίλα αδξαλείαο σο πξνο ηνλ αζζελή άμνλα (cm) ich,z 0.84 

Θακπύιε ιπγηζκνύ  c 

Ππληειεζηήο αηειεηώλ  0.49 

Ξίλαθαο 2.3 

Υαξαθηεξηζηηθά Ράβδσλ Γηθηύσζεο 

Γηαηνκή ξάβδνπ δηθηύσζεο L 20-4 

Δκβαδόλ δηαηνκήο (cm2) Ad 1.45 

Ονπή αδξαλείαο σο πξνο ηνλ ηζρπξό άμνλα (cm4) Id,y 0.48 

Αθηίλα αδξαλείαο σο πξνο ηνλ ηζρπξό άμνλα (cm) Id,y 0.58 

Ονπή αδξαλείαο σο πξνο ηνλ αζζελή άμνλα (cm4) Id,z 0.48 

Αθηίλα αδξαλείαο σο πξνο ηνλ αζζελή άμνλα (cm) Id,z 0.58 

Θακπύιε ιπγηζκνύ  b 

Ππληειεζηήο αηειεηώλ  0.34 

Ξίλαθαο 2.4 
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Από ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαίλνληαη ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο κπνξνύλ εύθνια 

λα ππνινγηζηνύλ ηα εμήο: 

 Θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ ρσξίο επηξξνή δηαηκεηηθώλ παξακνξθώζεσλ 

2

eff
Δ 2

π ΔΗ
N  =  = 3415.59 kN

βL
                           (2.1) 

 Θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ κε επηξξνή δηαηκεηηθώλ παξακνξθώζεσλ 

cr

E v

1
N  =  = 2545.97 kN

1 1
+

N S

                             (2.2) 

 Κεησκέλε αληνρή θαηλώκαηνο ιόγσ 

ιπγηζκνύ 

ch y

ch,Rd

Κ0

ρΑ f
N  =  = 176.93 kN

γ
                                    (2.3) 

 Κεησκέλε αληνρή δηαγώληαο ξάβδνπ 

ιόγσ ιπγηζκνύ 

d y

d,Rd

Κ0

ρΑ f
N  =  = 30.43 kN

γ
                                      (2.4) 

 Κεησκέλε αληνρή νξζνζηάηε ιόγσ 

ιπγηζκνύ 

d y

d,Rd

Κ0

ρΑ f
N  =  = 46.59 kN

γ
                                      (2.5) 

Ζ δύλακε πνπ πάεη ζην πεξηζζόηεξν ζιηβόκελν πέικα πέικα είλαη ίζε κε: 

0
ch,Rd

  0

cr

NwN 1
P =  -  = N

N2 h
1-

N

                         (2.6) 

Άξα ιύλνληαο ηελ παξαπάλσ εμίζσζε σο πξνο Λ κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ 

ηα εμήο: 

 Αληνρή ζύλζεηνπ ππνζηπιώκαηνο έλαληη ιπγηζκνύ-δηαξξνήο πέικαηνο 

ch,Rd,modN  332.44 kN 



Πρεδηαζκόο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο                                                                                               41 

_________________________________________________________________________________

Δλαιιαθηηθνί ηξόπνη πξνζνκνίσζεο ζύλζεησλ ππνζηπισκάησλ θαη ζρεδηαζκόο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο 

 Αληνρή έλαληη ιπγηζκνύ-δηαξξνήο δηαγώληαο ξάβδνπ δηθηύσζεο 

d,Rd,modN  1603.51 kN 

 Αληνρή έλαληη ιπγηζκνύ-δηαξξνήο νξζνζηάηε 

v,Rd,modN  2172.9 kN 

2.3.3 Κνίιε ηεηξαγσληθή δνθόο 

Γηα ηε δνθό κέζσ ηεο νπνίαο εηζάγεηαη ε εθθεληξόηεηα ππήξραλ πεξηνξηζκνί 

ύςνπο, δειαδή ην ύςνο ηεο δελ έπξεπε λα μεπεξλά ηα 200mm, ελώ ηαπηόρξνλα 

ζα έπξεπε λα επηιερζεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε γηα ηα αζθνύκελα θνξηία λα 

ιεηηνπξγεί ειαζηηθά. Πηελ πεξίπησζε απηή, βέιηηζηε δηαηνκή ήηαλ ε θνίιε 

ηεηξαγσληθή 200*200*16. Ζ δηαηνκή απηή ζε πξώην ζηάδην ζα ειεγρζεί έλαληη 

θάκςεο θαη δηάηκεζεο. 

Έζησ ην θνξηίν ην νπνίν ζα αζθεζεί ζην ππνζηύισκα είλαη: 

VEd = 350 kN   θαη   MEd = 10000 kNcm 

Θα πξέπεη λα ηζρύεη ε αληζόηεηα: 

MEd < MRd                                                                           (2.7) 

όπνπ,   

el y

Rd

M0

W f
M  =  = 23146 kNcm

γ                                    
 (2.8) 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα ηζρύεη: 

VEd < VRd                                                                           (2.9) 

όπνπ,  

v y

Rd

M0

A f
V  =  = 1312 kN

γ 3                       
          (2.10) 

πέξ ηεο αζθαιείαο ζεσξνύκε όηη ε δνθόο απηή ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ πξόβνινο θαη 

ζπλεπώο ππάξρεη αιιειεπίδξαζε ξνπήο – ηέκλνπζαο. Ππλεπώο: 

2

Ed

Rd

V
ξ = 2   1  = 0.22

V                                
(2.11) 
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el y

Rd

M0

1 ξ W f
M  =  = 18054 kNcm

γ             
           (2.12) 

Δπνκέλσο ε δηαηνκή πνπ επηιέρζεθε επαξθεί έλαληη θάκςεο θαη δηάηκεζεο.  

2.3.4 Πείξνο 

Νη αξζξώζεηο ηνπ πεηξάκαηνο πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηε ρξήζε πείξσλ. Πύκθσλα  

κε ηνλ EC-3, μέρος 1-8, § 3.13, νη γεσκεηξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ κε εληζρπκέλνπ 

ζηνηρείνπ πνπ δηαζέηεη νπή γηα ηνλ πείξν πξέπεη λα ηθαλνπνηνύλ ηνπο πεξηνξηζκνύο 

ηνπ παξαθάησ πίλαθα.  

Ρύπνο A: Γεδνκέλν πάρνο t 

 

Ρύπνο B: Γεδνκέλε γεσκεηξία   

 

Ξίλαθαο 2.5: Γεσκεηξηθνί πεξηνξηζκνί ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη κε πείξνπο 

Γηα ηνλ ζρεδηαζκό ζπκπαγώλ θπθιηθώλ πείξσλ πξέπεη λα ηθαλνπνηνύληαη νη 

απαηηήζεηο πνπ θαίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 2.6. 

 

 



Πρεδηαζκόο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο                                                                                               43 

_________________________________________________________________________________

Δλαιιαθηηθνί ηξόπνη πξνζνκνίσζεο ζύλζεησλ ππνζηπισκάησλ θαη ζρεδηαζκόο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο 

 

 

Κεραληζκόο αζηνρίαο Απαιτήςεισ ςχεδιαςμοφ 

Αληνρή ζε δηάηκεζε ηνπ πείξνπ Fv,Rd  = 0,6 A fup /γM2  ≥ Fv,Ed 

Αληνρή ζε ζύλζιηςε άληπγαο ηνπ 

ειάζκαηνο θαη ηνπ πείξνπ 

 

Αλ απαηηείηαη ν πείξνο λα είλαη 

αληηθαηαζηάζηκνο πξέπεη επίζεο λα 

ηθαλνπνηείηαη απηόο ν πεξηνξηζκόο 

Fb,Rd  = 1,5 t d fy /γM0  ≥ Fb,Ed 

 

Fb,Rd,ser  =  0,6 t d fy /γM6,ser   ≥ Fb,Ed,ser 

Αληνρή ζε θάκςε ηνπ πείξνπ 

 

Αλ απαηηείηαη ν πείξνο λα είλαη 

αληηθαηαζηάζηκνο πξέπεη επίζεο λα 

ηθαλνπνηείηαη απηόο ν πεξηνξηζκόο 

MRd  =  1,5 Weℓ fyp/γM0   ≥ MEd 

 

MRd,ser   =  0,8 Weℓ fyp/γM6,ser  ≥ MEd,ser 

Αληνρή ζε αιιειεπίδξαζε δηάηκεζεο θαη 

ξνπήο ηνπ πείξνπ 

2

,

,

2

Rdv

Edv

Rd

Ed

F

F

M

M
≤ 1 

d είλαη ε δηάκεηξνο ηνπ πείξνπ 

fy είλαη ε κηθξόηεξε από ηηο αληνρέο ζρεδηαζκνύ ηνπ πείξνπ θαη ηνπ 

ζπλδεόκελνπ κέξνπο 

fup είλαη ε εθειθπζηηθή αληνρή ηνπ πείξνπ 

fyp είλαη ην όξην δηαξξνήο ηνπ πείξνπ 

t είλαη ην πάρνο ηνπ ζπλδεόκελνπ κέξνπο 

A είλαη ε δηαηνκή ηνπ πείξνπ 

Ξίλαθαο 2.6: Θξηηήξηα ζρεδηαζκνύ γηα ζπλδέζεηο κε πείξνπο 
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Πρήκα 2.2: Θακπηηθή ξνπή ζε πείξν  

Γηα ην πείξακα επηιέγνπκε πείξν πνηόηεηαο 10.9, κε δηάκεηξν d=60mm θαη 

δηάκεηξν νπήο do=63mm. Γηα ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά επηιέγνληαη νη εμήο 

ηηκέο: α=30mm, b=60mm θαη c=10mm. 

Ζ δύλακε ε νπνία αζθείηαη από ην έκβνιν ζηνλ πείξν είλαη ίζε κε: 

Fsd = 350 kN 

Άξα,                                    sd
sd

F
V  =  = 175 kN

2
 

Θαη,                             sd
sd

F
M  = b 4c 2a  = 700 kNcm

8
 

 

 Αληνρή ζε δηάηκεζε ηνπ πείξνπ  

Fv,Rd = 2714 kN 

 

 Αληνρή ζε ζύλζιηςε άληπγαο ηνπ ειάζκαηνο θαη ηνπ πείξνπ 

Fb,Rd = 1917 kN 

Fb,Rd,ser = 767 kN 

 

 Αληνρή ζε θάκςε ηνπ πείξνπ 
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MRd = 2863 kNcm 

MRd,ser = 1527 kNcm 

 

 Αληνρή ζε αιιειεπίδξαζε δηάηκεζεο θαη ξνπήο ηνπ πείξνπ 

22

v,EdEd

Rd v,Rd

FM
+

M F
=  0.07  ≤ 1 

 

Δπεηδή ν πείξνο απαηηείηαη λα είλαη αληηθαηαζηάζηκνο πξέπεη ε ηάζε επαθήο 

άληπγαο λα ηθαλνπνηεί ηνλ πεξηνξηζκό: 

 ζh,Ed ≤  fh,Rd                                             (2.13) 

 

όπνπ:  

 ζh,Ed = 
Ed,ser 0

2

E F (d -d)
0,591

d t
= 60 kN/cm2                  (2.14) 

 fh,Ed =  2,5 fy/γM6,ser = 88.75 kN/cm2                          (2.15) 

όπνπ: 

d              είλαη ε δηάκεηξνο ηνπ πείξνπ 

d0             είλαη ε δηάκεηξνο ηεο νπήο 

FEd,ser         είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνύ ηεο δύλακεο πνπ κεηαθέξεηαη από ηελ άληπγα 

γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζπλδπαζκό θόξηηζεο ησλ νξηαθώλ θαηαζηάζεσλ 

ιεηηνπξγηθόηεηαο 

Ππλεπώο ν πείξνο πνπ επηιέρζεθε θέξεη ηα θνξηία κε αζθάιεηα θαη ε ηειηθή 

γεσκεηξία ηνπ θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα, ε νπνία ηθαλνπνηεί θαη ηνπο 

γεσκεηξηθνύο πεξηνξηζκνύο ηνπ Ξίλαθα 2.5. 
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Πρήκα 2.3: Γεσκεηξία πείξνπ  

 

2.3.5 Κνριίεο 

Πύκθσλα κε ηνλ Δπξσθώδηθα νη θαηεγνξίεο ησλ θνριησηώλ ζπλδέζεσλ 

θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο. 

Θαηεγνξία Θξηηήξηα Ξαξαηεξήζεηο 

πλδέζεηο δηάηκεζεο 

A 

άληπγαο 

Fv,Ed ≤ Fv,Rd 

Fv,Ed ≤ Fb,Rd 

Γελ απαηηείηαη πξνέληαζε. 

Θαηεγνξίεο θνριηώλ από 4.6 κέρξη θαη 
10.9. 

B 

αλζεθηηθέο ζε νιίζζεζε 

ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγηθόηεηαο 

Fv,Ed.ser ≤ Fs,Rd,ser 

Fv,Ed ≤ Fv,Rd 

Fv,Ed ≤ Fb,Rd 

Ξξνεληεηακέλνη θνριίεο θαηεγνξίαο 

8.8 ή 10.9. 

 

C 

αλζεθηηθέο ζε νιίζζεζε 

ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε 

αζηνρίαο 

Fv,Ed ≤ Fs,Rd 

Fv,Ed ≤ Fb,Rd 

Fv,Ed ≤ Nnet,Rd 

Ξξνεληεηακέλνη θνριίεο θαηεγνξίαο 
8.8 ή 10.9. 

 

πλδέζεηο εθειθπζκνύ 

D 

ρσξίο πξνέληαζε 

Ft,Ed ≤ Ft,Rd 

Ft,Ed ≤ Bp,Rd 

Γελ απαηηείηαη πξνέληαζε. 

Θαηεγνξίεο θνριηώλ από 4.6 κέρξη θαη 

10.9. 
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E 

κε πξνέληαζε 

Ft,Ed ≤ Ft,Rd 

Ft,Ed ≤ Bp,Rd 

Ξξνεληεηακέλνη θνριίεο θαηεγνξίαο 
8.8 ή 10.9. 

 

Ζ εθειθπζηηθή δύλακε ζρεδηαζκνύ Ft,Ed πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θάζε δύλακε 

νθεηιόκελε ζε δξάζεηο επαθήο. Νη θνριίεο πνπ ππόθεηληαη ζε ηαπηόρξνλε δηάηκεζε θαη 
εθειθπζκό πξέπεη λα ηθαλνπνηνύλ επηπιένλ θξηηήξηα. 

Ξίλαθαο 2.7: Θαηεγνξίεο θνριησηώλ ζπλδέζεσλ 

 

Πηνλ Ξίλαθα 2.8 θαίλεηαη ε αληνρή ζρεδηαζκνύ ελόο κεκνλσκέλνπ θνριία ή ήινπ 

πνπ ππόθεηηαη ζε δηάηκεζε ή/θαη εθειθπζκό. 

Κεραληζκόο 
αζηνρίαο 

Θνριίεο Ήινη 

Αληνρή ζε δηάηκεζε 

αλά επίπεδν 

δηάηκεζεο 

Fv,Rd =   
2M

ubv Af
 

- όηαλ ην επίπεδν δηάηκεζεο δηέξρεηαη από 

ην ζπείξσκα ηνπ θνριία (A είλαη ε επηθάλεηα 
ελεξγνύ δηαηνκήο ηνπ θνριία, As): 

- γηα θαηεγνξίεο 4.6, 5.6 θαη 8.8: 

αv = 0,6 

- γηα θαηεγνξίεο 4.8, 5.8, 6.8 θαη 10.9: 

αv = 0,5 

- όηαλ ην επίπεδν δηάηκεζεο δηέξρεηαη από 
ηελ πιήξε δηαηνκή ηνπ θνριία (A είλαη ε 

θαζαξή επηθάλεηα θνριία):  αv = 0,6 

Fv,Rd = 
2

06,0

M

ur Af
 

 

Αληνρή ζε ζύλζιηςε 

άληπγαο 
Fb,Rd = 

2

1

M

ub tdfak
, όπνπ αb ην κηθξόηεξν από αd ή 

u

ub

f

f
 ή 1,0 

Θαηά ηε δηεύζπλζε κεηαθνξάο ηνπ θνξηίνπ: 

- γηα ηειεπηαία    
ζεηξά θνριηώλ:  

 

αd =
0

1

3d

e
, γηα εζσηεξηθνύο θνριίεο:  

αd = 
4

1

3 0

1

d

p
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- γηα πιεπξηθά 

αθξαίνπο 
θνριίεο:  

 

k1  ην κηθξόηεξν από 7,18,2
0

2

d

e
 ή 2,5 

- γηα 
εζσηεξηθνύο 

θνριίεο:   

k1  ην κηθξόηεξν από  7,14,1
0

2

d

p
 ή 2,5 

Αληνρή ζε 

εθειθπζκό 
Ft,Rd = 

2

2

M

sub Afk
 

όπνπ  k2 = 0,63 γηα θνριία   

βπζηζκέλεο 

θεθαιήο,  

αιιηώο   k2 = 0,9. 

 Ft,Rd = 
2

06,0

M

ur Af
 

Αληνρή ζε δηάηξεζε Bp,Rd  =  0,6 π dm tp fu / γM2 
Γελ απαηηείηαη 
έιεγρνο 

Ραπηόρξνλε 

δηάηκεζε θαη 
εθειθπζκόο 

0,1
4,1 ,

,

,

,

Rdt

Edt

Rdv

Edv

F

F

F

F
 

Ξίλαθαο 2.8: Αληνρή ζρεδηαζκνύ κεκνλσκέλσλ κέζσλ ζύλδεζεο πνπ ππόθεηληαη 

ζε δηάηκεζε θαη/ή εθειθπζκό  

 

Πην ζπγθεθξηκέλν πείξακα νη θνριίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζύλδεζε κεηαμύ ηεο 

θνίιεο ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο 200*200*16 θαη ελόο νξζνγσληθνύ ειάζκαηνο 

218*200*30 ην νπνίν είλαη ζπγθνιιεκέλν ζηα πέικαηα ηνπ ζύλζεηνπ 

ππνζηπιώκαηνο. Νη θνριίεο πνπ επηιέγνληαη είλαη πνηόηεηαο 10.9 θαη δηακέηξνπ 

d=27mm. Ιόγσ ηνπ ηεο εμσηεξηθήο θόξηηζεο, νη θνριίεο απηνί θαηαπνλνύληαη 

θπξίσο ζε εθειθπζκό. Ππλεπώο έρνπκε ζύλδεζε εθειθπζκνύ ρσξίο πξνέληαζε 

(Θαηεγνξία  D), θαη νη θνριίεο πξέπεη λα ειεγρζνύλ ζε εθειθπζκό θαη ζε αληνρή 

έλαληη δηάηξεζεο ηνπ ειάζκαηνο. 

 

 Αληνρή ζε εθειθπζκό 

Ft,Rd = 330 kN 

 Αληνρή ζε δηάηξεζε ηνπ ειάζκαηνο 

Bp,Rd = 383 kN 

 

Ζ ηειηθή γεσκεηξία ηνπ ειάζκαηνο θαίλεηαη ζην Πρήκα 2.4 καδί κε ηηο απνζηάζεηο 

ησλ θνριηώλ θαη ηηο απνζηάζεηο από ηα άθξα, νη νπνίεο ηθαλνπνηνύλ ηνπο 

απαηηνύκελνπο πεξηνξηζκνύο. 
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Πρήκα 2.4: Γεσκεηξηθή δηάηαμε θνριηώλ 

2.3.6 πγθνιιήζεηο 

Πύκθσλα κε ηελ απινπνηεκέλε κέζνδν ηνπ Δπξσθώδηθα, ε αληνρή ζρεδηαζκνύ 

κηαο εμσξαθήο κπνξεί λα ζεσξεζεί επαξθήο, αλ ζε θάζε ζεκείν θαηά κήθνο ηεο, ε 

ζπληζηακέλε όισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ ηεο ζπγθόιιεζεο 

ηθαλνπνηεί ην αθόινπζν θξηηήξην: 

Fw,Ed  ≤  Fw,Rd                                                            (2.16) 

όπνπ:  

 Fw,Ed  είλαη ε δύλακε ζρεδηαζκνύ ηεο ζπγθόιιεζεο 

 Fw,Rd  είλαη ε αληνρή ζρεδηαζκνύ ηεο ζπγθόιιεζεο 

Αλεμάξηεηα από ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ επηπέδνπ ηνπ ιαηκνύ ζε ζρέζε κε ηε  

δξώζα δύλακε, ε αληνρή ζρεδηαζκνύ ηεο ζπγθόιιεζεο πξέπεη λα ππνινγίδεηαη   

από ηε ζρέζε: 

 

 Fw,Rd = fvw.d a l                                                         (2.17) 

όπνπ: 

 fvw.d  είλαη ε αληνρή ζρεδηαζκνύ ζε δηάηκεζε ηεο ζπγθόιιεζεο. 

Ζ αληνρή ζρεδηαζκνύ ζε δηάηκεζε ηεο ζπγθόιιεζεο fvw.d πξέπεη λα ππνινγίδεηαη 

από ηε ζρέζε: 
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fvw.d = u

w M2

f / 3

β γ
                                   (2.18) 

 

Ζ πξώηε ζπγθόιιεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζπγθεθξηκέλν πείξακα είλαη γηα ηε 

ζύλδεζε ησλ δηαγσλίσλ/νξζνζηαηώλ κε ηα πέικαηα ηνπ ζύλζεηνπ 

ππνζηπιώκαηνο. Ζ κνξθή απηήο ηεο ζπγθόιιεζεο θαίλεηαη ζην Πρήκα 2.5. 

 

 

Πρήκα 2.5: Γεσκεηξία ζπγθόιιεζεο ησλ ξάβδσλ δηθηύσζεο ζην πέικα ηνπ 

ππνζηπιώκαηνο 

Θεσξώληαο ην πάρνο θαη ην κήθνο ηεο ζπγθόιιεζεο σο εμήο: 

 a = 2 mm 

 l = 30 mm 

Ζ αληνρή ηεο ζπγθόιιεζεο είλαη ίζε κε:  

fvw,d = 26.17 kN/cm2 

Θαη ε δύλακε πνπ κπνξεί λα παξαιάβεη είλαη ίζε κε: 

Fw,Rd = 26.17*0.2*3 = 15.70 kN 
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Δλώ ε δύλακε ζρεδηαζκνύ ηεο ζπγθόιιεζεο δελ αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ηελ 

ηηκή: 

Fw,Ed = 2 kN  

Ζ δεύηεξε ζπγθόιιεζε ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην πείξακα είλαη γηα ηε 

ζύλδεζε ηνπ πέικαηνο ηνπ ζύλζεηνπ ππνζηπιώκαηνο U60 κε ην έιαζκα 

218*200*30 (όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα). 

 

Πρήκα 2.6: Ππγθόιιεζε ησλ πεικάησλ ηνπ ππνζηπιώκαηνο ζην έιαζκα 

Θεσξώληαο ην πάρνο θαη ην κήθνο ηεο ζπγθόιιεζεο σο εμήο: 

 a = 4 mm 

 l = 160 mm 

Ζ αληνρή ηεο ζπγθόιιεζεο είλαη ίζε κε:  

fvw,d = 26.17 kN/cm2 

Θαη ε δύλακε πνπ κπνξεί λα παξαιάβεη είλαη ίζε κε: 

Fw,Rd = 26.17*0.4*16 = 167.49 kN 
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2.4  Αξηζκεηηθέο αλαιύζεηο 

2.4.1 Μεκνλσκέλν θάηλσκα ππνζηπιώκαηνο 

Πε πξώηε θάζε εμεηάδεηαη έλα θάηλσκα κεκνλσκέλν, κε ζθνπό λα δηαπηζησζεί ε 

δηαθνξά ηεο αληνρήο ηνπ κε απηή πνπ ππνινγίδεηαη από ηνλ Δπξσθώδηθα, θπξίσο 

ιόγσ επέθηαζεο ηεο πιαζηηθνπνίεζεο. 

2.4.1.1 Γξακκηθνπνηεκέλε αλάιπζε ιπγηζκνύ 

Θάλνληαο γξακκηθνπνηεκέλε αλάιπζε ιπγηζκνύ ηνπ κεκνλσκέλνπ θαηλώκαηνο, νη 

ηξεηο πξώηεο ηδηνκνξθέο πνπ πξνθύπηνπλ είλαη νη αθόινπζεο: 

           

Πρήκα 2.7(α): Ξξώηε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ 
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Πρήκα 2.7(β): Γεύηεξε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ 

 

           

Πρήκα 2.7(γ): Ρξίηε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ 



54                                                                                                                               Θεθάιαην 2 

_________________________________________________________________________________

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Καξίαο Ιηβαλνύ – ΔΚΞ – 2011 

Πηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ θξίζηκσλ 

θνξηίσλ ιπγηζκνύ ηνπ ακθηέξεηζηνπ θαηλώκαηνο, όπσο απηά ππνινγίζηεθαλ 

αξηζκεηηθά (ρξήζε πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ) αιιά θαη αλαιπηηθά.  

 Κξίζηκν Φνξηίν Λπγηζκνύ  

Αξηζκόο 

Ιδηνκνξθήο 
Adina Αλαιπηηθά Απόθιηζε 

1 638 kN 584 kN 1.09 

2 2287 kN 2337 kN 0.98 

3 4397 kN 5258 kN 0.84 

Ξίλαθαο 2.9 

Ξαξαηήξεζε: Ζ απόθιηζε ησλ απνηειεζκάησλ ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη 

ζηελ εηζαγσγή ηεο δηαηνκήο U60 ζην πξόγξακκα δελ έρνπλ ιεθζεί ππ’ όςηλ νη 

αθηίλεο ζπλαξκνγήο θαη ζπλεπώο δηαθέξνπλ νη ξνπέο αδξαλείαο έζησ θαη 

ειάρηζηα. 

 

2.4.1.2 Με γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο 

Πηε ζπλέρεηα θάλνπκε κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο 

ρξεζηκνπνηώληαο πιηθό S355 θαη εηζάγνληαο αηέιεηεο ζύκθσλα κε ηελ πξώηε 

ηδηνκνξθή, θαη κέγεζνο ίζν κε L/500=0.08cm ζηνλ θόκβν 6145 (κέζν 

θαηλώκαηνο). Ξαξαθάησ θαίλνληαη ν παξακνξθσκέλνο θνξέαο θαη νη αληίζηνηρεο 

ηάζεηο γηα ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. Απηέο είλαη νη 

εμήο: 

α) Διαζηηθόο θιάδνο 

β) Φνξηίν αζηνρίαο – Κέγηζηε ηηκή δξόκνπ ηζνξξνπίαο 

γ) Θαζνδηθόο θιάδνο 
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Πρήκα 2.8(α): Διαζηηθή ζπκπεξηθνξά κέινπο 

             

Πρήκα 2.8(β): Φνξηίν αζηνρίαο – Κέγηζηε ηηκή δξόκνπ ηζνξξνπίαο  
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Πρήκα 2.8(γ): Θαζνδηθόο θιάδνο δξόκνπ ηζνξξνπίαο 

 

Πην επόκελν ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε ζηαδηαθή επέθηαζε ηεο πιαζηηθνπνίεζεο γηα 

ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. 

 

Πρήκα 2.8(δ): Πηαδηαθή επέθηαζε πιαζηηθνπνίεζεο 
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Από ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ παξαηεξνύκε αξθεηά κεγάιε δηαθνξά 

αλάκεζα ζην θνξηίν αζηνρίαο ηνπ Adina θαη ζε απηό πνπ πξνέθπςε αλαιπηηθά 

εθαξκόδνληαο ηηο ζρέζεηο ηνπ Δπξσθώδηθα. Απηό νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλόο όηη 

ν Δπξσθώδηθαο ζηηο ζρέζεηο ηνπ, δελ ιακβάλεη ππ’ όςηλ ηελ επέθηαζε ηεο 

πιαζηηθνπνίεζεο ηεο δηαηνκήο, θαη ην θνξηίν ην νπνίν ππνινγίδεη αλαθέξεηαη ζηε 

ζηηγκή όπνπ ε αθξαία ίλα ηεο κεζαίαο δηαηνκήο θηάλεη ηελ ηάζε δηαξξνήο. 

Γεπηεξεπόλησο ε δηαθνξά απηή νθείιεηαη θαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηαηνκήο 

ιόγσ ύπαξμεο θαη κε ησλ αθηηλώλ ζπλαξκνγήο. Γηα θαιύηεξε επνπηεία, ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεηαη ε αληνρή ηνπ θαηλώκαηνο ζηηο ηξεηο αθόινπζεο 

πεξηπηώζεηο: 

1. Βάζεη ηνπ Δπξσθώδηθα ιακβάλνληαο ηε δηαηνκή ηνπ θαηλώκαηνο από ηνπο 

πξόηππνπο πίλαθεο. 

2. Βάζεη ηνπ Δπξσθώδηθα ιακβάλνληαο ηε δηαηνκή ηνπ θαηλώκαηνο ίζε κε 

απηή πνπ εηζάρζεθε ζην πξόγξακκα. 

3. Βάζεη ηνπ Adina. 

 

Πεξίπησζε Φνξηίν Αζηνρίαο 

1 176.93 kN 

2 182.26 kN 

3 217.67 kN 

Ξίλαθαο 2.10 

Ξαξαθάησ θαίλεηαη ν δξόκνο ηζνξξνπίαο ηνπ θόκβνπ 6145, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην 

κέζνλ ηνπ θαηλώκαηνο, γηα ηηο αθόινπζεο ηξεηο πεξηπηώζεηο (νη νπνίεο όιεο 

αλαθέξνληαη ζε απνηειέζκαηα ηνπ Adina): 

1) LBA                 Φνξηίν θαζνιηθνύ ιπγηζκνύ 

2) GNIA               Κε γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο κε αηέιεηεο    

3) GMNIA             Κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο κε αηέιεηεο 
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Γηάγξακκα 2.2 

2.4.2 ύλζεην δηθηπσηό ππνζηύισκα 

Πην επόκελν ζηάδην εμεηάδεηαη ην ζύλζεην δηθηπσηό ππνζηύισκα. Ζ πξνζνκνίσζε 

γίλεηαη κε ηεηξαπιεπξηθά πεπεξαζκέλα ζηνηρεία θειύθνπο ζηα πέικαηα, θαη κε 

ξαβδσηά ζηνηρεία δνθνύ ζηα δηαγώληα ζηνηρεία θαη ηνπο νξζνζηάηεο. Πηηο άθξεο 

ησλ δηαγσλίσλ θαη ησλ νξζνζηαηώλ έρεη απειεπζεξσζεί ν ζηξνθηθόο βαζκόο 

ειεπζεξίαο πνπ είλαη θάζεηνο ζην επίπεδν. 

Αξρηθά εμεηάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ππνζηπιώκαηνο απηνύ ζε θεληξηθή ζιίςε, 

θαη ην θνξηίν αζηνρίαο ηνπ ζπγθξίλεηαη κε ηελ αλαιπηηθά ππνινγηζκέλε ηηκή, θαη 

ζηε ζπλέρεηα αζθνύκε εθηόο από ζιηπηηθό θνξηίν, θαη κηα ζπγθεληξσκέλε ξνπή, 

ηεο νπνίαο ε ηηκή είλαη αλάινγε κε ηελ εθθεληξόηεηα ηνπ θνξηίνπ ζην πείξακα. 

2.4.2.1 Γξακκηθνπνηεκέλε αλάιπζε ιπγηζκνύ 

Θάλνληαο γξακκηθνπνηεκέλε αλάιπζε ιπγηζκνύ ηνπ ζύλζεηνπ δηθηπσηνύ 

ππνζηπιώκαηνο, πξνθύπηνπλ νη ηδηνκνξθέο ιπγηζκνύ. Πην παξαθάησ ζρήκα 

θαίλνληαη κόλν ε 1 θαη ε 7, νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ ζηελ ηνπηθή θαη ηελ θαζνιηθή 

αληίζηνηρα. 
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Πρήκα 2.9: Ρνπηθή θαη θαζνιηθή ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ 

Πηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ ηεο ηνπηθήο ηδηνκνξθήο 1 

θαη ηεο θαζνιηθήο ηδηνκνξθήο 7, όπσο απηό ππνινγίζηεθε ζηηο 3 αθόινπζεο 

πεξηπηώζεηο: 

1. Βάζεη ηνπ Δπξσθώδηθα ιακβάλνληαο ηε δηαηνκή ηνπ θαηλώκαηνο από ηνπο 

πξόηππνπο πίλαθεο. 

2. Βάζεη ηνπ Δπξσθώδηθα ιακβάλνληαο ηε δηαηνκή ηνπ θαηλώκαηνο ίζε κε 

απηή πνπ εηζάρζεθε ζην πξόγξακκα. 

3. Βάζεη ηνπ Adina. 

 

 Φνξηίν Λπγηζκνύ 

Πεξίπησζε Ιδηνκνξθή 1 Ιδηνκνξθή 7 

1 1168 kN 2546 kN 

2 1321 kN 2552 kN 

3 1383 kN 2513 kN 

Ξίλαθαο 2.11 

2.4.2.2 Με γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο 

Πηε ζπλέρεηα θάλνπκε κε γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο κε αηέιεηεο, θαη 

ρξεζηκνπνηνύκε δηγξακκηθό λόκν πιηθνύ ρσξίο θξάηπλζε κε ράιπβα S355. Νη 
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αηέιεηεο εηζάγνληαη κέζσ ησλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ. Γηα ηελ εηζαγσγή ηνπηθήο 

αηέιεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ε ηδηνκνξθή 1 (ζην κέζνλ ηνπ κεζαίνπ θαηλώκαηνο), θαη 

γηα ηελ εηζαγσγή θαζνιηθήο αηέιεηαο ε ηδηνκνξθή 7 (ζην κέζνλ ηνπ 

ππνζηπιώκαηνο). Ζ ηηκή ηεο ηνπηθήο αηέιεηαο ιακβάλεηαη ίζε κε wo=0.08cm, ελώ 

ηεο θαζνιηθήο ίζε κε eo=L/500=0.56cm. 

Ζ γεσκεηξία ηνπ θνξέα θαίλεηαη ζην Πρήκα 2.10: 

                     

Πρήκα 2.10: Γεσκεηξία ζύλζεηνπ ππνζηπιώκαηνο 

 

 

Κεληξηθή Θιίςε 

Αξρηθά εμεηάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζύλζεηνπ δηθηπσηνύ ππνζηπιώκαηνο ζε 

θεληξηθή ζιίςε. Ξαξαθάησ θαίλνληαη ν παξακνξθσκέλνο θνξέαο θαη νη 

αληίζηνηρεο ηάζεηο γηα ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. Απηέο 

είλαη νη εμήο: 

α) Διαζηηθόο θιάδνο 

β) Φνξηίν αζηνρίαο – Κέγηζηε ηηκή δξόκνπ ηζνξξνπίαο 

γ) Θαζνδηθόο θιάδνο 
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Πρήκα 2.11(α): Διαζηηθή ζπκπεξηθνξά ππνζηπιώκαηνο 

 

Πρήκα 2.11(β): Φνξηίν αζηνρίαο – Κέγηζηε ηηκή δξόκνπ ηζνξξνπίαο 
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Πρήκα 2.11(γ): Θαζνδηθόο θιάδνο δξόκνπ ηζνξξνπίαο 

Πην επόκελν ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε ζηαδηαθή επέθηαζε ηεο πιαζηηθνπνίεζεο ζην 

θξίζηκν θάηλσκα (ζην κέζν ηνπ ππνζηπιώκαηνο) γηα ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά 

ζεκεία ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. Κε ξνδ ρξώκα θαίλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

πιαζηηθνπνηεζεί. 

 

Πρήκα 2.11(δ): Δπέθηαζε πιαζηηθνπνίεζεο ζην θξίζηκν θάηλσκα 

 

Όπσο ήηαλ θαη αλακελόκελν, ην ππνζηύισκα αζηόρεζε ιόγσ ειαζηνπιαζηηθήο 

αζηνρίαο ηνπ κεζαίνπ θαηλώκαηνο, ην νπνίν δέρεηαη θαη ηε κεγαιύηεξε έληαζε. 
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Ξαξαθάησ θαίλεηαη ν δξόκνο ηζνξξνπίαο ηνπ θόκβνπ 6459, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην 

κέζν ηνπ ππνζηπιώκαηνο, γηα ηηο αθόινπζεο ηέζζεξηο πεξηπηώζεηο (νη νπνίεο όιεο 

αλαθέξνληαη ζε απνηειέζκαηα ηνπ Adina): 

1) LBA (Θαζνιηθό)               Φνξηίν θαζνιηθνύ ιπγηζκνύ 

2) LBA (Ρνπηθό)             Φνξηίν ηνπηθνύ ιπγηζκνύ 

3) GNIA              Κε γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο κε αηέιεηεο    

4) GMNIA             Κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο κε αηέιεηεο 

 

 

Γηάγξακκα 2.3 

Ξαξαθάησ δίλνληαη ζε κνξθή πίλαθα ηα θνξηία αζηνρίαο ηνπ ππνζηπιώκαηνο γηα 

ηηο εμήο ηέζζεξηο πεξηπηώζεηο: 

1. Βάζεη ηνπ Δπξσθώδηθα κε αληνρή θαηλώκαηνο ζύκθσλα κε ηελ πξόηππε 

δηαηνκή. 

2. Βάζεη ηνπ Δπξσθώδηθα κε αληνρή θαηλώκαηνο ζύκθσλα κε ηε δηαηνκή πνπ 

εηζάρζεθε ζην πξόγξακκα. 

3. Βάζεη ηνπ Δπξσθώδηθα κε αληνρή θαηλώκαηνο απηή πνπ πξνέθπςε από ην 

Adina. 

4. Βάζεη ηνπ Adina. 
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Πεξίπησζε Αληνρή θαηλώκαηνο Νch,Rd Αληνρή ππνζηπιώκαηνο 

1 176.93 kN 332.44 kN 

2 182.26 kN 342.38 kN 

3 217.67 kN 406.88 kN 

4 - 410.44 kN 

Ξίλαθαο 2.12 

 

 

Θιίςε θαη Κάκςε 

Πηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ππνζηπιώκαηνο ζε ζιίςε θαη θάκςε 

ηαπηόρξνλα. Ζ ηηκή ηεο ζπγθεληξσκέλεο ξνπήο πνπ αζθείηαη ζηελ θνξπθή ηνπ 

κέινπο είλαη πάληα αλάινγε ηεο εθθεληξόηεηαο κέζσ ηεο νπνίαο εηζάγεηαη ην 

ζιηπηηθό θνξηίν. Πην πείξακά καο ε ηηκή ηεο εθθεληξόηεηαο είλαη ίζε κε 30cm. 

Ξαξαθάησ θαίλνληαη ν παξακνξθσκέλνο θνξέαο θαη νη αληίζηνηρεο ηάζεηο γηα 

ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. Απηέο είλαη νη εμήο: 

α) Διαζηηθόο θιάδνο 

β) Φνξηίν αζηνρίαο – Κέγηζηε ηηκή δξόκνπ ηζνξξνπίαο 

γ) Θαζνδηθόο θιάδνο 
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Πρήκα 2.12(α): Διαζηηθή ζπκπεξηθνξά ππνζηπιώκαηνο 

 

 

        

Πρήκα 2.12(β): Φνξηίν αζηνρίαο – Κέγηζηε ηηκή δξόκνπ ηζνξξνπίαο 
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Πρήκα 2.12(γ): Θαζνδηθόο θιάδνο δξόκνπ ηζνξξνπίαο 

Πην επόκελν ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε ζηαδηαθή επέθηαζε ηεο πιαζηηθνπνίεζεο ζην 

θξίζηκν θάηλσκα (ζην κέζν ηνπ ππνζηπιώκαηνο) γηα ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά 

ζεκεία ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. Κε ξνδ ρξώκα θαίλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

πιαζηηθνπνηεζεί. 

 

Πρήκα 2.12(δ): Δπέθηαζε πιαζηηθνπνίεζεο ζην θξίζηκν θάηλσκα 
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Ξαξαθάησ θαίλεηαη ν δξόκνο ηζνξξνπίαο ηνπ θόκβνπ 6459, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην 

κέζν ηνπ ππνζηπιώκαηνο, γηα ηηο αθόινπζεο ηέζζεξηο πεξηπηώζεηο (νη νπνίεο όιεο 

αλαθέξνληαη ζε απνηειέζκαηα ηνπ Adina): 

1) LBA (Θαζνιηθό)               Φνξηίν θαζνιηθνύ ιπγηζκνύ 

2) LBA (Ρνπηθό)             Φνξηίν ηνπηθνύ ιπγηζκνύ 

3) GNIA              Κε γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο κε αηέιεηεο    

4) GMNIA             Κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο κε αηέιεηεο 

 

 

Γηάγξακκα 2.4 

 

Γηα θαιύηεξε επνπηεία ζην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδνληαη κόλν νη δξόκνη 

ηζνξξνπίαο GNIA θαη GMNIA. 
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Γηάγξακκα 2.5 

 

Όπσο δηαπηζηώζεθε θαη από ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο, ε ύπαξμε ξνπήο 

επηβαξύλεη πνιύ ην ππνζηύισκα κε απνηέιεζκα ε αληνρή ηνπ λα πέθηεη αξθεηά. 

Θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε αζηνρία γίλεηαη ζην κέζνλ ηνπ κέινπο, ελώ ε 

παξακόξθσζε αθνινπζεί θπξίσο ηνλ θαζνιηθό ιπγηζκό. 

Ξαξαθάησ δίλνληαη ζε κνξθή πίλαθα ηα θνξηία αζηνρίαο ηνπ ππνζηπιώκαηνο γηα 

ηηο εμήο ηέζζεξηο πεξηπηώζεηο: 

1. Βάζεη ηνπ Δπξσθώδηθα κε αληνρή θαηλώκαηνο ζύκθσλα κε ηελ πξόηππε 

δηαηνκή. 

2. Βάζεη ηνπ Δπξσθώδηθα κε αληνρή θαηλώκαηνο ζύκθσλα κε ηε δηαηνκή πνπ 

εηζάρζεθε ζην πξόγξακκα. 

3. Βάζεη ηνπ Δπξσθώδηθα κε αληνρή θαηλώκαηνο απηή πνπ πξνέθπςε από ην 

Adina. 

4. Βάζεη ηνπ Adina. 
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Πεξίπησζε Αληνρή θαηλώκαηνο Νch,Rd Αληνρή ππνζηπιώκαηνο 

1 176.93 kN 85 kN 

2 182.26 kN 87.26 kN 

3 217.67 kN  103.69 kN 

4 - 106.13 kN 

Ξίλαθαο 2.12 

 

2.4.3 Κνίιε ηεηξαγσληθή δνθόο 

Πηε ζπλέρεηα πξνζνκνηώλεηαη ε θνίιε ηεηξαγσληθή δνθόο 200*200*16 κέζσ ηεο 

νπνίαο ζα αζθεζεί έθθεληξα ην θνξηίν. Πηόρνο είλαη ε δνθόο απηή λα ιεηηνπξγεί 

ειαζηηθά γηα ηελ επηβαιιόκελε δύλακε. Γηα επηπιένλ αληνρή, πξνζηίζεηαη θαη κία 

εγθάξζηα λεύξσζε πάρνπο 16mm πάλσ από ην δεμί πέικα ηνπ ππνζηπιώκαηνο. 

Ζ πξνζνκνίσζε ηεο θνηινδνθνύ θαη ηνπ ειάζκαηνο από θάησ, γίλεηαη κε 

ηεηξαπιεπξηθά πεπεξαζκέλα ζηνηρεία θειύθνπο. Νη θνριίεο κε ηνπο νπνίνπο 

ζπλδέεηαη ε δνθόο κε ην έιαζκα, πξνζνκνηώλνληαη κε ηέζζεξα άθακπηα ζηνηρεία 

γηα ηνλ θαζέλα ζηε ζέζε πνπ βξίζθνληαη. Ρν έιαζκα παηάεη πάλσ ζηα πέικαηα ηνπ 

ππνζηπιώκαηνο θαη ελώλεηαη κε απηά κέζσ ζπγθόιιεζεο. Γηα ην ιόγν απηό, 

επηβάιινληαη ζην έιαζκα θαηά κήθνο ηεο ζπγθόιιεζεο απιέο ζηεξίμεηο κε 

απειεπζέξσζε ηεο ζηξνθήο. Ρν θνξηίν επηβάιιεηαη έθθεληξα σο νκνηόκνξθα 

θαηαλεκεκέλν πάλσ από ηελ επηθάλεηα ζηελ νπνία ζα παηάεη ην έκβνιν. Ιόγσ ηεο 

εθθεληξόηεηαο απηήο ηνπ θνξηίνπ, ζα δεκηνπξγείηαη κηα ζιηβόκελε θαη κηα 

εθειθπόκελε δώλε ζην έιαζκα. Ρνλ εθειθπζκό ηνλ παξαιακβάλνπλ νη θνριίεο, 

ελώ ηε ζιίςε θπξίσο ε θνηινδνθόο θαη ην έιαζκα. Ζ πξνζνκνίσζε ηεο ζιηβόκελεο 

δώλεο γίλεηαη κε ηελ εηζαγσγή άθακπησλ ζηνηρείσλ ζηε δηεπηθάλεηα ειάζκαηνο-

θνηινδνθνύ. 

Ζ γεσκεηξία ηνπ πξνζνκνηώκαηνο θαίλεηαη ζην Πρήκα 2.13: 
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Πρήκα 2.13: Γεσκεηξία δνθνύ θνίιεο ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο 

Θάλνληαο κε γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο κε ράιπβα S355, ε παξακόξθσζε θαη 

νη αληίζηνηρεο ηάζεηο ηε ζηηγκή ηνπ κέγηζηνπ θνξηίνπ θαίλνληαη παξαθάησ: 
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Πρήκα 2.14: Ξαξακόξθσζε θαη ελεξγέο ηάζεηο ηε ζηηγκή ηνπ κέγηζηνπ θνξηίνπ 

Όπσο δηαπηζηώζεθε, ην κέγηζην θνξηίν ην νπνίν αληέρεη ην ζύζηεκα θνηινδνθνύ – 

ειάζκαηνο είλαη: 

Pmax = 9846.46*0.2*0.218 = 430 kN 

ην νπνίν είλαη αξθεηά κεγαιύηεξν από απηό πνπ ηειηθά ζα ηνπ αζθεζεί, θαη 

ζπλεπώο δελ θηλδπλεύεη από θαηάξξεπζε.   

2.4.4 ύλζεηε δηάηαμε ππνζηπιώκαηνο – δνθνύ 

Δθόζνλ έρνπλ κειεηεζεί θαη πξνζνκνησζεί όια ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο 

πεηξακαηηθήο δηάηαμεο θαη ζπκπεξηθέξνληαη κε ηνλ επηζπκεηό ηξόπν, ζεηξά έρεη ε 

πξνζνκνίσζε ηνπ ζπλνιηθνύ κνληέινπ γηα λα δνύκε θαη πσο απνθξίλεηαη σο 

ζύζηεκα. 

Πην ζηάδην ινηπόλ απηό, πξνζνκνηώλεηαη ην ζύλζεην ππνζηύισκα όπσο ζηελ 

παξάγξαθν 2.4.2, ην νπνίν ζπλδέεηαη πάλσ θαη θάησ κε ην έιαζκα 218*200*30 



72                                                                                                                               Θεθάιαην 2 

_________________________________________________________________________________

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Καξίαο Ιηβαλνύ – ΔΚΞ – 2011 

κέζσ άθακπησλ ζηνηρείσλ, θαη απηό κε ηε ζεηξά ηνπ ελώλεηαη κε ηελ θνηινδνθό κε 

ηνλ ηξόπν πνπ αλαπηύρζεθε ζηελ παξάγξαθν 2.4.3. Ρν θνξηίν πνπ ηνπ 

επηβάιιεηαη είλαη θεληξηθό ζιηπηηθό, θαη ζηε ζπλέρεηα έθθεληξα ηνπνζεηεκέλν 

ζιηπηηθό θνξηίν. 

Ζ γεσκεηξία ηνπ κνληέινπ θαίλεηαη ζηα παξαθάησ ζρήκαηα: 

                      

 

 

Πρήκα 2.15: Γεσκεηξία ζύλζεηεο δηάηαμεο 
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2.4.4.1 Γξακκηθνπνηεκέλε αλάιπζε ιπγηζκνύ 

Θάλνληαο γξακκηθνπνηεκέλε αλάιπζε ιπγηζκνύ ηνπ ζύλζεηνπ δηθηπσηνύ 

ππνζηπιώκαηνο, πξνθύπηνπλ νη ηδηνκνξθέο ιπγηζκνύ. Πην παξαθάησ ζρήκα 

θαίλνληαη κόλν ε 1 θαη ε 7, νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ ζηελ ηνπηθή θαη ηελ θαζνιηθή 

αληίζηνηρα. 

    

Πρήκα 2.16: Ρνπηθή θαη θαζνιηθή ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ 

 

2.4.4.2 Με γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο 

Πηε ζπλέρεηα θάλνπκε κε γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο κε αηέιεηεο, θαη 

ρξεζηκνπνηνύκε δηγξακκηθό λόκν πιηθνύ ρσξίο θξάηπλζε κε ράιπβα S355. Νη 

αηέιεηεο εηζάγνληαη κέζσ ησλ ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ. Γηα ηελ εηζαγσγή ηνπηθήο 

αηέιεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ε ηδηνκνξθή 1 (ζην κέζνλ ηνπ κεζαίνπ θαηλώκαηνο), θαη 

γηα ηελ εηζαγσγή θαζνιηθήο αηέιεηαο ε ηδηνκνξθή 7 (ζην κέζνλ ηνπ 

ππνζηπιώκαηνο). Ζ ηηκή ηεο ηνπηθήο αηέιεηαο ιακβάλεηαη ίζε κε wo=0.08cm, ελώ 

ηεο θαζνιηθήο ίζε κε eo=L/500=0.56cm. 
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Κεληξηθή Θιίςε 

Αξρηθά εμεηάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζύλζεηνπ δηθηπσηνύ ππνζηπιώκαηνο ζε 

θεληξηθή ζιίςε. Ξαξαθάησ θαίλνληαη ν παξακνξθσκέλνο θνξέαο θαη νη 

αληίζηνηρεο ηάζεηο γηα ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. Απηέο 

είλαη νη εμήο: 

α) Διαζηηθόο θιάδνο 

β) Φνξηίν αζηνρίαο – Κέγηζηε ηηκή δξόκνπ ηζνξξνπίαο 

γ) Θαζνδηθόο θιάδνο 

 

 

 

Πρήκα 2.17(α): Διαζηηθή ζπκπεξηθνξά κέινπο – Ξαξακόξθσζε θαη ηάζεηο 
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Πρήκα 2.17(β): Φνξηίν αζηνρίαο – Κέγηζηε ηηκή δξόκνπ ηζνξξνπίαο – 

Ξαξακόξθσζε θαη ηάζεηο 
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Πρήκα 2.17(γ): Θαζνδηθόο θιάδνο δξόκνπ ηζνξξνπίαο – Ξαξακόξθσζε θαη ηάζεηο 

 

Πην επόκελν ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε ζηαδηαθή επέθηαζε ηεο πιαζηηθνπνίεζεο ζην 

θξίζηκν θάηλσκα (ζην κέζν ηνπ ππνζηπιώκαηνο) γηα ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά 

ζεκεία ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. Κε ξνδ ρξώκα θαίλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

πιαζηηθνπνηεζεί. 
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Πρήκα 2.17(δ): Δπέθηαζε πιαζηηθνπνίεζεο ζην θξίζηκν θάηλσκα 

 

Όπσο ήηαλ θαη αλακελόκελν, ην ππνζηύισκα αζηόρεζε ιόγσ ειαζηνπιαζηηθήο 

αζηνρίαο ηνπ κεζαίνπ θαηλώκαηνο, ην νπνίν δέρεηαη θαη ηε κεγαιύηεξε έληαζε. 

Θάπνηεο ηνπηθέο ζπγθεληξώζεηο ηάζεσλ ζηελ πεξηνρή ησλ άθακπησλ ζηνηρείσλ ηεο 

θνηινδνθνύ, ζεσξνύληαη ηνπηθά θαηλόκελα ηα νπνία δελ έρνπλ ηόζν θπζηθή 

ζεκαζία. 

Ξαξαθάησ θαίλεηαη ν δξόκνο ηζνξξνπίαο ηνπ θόκβνπ 6459, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην 

κέζν ηνπ ππνζηπιώκαηνο, γηα ηηο αθόινπζεο ηέζζεξηο πεξηπηώζεηο (νη νπνίεο όιεο 

αλαθέξνληαη ζε απνηειέζκαηα ηνπ Adina): 

1) LBA (Θαζνιηθό)               Φνξηίν θαζνιηθνύ ιπγηζκνύ 

2) LBA (Ρνπηθό)             Φνξηίν ηνπηθνύ ιπγηζκνύ 

3) GNIA              Κε γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο κε αηέιεηεο    

4) GMNIA             Κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο κε αηέιεηεο 

 



78                                                                                                                               Θεθάιαην 2 

_________________________________________________________________________________

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Καξίαο Ιηβαλνύ – ΔΚΞ – 2011 

 

Γηάγξακκα 2.6 

 

 

Θιίςε θαη Κάκςε 

Πηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ππνζηπιώκαηνο ζε ζιίςε θαη θάκςε 

ηαπηόρξνλα. Ρν θνξηίν αζθείηαη ζηελ άθξε ηεο θνηινδνθνύ έηζη ώζηε λα 

δεκηνπξγεί θαη θάκςε εθηόο από ζιίςε. Ζ ηηκή ηεο εθθεληξόηεηαο κε ηελ νπνία 

εηζάγεηαη είλαη ίζε κε 30cm. 

Ξαξαθάησ θαίλνληαη ν παξακνξθσκέλνο θνξέαο θαη νη αληίζηνηρεο ηάζεηο γηα 

ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. Απηέο είλαη νη εμήο: 

α) Διαζηηθόο θιάδνο 

β) Φνξηίν αζηνρίαο – Κεγίζηε ηηκή δξόκνπ ηζνξξνπίαο 

γ) Θαζνδηθόο θιάδνο 
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Πρήκα 2.18(α): Διαζηηθή ζπκπεξηθνξά κέινπο – Ξαξακόξθσζε θαη ηάζεηο 
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Πρήκα 2.18(β): Φνξηίν αζηνρίαο – Κέγηζηε ηηκή δξόκνπ ηζνξξνπίαο – 

Ξαξακόξθσζε θαη ηάζεηο 
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2.18(γ): Θαζνδηθόο θιάδνο δξόκνπ ηζνξξνπίαο – Ξαξακόξθσζε θαη ηάζεηο 

 

Πην επόκελν ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε ζηαδηαθή επέθηαζε ηεο πιαζηηθνπνίεζεο ζην 

θξίζηκν θάηλσκα (ζην κέζν ηνπ ππνζηπιώκαηνο) γηα ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά 

ζεκεία ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. Κε ξνδ ρξώκα θαίλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

πιαζηηθνπνηεζεί. 
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Πρήκα 2.18(δ): Δπέθηαζε πιαζηηθνπνίεζεο ζην θξίζηκν θάηλσκα 

 

Όπσο είλαη θαλεξό, ην ππνζηύισκα αζηνρεί ιόγσ ειαζηνπιαζηηθήο αζηνρίαο ηνπ 

κεζαίνπ θαηλώκαηνο ην νπνίν είλαη θαη ην θξίζηκν. Ρν κέγηζην θνξηίν ην νπνίν 

θηάλεη είλαη: 

Pmax = 2353*0.218*0.2 = 102.6 kN 

Ξαξαθάησ θαίλεηαη ν δξόκνο ηζνξξνπίαο ηνπ θόκβνπ 6459, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην 

κέζν ηνπ ππνζηπιώκαηνο, γηα ηηο αθόινπζεο ηέζζεξηο πεξηπηώζεηο (νη νπνίεο όιεο 

αλαθέξνληαη ζε απνηειέζκαηα ηνπ Adina): 

1) LBA (Θαζνιηθό)               Φνξηίν θαζνιηθνύ ιπγηζκνύ 

2) LBA (Ρνπηθό)             Φνξηίν ηνπηθνύ ιπγηζκνύ 

3) GNIA              Κε γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο κε αηέιεηεο    

4) GMNIA             Κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο κε αηέιεηεο 
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Γηάγξακκα 2.7 

 

Γηα θαιύηεξε επνπηεία ζην επόκελν δηάγξακκα παξαηίζεληαη κόλν νη δξόκνη 

ηζνξξνπίαο GNIA θαη GMNIA. 

 

Γηάγξακκα 2.8 
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2.5  πκπεξάζκαηα 

Θύξηνο ζηόρνο απηνύ ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ζύλζεησλ δηθηπσηώλ ππνζηπισκάησλ ζε ζιίςε θαη θάκςε. Γηα λα πινπνηεζεί 

όκσο απηόο ν ζηόρνο έπξεπε λα επηιερζεί έλα ηέηνην ππνζηύισκα ην νπνίν λα 

ζπκπεξηθέξεηαη κε ηνλ επηζπκεηό ηξόπν θαη ηαπηόρξνλα λα ηθαλνπνηεί ηνπο 

απαηηνύκελνπο πεξηνξηζκνύο νη νπνίνη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο 

αιιεινζπγθξνύνληαλ.  

Ρειηθά, ε πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ επηιέρζεθε θαίλεηαη λα πιεξεί όινπο ηνπο 

απαηηνύκελνπο πεξηνξηζκνύο. Ρν ζύλζεην δηθηπσηό ππνζηύισκα πνπ επηιέρζεθε 

αζηνρεί κε ηνλ επηζπκεηό ηξόπν (π.ρ. δελ αζηνρνύλ νη ξάβδνη δηθηύσζεο) θαη γηα 

θνξηίν ηέηνην ώζηε λα κπνξεί λα επηβιεζεί ζην εξγαζηήξην κε ηα ππάξρνληα κέζα. 

Δθηόο απηνύ, γηα ηελ ηηκή απηή ηνπ θνξηίνπ όια ηα δεπηεξεύνληα ζηνηρεία 

(θνηινδνθόο, έιαζκα, πείξνο, θνριίεο) ιεηηνπξγνύλ ζηελ  ειαζηηθή πεξηνρή ηνπο 

θαη ζπλεπώο δελ θηλδπλεύνπλ από αζηνρία. Ρέινο, ην θπξηόηεξν είλαη όηη ε 

πεηξακαηηθή δηάηαμε ηθαλνπνηεί ηνπο γεσκεηξηθνύο πεξηνξηζκνύο πνπ πξέπεη λα 

πιεξνύληαη έηζη ώζηε λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζην πιαίζην ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

Ππλεπώο, ην κόλν πνπ κέλεη λα δηαπηζηώζνπκε είλαη θαηά πόζνλ ηα πεηξακαηηθά 

απνηειέζκαηα ζπκβαδίδνπλ κε ηα αλαιπηηθά θαη ηα αξηζκεηηθά.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3 

 

Δλαιιαθηηθνί ηξόπνη πξνζνκνίσζεο 

ζύλζεησλ ππνζηπισκάησλ 

 

3.1  Δηζαγσγή 

Ρα ζύλζεηα δηθηπσηά ππνζηπιώκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά ζε κεηαιιηθά θηίξηα 

θαη γέθπξεο πξνζθέξνληαο νηθνλνκηθέο ιύζεηο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρνπλ 

κεγάια αλνίγκαηα ή θνξηία. Ρα δύν πξάγκαηα ηα νπνία πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ’ 

όςηλ ζην ζρεδηαζκό ησλ ζύλζεησλ ππνζηπισκάησλ είλαη ε επηξξνή ηεο δηάηκεζεο 

ιόγσ ηεο κεησκέλεο δηαηκεηηθήο ηνπο δπζθακςία, θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ 

θαζνιηθήο θαη ηνπηθήο αηέιεηαο. Ν Δπξσθώδηθαο 3 αληηκεησπίδεη ηα ζύλζεηα 

ππνζηπιώκαηα σο κέιε Timoshenko γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο δηαηκεηηθήο 

παξακόξθσζεο, θαη ππνινγίδεη ην θνξηίν αζηνρίαο ηνπο κόλν γηα ηελ πεξίπησζε 

πνπ έρνπκε ακθηέξεηζην ππνζηύισκα.  

Ρν πξόβιεκα όκσο είλαη όηη ζηελ πξάμε ηα ζύλζεηα ππνζηπιώκαηα δελ είλαη κόλν 

ακθηέξεηζηα. Απνηεινύλ κέξνο κηαο νιόθιεξεο θαηαζθεπήο, θαη ζπλεπώο έρνπλ 

ηπραίεο ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο εμαξηώληαη από πνιινύο παξάγνληεο όπσο 

ε δπζθακςία ηεο ζύλδεζεο (άθακπηνο ή εκηάθακπηνο θόκβνο), ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ δνθώλ πνπ ζπλδένληαη κε ην ππνζηύισκα, θ.ά.  

Ρν γεγνλόο ινηπόλ όηη ν Δπξσθώδηθαο πξνηείλεη ιύζεηο κόλν γηα ηελ πεξίπησζε 

ηνπ ακθηέξεηζηνπ ζύλζεηνπ ππνζηπιώκαηνο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζην 

ζρεδηαζκό ηνπο. Πηελ πξάμε, ν ηξόπνο ζρεδηαζκνύ ηέηνησλ ππνζηπισκάησλ 

νδεγεί πνιιέο θνξέο ζε απνηειέζκαηα ηα νπνία είλαη ηόζν ππέξ ηεο αζθαιείαο 

πνπ θξίλνληαη αληηνηθνλνκηθά, θαη άιιεο θνξέο ζε απνηειέζκαηα ηα νπνία είλαη 

θαηά ηεο αζθαιείαο. Πηόρνο ινηπόλ ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, είλαη ε 

πξόηαζε ελόο ηξόπνπ ππνινγηζκνύ ηνπ θνξηίνπ αζηνρίαο ζύλζεησλ 

ππνζηπισκάησλ ν νπνίνο λα αληαπνθξίλεηαη θαιύηεξα ζηελ πξαγκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη παξάιιεια λα κελ είλαη επίπνλνο ρξνληθά θαη ππνινγηζηηθά. 
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3.2  Γηεξεύλεζε ελαιιαθηηθώλ ηζνδύλακσλ 

πξνζνκνησκάησλ δνθνύ (ζηνηρεία δνθνύ ζηα 

πέικαηα ηνπ ππνζηπιώκαηνο) 

3.2.1 Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνζνκνησκάησλ 

 Δπηιέγεηαη πξνο κειέηε έλα ζύλζεην δηθηπσηό ππνζηύισκα κε δηθηύσζε V κε 

νξζνζηάηεο, ην νπνίν ζηε βάζε ηνπ ελώλεηαη κε ην έδαθνο κέζσ άξζξσζεο, θαη 

ζηελ θνξπθή ηνπ ελώλεηαη κε κηα δηθηπσηή δνθό. Ζ ζύλδεζε κεηαμύ 

ππνζηπιώκαηνο θαη δνθνύ ζεσξείηαη πιήξσο άθακπηε. 

Πηνλ Ξίλαθα 3.1, 3.2, 3.3 θαίλνληαη ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζύλζεηνπ 

δηθηπσηνύ ππνζηπιώκαηνο: 

Υαξαθηεξηζηηθά ύλζεηνπ Τπνζηπιώκαηνο 

Ύςνο ππνζηπιώκαηνο (cm) L  1870 

Αηέιεηα ππνζηπιώκαηνο (cm) eo 3.74 

Νξηδόληηα απόζηαζε θ.β. πεικάησλ (cm) ho 170 

Ονπή αδξαλείαο ππνζηπιώκαηνο (cm4) Ieff = 0.5Achho
2 3150100 

Κήθνο ηνπ ελόο θαηλώκαηνο (cm) A 170 

Αξηζκόο θαηλσκάησλ N 11 

Γηαηκεηηθή δπζθακςία (kN) Sv 482578.13 

Ξίλαθαο 3.1 

Υαξαθηεξηζηηθά Πεικάησλ 

Γηαηνκή πέικαηνο HEB 450 

Δκβαδόλ δηαηνκήο (cm2) Ach 218 

Ονπή αδξαλείαο σο πξνο ηνλ αζζελή άμνλα (cm4) Ich,z 11720 

Αθηίλα αδξαλείαο σο πξνο ηνλ αζζελή άμνλα (cm) ich,z 7.33 

Θακπύιε ιπγηζκνύ  b 

Ππληειεζηήο αηειεηώλ  0.34 

Ξίλαθαο 3.2 

Υαξαθηεξηζηηθά Ράβδσλ Γηθηύσζεο 

Γηαηνκή ξάβδνπ δηθηύσζεο CHS 1397*8 

Δκβαδόλ δηαηνκήο (cm2) Ad 66.2 

Ξίλαθαο 3.3 
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Πην πάλσ κέξνο ηνπ ππνζηπιώκαηνο ελώλεηαη κηα δηθηπσηή δνθόο κε δηθηύσζε Ε 

κε νξζνζηάηεο. Πηνπο πίλαθεο 3.4, 3.5, 3.6 θαίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πεικάησλ θαη ησλ ξάβδσλ δηθηύσζεο ηεο δνθνύ: 

  

Υαξαθηεξηζηηθά Γηθηπσηήο Γνθνύ 

Κήθνο δνθνύ (cm) L  1500 

Απόζηαζε θ.β. πεικάησλ (cm) ho 170 

Ονπή αδξαλείαο δνθνύ (cm4) Ieff = 0.5Achho
2 11560000 

Κήθνο ηνπ ελόο θαηλώκαηνο (cm) A 100 

Αξηζκόο θαηλσκάησλ N 15 

Γηαηκεηηθή δπζθακςία (kN) Sv 724895 

Ξίλαθαο 3.4 

Υαξαθηεξηζηηθά Πεικάησλ 

Γηαηνκή πέικαηνο Ρεηξαγσληθή 0.2*0.4 

Δκβαδόλ δηαηνκήο (cm2) Ach 800 

Ονπή αδξαλείαο σο πξνο ηνλ αζζελή άμνλα (cm4) Ich,z 26667 

Αθηίλα αδξαλείαο σο πξνο ηνλ αζζελή άμνλα (cm) ich,z 5.77 

Θακπύιε ιπγηζκνύ  c 

Ππληειεζηήο αηειεηώλ  0.49 

Ξίλαθαο 3.5 

Υαξαθηεξηζηηθά Ράβδσλ Γηθηύσζεο 

Γηαηνκή ξάβδνπ δηθηύσζεο Ρεηξαγσληθή 0.1*0.15 

Δκβαδόλ δηαηνκήο (cm2) Ad 150 

Ξίλαθαο 3.6 

Γηα ηνλ παξαπάλσ θνξέα επηιέγνληαη ηξεηο πεξηπηώζεηο ζηήξημεο ζην απέλαληη 

άθξν (θύιηζε, θπιηόκελε πάθησζε θαη άξζξσζε). Ζ γεσκεηξία ηνπο θαίλεηαη ζην 

Πρήκα 3.1: 

 

 

 

 

 



88                                                                                                                              Θεθάιαην 3 

_________________________________________________________________________________

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Καξίαο Ιηβαλνύ – ΔΚΞ – 2011 

 

     

 

Πρήκα 3.1: Γεσκεηξία θνξέα κε (α) θύιηζε, (β) θπιηόκελε πάθησζε θαη (γ) 

άξζξσζε ζην απέλαληη άθξν 

 

Ξαξαθάησ, νη ηξεηο απηνί θνξείο καδί κε θάπνηνπο ηζνδύλακνπο ηνπο, εμεηάδνληαη 

ζε δηάθνξεο πεξηπηώζεηο αλαιύζεσλ θαη θνξηίζεσλ.  
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3.2.2 Αλαιύζεηο γξακκηθνπνηεκέλνπ ιπγηζκνύ 

3.2.2.1 Ιζνδύλακα πξνζνκνηώκαηα 

Ρα ηζνδύλακα πξνζνκνηώκαηα πνπ εμεηάδνληαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

γξακκηθνπνηεκέλνπ ιπγηζκνύ είλαη πέληε. Πηόρνο είλαη λα απνδεηρηεί όηη ζηα 

πξνζνκνηώκαηα απηά ηζρύεη ε ηζνδπλακία, θαη όηη κπνξνύκε λα πεξάζνπκε από ην 

έλα ζην άιιν ρσξίο ζεκαληηθή απόθιηζε.  

Ρα πξνζνκνηώκαηα απηά γηα ηελ θάζε πεξίπησζε ζηήξημεο ζην απέλαληη άθξν είλαη 

ηα εμήο: 

1. Ξιήξεο δηθηπσηό ππνζηύισκα θαη πιήξεο δηθηπσηή δνθόο. 

2. Ξιήξεο δηθηπσηό ππνζηύισκα θαη ηζνδύλακε νιόζσκε δνθόο. 

3. Ξιήξεο δηθηπσηό ππνζηύισκα θαη ηζνδύλακν ζηξνθηθό ειαηήξην. 

4. Ηζνδύλακε νιόζσκε δηαηνκή ζην ππνζηύισκα θαη ηε δνθό. 

5. Ηζνδύλακε νιόζσκε δηαηνκή ζην ππνζηύισκα θαη ζηξνθηθό ειαηήξην.  

 

Ηζνδύλακε νιόζσκε δνθόο  

Ζ νιόζσκε δνθόο κε ηελ νπνία αληηθαζίζηαηαη ε δηθηπσηή δνθόο, έρεη ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: 

α) Δκβαδό ίζν κε απηό ησλ δύν πεικάησλ ηεο δηθηπσηήο δνθνύ. 

Αt = 1600 m2 

β) Ονπή αδξαλείαο σο πξνο ηνλ δηακήθε άμνλα ηεο δνθνύ ίζε κε ηε ξνπή 

αδξαλείαο ηεο δηθηπσηήο δνθνύ γηα θάκςε εληόο επηπέδνπ.  

Ηt = Ieff = 0.5 Af ho
2 = 11560000 cm4 

γ) Γηαηκεηηθή δπζθακςία ίζε κε απηή ηεο δηθηπσηήο δνθνύ.  

2

d o
v 3

3 d o

3

v

EA ah
S  =  = 724895 kN

A h
d 1+

A d

 

vS  = kAG  k = 0.0582  

Ρειηθά επηιέγεηαη ζπκπαγήο ηεηξαγσληθή δηαηνκή δηαζηάζεσλ 3m*0.0514m.  
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Ηζνδύλακε νιόζσκε δηαηνκή ζην ππνζηύισκα 

Ζ νιόζσκε δνθόο κε ηελ νπνία αληηθαζίζηαηαη ην ζύλζεην δηθηπσηό ππνζηύισκα, 

έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

α) Δκβαδό ίζν κε απηό ησλ δύν πεικάησλ ηνπ ζύλζεηνπ ππνζηπιώκαηνο. 

Αc = 436 m2 

β) Ονπή αδξαλείαο ηνπ ππνζηπιώκαηνο γηα θάκςε εληόο επηπέδνπ ίζε κε ηελ 

αληίζηνηρε ξνπή αδξαλείαο ηεο ζύλζεηεο δηαηνκήο.  

Ηc = Ieff = 0.5 Ach ho
2 = 3150000 cm4 

γ) Γηαηκεηηθή δπζθακςία ίζε κε απηή ηνπ ζύλζεηνπ ππνζηπιώκαηνο.  

2

d o
v 3

EA ah
S  =  = 482578.13 kN

d
 

vS  = kAG  k = 0.1423  

Ρειηθά επηιέγεηαη ζπκπαγήο ηεηξαγσληθή δηαηνκή δηαζηάζεσλ 3m*0.014m.  

 

Ηζνδύλακν ζηξνθηθό ειαηήξην 

Ν ππνινγηζκόο ηνπ ζηξνθηθνύ ειαηεξίνπ κε ην νπνίν αληηθαζίζηαηαη θάζε θνξά ε 

δνθόο, αλάινγα κε ηε ζηήξημε ζην απέλαληη άθξν θαη ηελ ύπαξμε ή κε αμνληθήο 

δύλακεο, γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνπο Γ. Καγείξνπ θαη Σ. Γαληέ γηα ηελ πεξίπησζε 

νιόζσκεο δνθνύ, θαη ζύκθσλα κε ηνπο Θ. Θαινραηξέηε θαη Σ. Γαληέ γηα ηελ 

πεξίπησζε δηθηπσηήο δνθνύ (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δηαηκεηηθή δπζθακςία ηεο 

δνθνύ). 

Πε θάζε πεξίπησζε ε ζύλδεζε δνθνύ ππνζηπιώκαηνο ζεσξείηαη ηειείσο άθακπηε. 

Απηό επηηπγράλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε πιήξεο δηθηπσηό ππνζηύισκα θαη 

πιήξε δηθηπσηή δνθό ηνπνζεηώληαο ζην πςειόηεξν θάηλσκα ρηαζηί δηθηύσζε κε 

πνιύ άθακπηεο ξάβδνπο.   
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 Κύιηζε ζην απέλαληη άθξν 

    

Άξα, 

ci = 0 

 

 Κπιηόκελε πάθησζε ζην απέλαληη άθξν 

    

 

_

i n
i _
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0c c
c  = 
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Όπνπ, 

_
i i

i

i

EI 21000 11560000
c    = 153064138 kNcm

L 1585
 

nc   

Άξα,  

ic = 153064138 kNcm  

 

 Άξζξσζε ζην απέλαληη άθξν 

Πηελ πεξίπησζε ηεο άξζξσζεο ζην απέλαληη άθξν επεξεάδνπλ ηελ ηηκή ηνπ 

ηζνδύλακνπ ζηξνθηθνύ ειαηεξίνπ νη δηαηκεηηθέο παξακνξθώζεηο. Γηα ην ιόγν απηό 

ρξεζηκνπνηνύληαη νη ηύπνη ηνπ Θ. Θαινραηξέηε θαη Σ. Γαληέ νη νπνίνη ιακβάλνπλ 

ππ’ όςηλ ηηο δηαηκεηηθέο παξακνξθώζεηο.   

 

    

 

 

 

t

2

v t

ΔΗ
κ =  = 0.15

S L
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4 12κ
S  =  = 2.07

1 12κ
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3.2.2.2 Γξακκηθνπνηεκέλεο αλαιύζεηο ιπγηζκνύ 

Ξξώην βήκα γηα λα δηαπηζηώζνπκε θαηά πόζν ηα πέληε δηαθνξεηηθά 

πξνζνκνηώκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν είλαη 

ηζνδύλακα, είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε αλαιύζεσλ ιπγηζκνύ. Έηζη ζα κπνξνύλ λα 

ζπγθξηζνύλ νη ηδηνκνξθέο ιπγηζκνύ θαη ηα αληίζηνηρα θξίζηκα θνξηία ιπγηζκνύ 

ηνπο.   

Ρα πξνζνκνηώκαηα απηά, όπσο αλαθέξζεθε θαη πξηλ, γηα ηελ θάζε πεξίπησζε 

ζηήξημεο ζην απέλαληη άθξν είλαη ηα εμήο: 

1. Ξιήξεο δηθηπσηό ππνζηύισκα θαη πιήξεο δηθηπσηή δνθόο. 

      2. Ξιήξεο δηθηπσηό ππνζηύισκα θαη ηζνδύλακε νιόζσκε δηαηνκή ζηε δνθό. 

      3. Ξιήξεο δηθηπσηό ππνζηύισκα θαη ηζνδύλακν ζηξνθηθό ειαηήξην. 

      4. Ηζνδύλακε νιόζσκε δηαηνκή ζην ππνζηύισκα θαη ηε δνθό. 

      5. Ηζνδύλακε νιόζσκε δηαηνκή ζην ππνζηύισκα θαη ζηξνθηθό ειαηήξην.  

 Κύιηζε ζην απέλαληη άθξν 

Γηα θαζέλα από ηα παξαπάλσ πξνζνκνηώκαηα θαίλεηαη ε ηδηνκνξθή θαζνιηθνύ 

ιπγηζκνύ θαη ην αληίζηνηρν θνξηίν ιπγηζκνύ.  

 

              Ξξνζνκνίσκα 1                                  Ξξνζνκνίσκα 2 
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Ξξνζνκνίσκα 3                                                   Ξξνζνκνίσκα 4                  

                     

 

Ξξνζνκνίσκα 5 
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Πηνλ Ξίλαθα 3.7 θαίλνληαη ηα θνξηία θαζνιηθνύ ιπγηζκνύ γηα ηα πέληε 

δηαθνξεηηθά πξνζνκνηώκαηα: 

Αξηζκόο Πξνζνκνηώκαηνο Κξίζηκν Φνξηίν Καζνιηθνύ Λπγηζκνύ 

1 132680 kN 

2 132900 kN 

3 132900 kN 

4 132000 kN 

5 132000 kN 

Ξίλαθαο 3.7: Θξίζηκα θνξηία θαζνιηθνύ ιπγηζκνύ γηα ηελ πεξίπησζε θύιηζεο ζην 
απέλαληη άθξν 

Πε θακία από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ε απόθιηζε κεηαμύ δύν δηαθνξεηηθώλ 

πξνζνκνησκάησλ δελ μεπεξλά ην 0.7%. 

 

 Κπιηόκελε πάθησζε ζην απέλαληη άθξν 

Γηα θαζέλα από ηα πέληε πξνζνκνηώκαηα θαίλεηαη ε ηδηνκνξθή θαζνιηθνύ 

ιπγηζκνύ θαη ην αληίζηνηρν θνξηίν ιπγηζκνύ.  

 

            Ξξνζνκνίσκα 1                                  Ξξνζνκνίσκα 2 
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Ξξνζνκνίσκα 3                                                   Ξξνζνκνίσκα 4                  

                    

 

Ξξνζνκνίσκα 5 
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Πηνλ Ξίλαθα 3.8 θαίλνληαη ηα θνξηία θαζνιηθνύ ιπγηζκνύ γηα ηα πέληε 

δηαθνξεηηθά πξνζνκνηώκαηα: 

Αξηζκόο Πξνζνκνηώκαηνο Κξίζηκν Φνξηίν Καζνιηθνύ Λπγηζκνύ 

1 170300 kN 

2 171000 kN 

3 171000 kN 

4 168400 kN 

5 168500 kN 

Ξίλαθαο 3.8: Θξίζηκα θνξηία θαζνιηθνύ ιπγηζκνύ γηα ηελ πεξίπησζε θπιηόκελεο 
πάθησζεο ζην απέλαληη άθξν 

Πε θακία από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ε απόθιηζε κεηαμύ δύν δηαθνξεηηθώλ 

πξνζνκνησκάησλ δελ μεπεξλά ην 1.6%. 

 

 Άξζξσζε ζην απέλαληη άθξν 

Γηα θαζέλα από ηα πέληε πξνζνκνηώκαηα θαίλεηαη ε ηδηνκνξθή θαζνιηθνύ 

ιπγηζκνύ θαη ην αληίζηνηρν θνξηίν ιπγηζκνύ.  

 

              Ξξνζνκνίσκα 1                                  Ξξνζνκνίσκα 2 
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Ξξνζνκνίσκα 3                                                   Ξξνζνκνίσκα 4                  

         

 

Ξξνζνκνίσκα 5 
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Πηνλ Ξίλαθα 3.9 θαίλνληαη ηα θνξηία θαζνιηθνύ ιπγηζκνύ γηα ηα πέληε 

δηαθνξεηηθά πξνζνκνηώκαηα: 

Αξηζκόο Πξνζνκνηώκαηνο Κξίζηκν Φνξηίν Καζνιηθνύ Λπγηζκνύ 

1 184300 kN 

2 184700 kN 

3 183800 kN 

4 181300 kN 

5 181000 kN 

Ξίλαθαο 3.9: Θξίζηκα θνξηία θαζνιηθνύ ιπγηζκνύ γηα ηελ πεξίπησζε άξζξσζεο 
ζην απέλαληη άθξν 

Πε θακία από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ε απόθιηζε κεηαμύ δύν δηαθνξεηηθώλ 

πξνζνκνησκάησλ δελ μεπεξλά ην 2.0%. 

 

3.2.3 Με γξακκηθέο αλαιύζεηο 

Πηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηνύληαη κε γξακκηθέο αλαιύζεηο πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο 

γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πόζνλ ηα ηζνδύλακα πξνζνκνηώκαηα ζπκπεξηθέξνληαη κε 

ηνλ ίδην ηξόπν θαη έρνπλ ην ίδην θνξηίν αζηνρίαο. Νη ηζνδύλακνη θνξείο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ηξείο: 

1. Ξιήξεο δηθηπσηό ππνζηύισκα θαη πιήξεο δηθηπσηή δνθόο. 

2. Ξιήξεο δηθηπσηό ππνζηύισκα θαη ηζνδύλακε νιόζσκε δνθόο. 

3. Ξιήξεο δηθηπσηό ππνζηύισκα θαη ηζνδύλακν ζηξνθηθό ειαηήξην. 

Πηελ πεξίπησζε απηή, νη ζπλζήθεο ζηήξημεο ζην απέλαληη άθξν πνπ εμεηάδνληαη 

είλαη κόλν ε θύιηζε θαη ε θπιηόκελε πάθησζε. Ζ πεξίπησζε ηεο άξζξσζεο ζην 

απέλαληη άθξν δελ εμεηάδεηαη δηόηη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζηξνθηθνύ ειαηεξίνπ δελ 

απνδείρζεθε ηειείσο ηζνδύλακε ζηηο κε γξακκηθέο αλαιύζεηο, ζε αληίζεζε κε ηηο 

γξακκηθνπνηεκέλεο αλαιύζεηο ιπγηζκνύ πνπ ηα ηξία πξνζνκνηώκαηα 

ζπκπεξηθέξζεθαλ κε ηνλ ίδην ηξόπν. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ν θνξέαο κε 

ηελ άξζξσζε εκθάληζε θαη θάπνηα άιια θαηλόκελα ηα νπνία δελ κπνξνύζαλ λα 

πξνβιεθζνύλ εμαξρήο. 
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Νη πεξηπηώζεηο θόξηηζεο πνπ εμεηάδνληαη είλαη ηέζζεξηο: 

i. Ππγθεληξσκέλν ζιηπηηθό θνξηίν Ο πάλσ από ην ππνζηύισκα.  

ii. Ππγθεληξσκέλν ζιηπηηθό θνξηίν Ο θαη ζπγθεληξσκέλε ξνπή ίζε κε 

Κ=0.2*Ο πάλσ από ην ππνζηύισκα. 

iii. Ππγθεληξσκέλν ζιηπηηθό θνξηίν Ο θαη ζπγθεληξσκέλε ξνπή ίζε κε Κ=2*Ο 

πάλσ από ην ππνζηύισκα. 

iv. Ππγθεληξσκέλν ζιηπηηθό θνξηίν Ο θαη ζπγθεληξσκέλε ξνπή ίζε κε 

Κ=15.85*Ο πάλσ από ην ππνζηύισκα. 

Νη ηηκέο κε ηηο νπνίεο πνιιαπιαζηάδεηαη θάζε θνξά ην θνξηίν Ο γηα λα πξνθύςεη ε 

ξνπή Κ, είλαη ηηκέο εθθεληξόηεηαο κε ηελ νπνία εηζάγεηαη θάζε θνξά ην θνξηίν.  

Ρν πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο αλαιύζεηο είλαη ράιπβαο S355 κε δηγξακκηθό 

λόκν πιηθνύ ρσξίο θξάηπλζε.  

Πε θάζε αλάιπζε εηζάγεηαη θαζνιηθή αηέιεηα ίζε κε eo = L/500 = 0.0374m θαη 

ηνπηθή αηέιεηα ίζε κε 0.0013m ζην θξίζηκν θάηλσκα θάζε θνξά.  

 Κύιηζε ζην απέλαληη άθξν 

Ξεξίπησζε θόξηηζεο i              x=0m 

Γηα ην θαζέλα από ηα ηξία ηζνδύλακα πξνζνκνηώκαηα θαίλεηαη ν παξακνξθσκέλνο 

θνξέαο ζε δύν ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. Απηέο είλαη νη εμήο:  

α) Διαζηηθόο θιάδνο 

β) Φνξηίν αζηνρίαο – Κέγηζηε ηηκή δξόκνπ ηζνξξνπίαο 

 

Πρήκα 3.2: Ξαξακόξθσζε θνξέα – Διαζηηθή ζπκπεξηθνξά 
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Πρήκα 3.3: Ξαξακόξθσζε θνξέα – Κέγηζηε ηηκή θνξηίνπ 

 

Ρα θνξηία αζηνρίαο γηα θαζέλα από ηα παξαπάλσ πξνζνκνηώκαηα γηα θεληξηθή 

ζιίςε θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Αξηζκόο Πξνζνκνηώκαηνο Μέγηζην θνξηίν 

1 14420 kN 

2 14420 kN 

3 14420 kN 

Ξίλαθαο 3.10: Κέγηζην θνξηίν δξόκνπ ηζνξξνπίαο κε ειαζηνπιαζηηθό πιηθό 

Όπσο θαίλεηαη θαη από ηα θνξηία αζηνρίαο ππάξρεη πιήξεο ηαύηηζε κεηαμύ ησλ 

ηξηώλ πξνζνκνησκάησλ.  

Πην Γηάγξακκα 3.1 θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο γηα ηα ηξία πξνζνκνηώκαηα κε 

ειαζηηθό πιηθό. 

Όινη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο αλαθέξνληαη ζηνλ θόκβν 194, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην 

κέζνλ ηνπ ππνζηπιώκαηνο εθεί πνπ ζπληξέρνπλ δύν δηαγώληεο ξάβδνη θαη έλαο 

νξζνζηάηεο.  
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Γηάγξακκα 3.1: Διαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 

Πην Γηάγξακκα 3.2 θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο κε ειαζηνπιαζηηθό πιηθό: 

 

Γηάγξακκα 3.2: Διαζηνπιαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 
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Ξεξίπησζε θόξηηζεο ii              x=0.2m 

Γηα ην θαζέλα από ηα ηξία ηζνδύλακα πξνζνκνηώκαηα θαίλεηαη ν παξακνξθσκέλνο 

θνξέαο ζε δύν ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. Απηέο είλαη νη εμήο:  

α) Διαζηηθόο θιάδνο 

β) Φνξηίν αζηνρίαο – Κέγηζηε ηηκή δξόκνπ ηζνξξνπίαο 

 

 

Πρήκα 3.4: Ξαξακόξθσζε θνξέα – Διαζηηθή ζπκπεξηθνξά 

 

 

Πρήκα 3.5: Ξαξακόξθσζε θνξέα – Κέγηζηε ηηκή θνξηίνπ 
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Ρα θνξηία αζηνρίαο γηα θαζέλα από ηα παξαπάλσ πξνζνκνηώκαηα θαίλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

Αξηζκόο Πξνζνκνηώκαηνο Μέγηζην θνξηίν 

1 12400 kN 

2 12400 kN 

3 12180 kN 

Ξίλαθαο 3.10: Κέγηζην θνξηίν δξόκνπ ηζνξξνπίαο κε ειαζηνπιαζηηθό πιηθό 

Όπσο θαίλεηαη θαη από ηα θνξηία αζηνρίαο ππάξρεη πιήξεο ηαύηηζε κεηαμύ ησλ 

ηξηώλ πξνζνκνησκάησλ.  

Πην Γηάγξακκα 3.3 θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο γηα ηα ηξία πξνζνκνηώκαηα κε 

ειαζηηθό πιηθό. 

Όινη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο αλαθέξνληαη ζηνλ θόκβν 194, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην 

κέζνλ ηνπ ππνζηπιώκαηνο εθεί πνπ ζπληξέρνπλ δύν δηαγώληεο ξάβδνη θαη έλαο 

νξζνζηάηεο.  

 

Γηάγξακκα 3.3: Διαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 
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Πην Γηάγξακκα 3.4 θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο κε ειαζηνπιαζηηθό πιηθό: 

 

Γηάγξακκα 3.4: Διαζηνπιαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 

 

Ξεξίπησζε θόξηηζεο iii              x=2m 

Γηα ην θαζέλα από ηα ηξία ηζνδύλακα πξνζνκνηώκαηα θαίλεηαη ν παξακνξθσκέλνο 

θνξέαο ζε δύν ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. Απηέο είλαη νη εμήο:  

α) Διαζηηθόο θιάδνο 

β) Φνξηίν αζηνρίαο – Κέγηζηε ηηκή δξόκνπ ηζνξξνπίαο 
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Πρήκα 3.6: Ξαξακόξθσζε θνξέα – Διαζηηθή ζπκπεξηθνξά 

 

 

 

Πρήκα 3.7: Ξαξακόξθσζε θνξέα – Κέγηζηε ηηκή θνξηίνπ 
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Ρα θνξηία αζηνρίαο γηα θαζέλα από ηα παξαπάλσ πξνζνκνηώκαηα θαίλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

Αξηζκόο Πξνζνκνηώκαηνο Μέγηζην θνξηίν 

1 4542 kN 

2 4567 kN 

3 4569 kN 

Ξίλαθαο 3.11: Κέγηζην θνξηίν δξόκνπ ηζνξξνπίαο κε ειαζηνπιαζηηθό πιηθό 

 

Πην Γηάγξακκα 3.5 θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο γηα ηα ηξία πξνζνκνηώκαηα κε 

ειαζηηθό πιηθό. 

Όινη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο αλαθέξνληαη ζηνλ θόκβν 194, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην 

κέζνλ ηνπ ππνζηπιώκαηνο εθεί πνπ ζπληξέρνπλ δύν δηαγώληεο ξάβδνη θαη έλαο 

νξζνζηάηεο.  

 

 

Γηάγξακκα 3.5: Διαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 
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Πην Γηάγξακκα 3.6 θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο κε ειαζηνπιαζηηθό πιηθό: 

 

Γηάγξακκα 3.6: Διαζηνπιαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 

 

Ξεξίπησζε θόξηηζεο iv              x=15.85m 

Γηα ην θαζέλα από ηα ηξία ηζνδύλακα πξνζνκνηώκαηα θαίλεηαη ν παξακνξθσκέλνο 

θνξέαο ζε δύν ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. Απηέο είλαη νη εμήο:  

α) Διαζηηθόο θιάδνο 

β) Φνξηίν αζηνρίαο – Κέγηζηε ηηκή δξόκνπ ηζνξξνπίαο 
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Πρήκα 3.8: Ξαξακόξθσζε θνξέα – Διαζηηθή ζπκπεξηθνξά 

 

 

 

Πρήκα 3.9: Ξαξακόξθσζε θνξέα – Κέγηζηε ηηκή θνξηίνπ 
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Ρα θνξηία αζηνρίαο γηα θαζέλα από ηα παξαπάλσ πξνζνκνηώκαηα θαίλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

Αξηζκόο Πξνζνκνηώκαηνο Μέγηζην θνξηίν 

1 771 kN 

2 780 kN 

3 780 kN 

Ξίλαθαο 3.12: Κέγηζην θνξηίν δξόκνπ ηζνξξνπίαο κε ειαζηνπιαζηηθό πιηθό 

 

Πην Γηάγξακκα 3.7 θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο γηα ηα ηξία πξνζνκνηώκαηα κε 

ειαζηηθό πιηθό.  

Όινη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο αλαθέξνληαη ζηνλ θόκβν 194, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην 

κέζνλ ηνπ ππνζηπιώκαηνο εθεί πνπ ζπληξέρνπλ δύν δηαγώληεο ξάβδνη θαη έλαο 

νξζνζηάηεο.  

 

Γηάγξακκα 3.7: Διαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 
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Πην Γηάγξακκα 3.8 θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο κε ειαζηνπιαζηηθό πιηθό: 

 

Γηάγξακκα 3.8: Διαζηνπιαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 

 

 Κπιηόκελε πάθησζε ζην απέλαληη άθξν 

Ξεξίπησζε θόξηηζεο i              x=0m 

Γηα ην θαζέλα από ηα ηξία ηζνδύλακα πξνζνκνηώκαηα θαίλεηαη ν παξακνξθσκέλνο 

θνξέαο ζε δύν ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. Απηέο είλαη νη εμήο:  

α) Διαζηηθόο θιάδνο 

β) Φνξηίν αζηνρίαο – Κέγηζηε ηηκή δξόκνπ ηζνξξνπίαο 
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Πρήκα 3.10: Ξαξακόξθσζε θνξέα – Διαζηηθή ζπκπεξηθνξά 

 

 

Πρήκα 3.11: Ξαξακόξθσζε θνξέα – Κέγηζηε ηηκή θνξηίνπ 
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Ρα θνξηία αζηνρίαο γηα θαζέλα από ηα παξαπάλσ πξνζνκνηώκαηα γηα θεληξηθή 

ζιίςε θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Αξηζκόο Πξνζνκνηώκαηνο Μέγηζην θνξηίν 

1 14660 kN 

2 14680 kN 

3 14680 kN 

Ξίλαθαο 3.13: Κέγηζην θνξηίν δξόκνπ ηζνξξνπίαο κε ειαζηνπιαζηηθό πιηθό 

Πην Γηάγξακκα 3.9 θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο γηα ηα ηξία πξνζνκνηώκαηα κε 

ειαζηηθό πιηθό.  

Όινη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο αλαθέξνληαη ζηνλ θόκβν 194, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην 

κέζνλ ηνπ ππνζηπιώκαηνο εθεί πνπ ζπληξέρνπλ δύν δηαγώληεο ξάβδνη θαη έλαο 

νξζνζηάηεο.  

 

 

Γηάγξακκα 3.9: Διαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 
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Πην Γηάγξακκα 3.10 θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο κε ειαζηνπιαζηηθό πιηθό: 

 

Γηάγξακκα 3.10: Διαζηνπιαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 

 

Ξεξίπησζε θόξηηζεο ii              x=0.2m 

Γηα ην θαζέλα από ηα ηξία ηζνδύλακα πξνζνκνηώκαηα θαίλεηαη ν παξακνξθσκέλνο 

θνξέαο ζε δύν ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. Απηέο είλαη νη εμήο:  

α) Διαζηηθόο θιάδνο 

β) Φνξηίν αζηνρίαο – Κέγηζηε ηηκή δξόκνπ ηζνξξνπίαο 
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Πρήκα 3.12: Ξαξακόξθσζε θνξέα – Διαζηηθή ζπκπεξηθνξά 

 

 

Πρήκα 3.13: Ξαξακόξθσζε θνξέα – Κέγηζηε ηηκή θνξηίνπ 
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Ρα θνξηία αζηνρίαο γηα θαζέλα από ηα παξαπάλσ πξνζνκνηώκαηα θαίλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

Αξηζκόο Πξνζνκνηώκαηνο Μέγηζην θνξηίν 

1 14210 kN 

2 14230 kN 

3 14230 kN 

Ξίλαθαο 3.14: Κέγηζην θνξηίν δξόκνπ ηζνξξνπίαο κε ειαζηνπιαζηηθό πιηθό 

Πην Γηάγξακκα 3.11 θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο γηα ηα ηξία πξνζνκνηώκαηα κε 

ειαζηηθό πιηθό. 

Όινη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο αλαθέξνληαη ζηνλ θόκβν 194, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην 

κέζνλ ηνπ ππνζηπιώκαηνο εθεί πνπ ζπληξέρνπλ δύν δηαγώληεο ξάβδνη θαη έλαο 

νξζνζηάηεο.  

 

 

Γηάγξακκα 3.11: Διαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 
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Πην Γηάγξακκα 3.12 θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο κε ειαζηνπιαζηηθό πιηθό: 

 

Γηάγξακκα 3.12: Διαζηνπιαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 

 

Ξεξίπησζε θόξηηζεο iii              x=2m 

Γηα ην θαζέλα από ηα ηξία ηζνδύλακα πξνζνκνηώκαηα θαίλεηαη ν παξακνξθσκέλνο 

θνξέαο ζε δύν ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. Απηέο είλαη νη εμήο:  

α) Διαζηηθόο θιάδνο 

β) Φνξηίν αζηνρίαο – Κέγηζηε ηηκή δξόκνπ ηζνξξνπίαο 
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Πρήκα 3.14: Ξαξακόξθσζε θνξέα – Διαζηηθή ζπκπεξηθνξά 

 

 

Πρήκα 3.15: Ξαξακόξθσζε θνξέα – Κέγηζηε ηηκή θνξηίνπ 
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Ρα θνξηία αζηνρίαο γηα θαζέλα από ηα παξαπάλσ πξνζνκνηώκαηα θαίλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

Αξηζκόο Πξνζνκνηώκαηνο Μέγηζην θνξηίν 

1 8049 kN 

2 8264 kN 

3 8320 kN 

Ξίλαθαο 3.15: Κέγηζην θνξηίν δξόκνπ ηζνξξνπίαο κε ειαζηνπιαζηηθό πιηθό 

Πην Γηάγξακκα 3.13 θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο γηα ηα ηξία πξνζνκνηώκαηα κε 

ειαζηηθό πιηθό.  

Όινη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο αλαθέξνληαη ζηνλ θόκβν 194, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην 

κέζνλ ηνπ ππνζηπιώκαηνο εθεί πνπ ζπληξέρνπλ δύν δηαγώληεο ξάβδνη θαη έλαο 

νξζνζηάηεο.  

 

 

Γηάγξακκα 3.13: Διαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 
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Πην Γηάγξακκα 3.14 θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο κε ειαζηνπιαζηηθό πιηθό: 

 

Γηάγξακκα 3.14: Διαζηνπιαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 

 

Ξεξίπησζε θόξηηζεο iv              x=15.85m 

Γηα ην θαζέλα από ηα ηξία ηζνδύλακα πξνζνκνηώκαηα θαίλεηαη ν παξακνξθσκέλνο 

θνξέαο ζε δύν ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. Απηέο είλαη νη εμήο:  

α) Διαζηηθόο θιάδνο 

β) Φνξηίν αζηνρίαο – Κέγηζηε ηηκή δξόκνπ ηζνξξνπίαο 
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Πρήκα 3.16: Ξαξακόξθσζε θνξέα – Διαζηηθή ζπκπεξηθνξά 

 

 

Πρήκα 3.17: Ξαξακόξθσζε θνξέα – Κέγηζηε ηηκή θνξηίνπ 
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Ρα θνξηία αζηνρίαο γηα θαζέλα από ηα παξαπάλσ πξνζνκνηώκαηα θαίλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

Αξηζκόο Πξνζνκνηώκαηνο Μέγηζην θνξηίν 

1 1829 kN 

2 1922 kN 

3 1922 kN 

Ξίλαθαο 3.16: Κέγηζην θνξηίν δξόκνπ ηζνξξνπίαο κε ειαζηνπιαζηηθό πιηθό 

Πην Γηάγξακκα 3.15 θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο γηα ηα ηξία πξνζνκνηώκαηα κε 

ειαζηηθό πιηθό. 

Όινη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο αλαθέξνληαη ζηνλ θόκβν 194, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην 

κέζνλ ηνπ ππνζηπιώκαηνο εθεί πνπ ζπληξέρνπλ δύν δηαγώληεο ξάβδνη θαη έλαο 

νξζνζηάηεο.  

 

 

Γηάγξακκα 3.15: Διαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 
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Πην Γηάγξακκα 3.16 θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο κε ειαζηνπιαζηηθό πιηθό: 

 

Γηάγξακκα 3.16: Διαζηνπιαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 

 

Όπσο απνδείρηεθε θαη παξαπάλσ κέζα από κηα ζεηξά αλαιύζεσλ, έλα κέινο 

Timoshenko (ζηε δηθή καο πεξίπησζε κηα δηθηπσηή δνθόο), κπνξεί λα 

αληηθαηαζηαζεί κε κηα νιόζσκε δνθό (ίδηνπ εκβαδνύ, ξνπήο αδξαλείαο θαη 

δηαηκεηηθήο δπζθακςίαο), θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο κε έλα ζηξνθηθό ειαηήξην ηνπ 

νπνίνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά εμαξηώληαη από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέινπο πξνο 

αληηθαηάζηαζε, ηε ζπλζήθε ζηήξημεο ζην απέλαληη άθξν, θαη ηε ζηξνθηθή 

δπζθακςία ηεο ζύλδεζεο (ζηε δηθή καο πεξίπησζε δνθνύ – ππνζηπιώκαηνο). 

Ππκπεξαζκαηηθά, κπνξνύκε ινηπόλ λα πνύκε όηη ηζρύεη ε ηζνδπλακία κεηαμύ ησλ 

ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ πξνζνκνησκάησλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύκε ην έλα αληί ηνπ 

άιινπ ρσξίο λα ππάξρεη απόθιηζε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζύλζεηνπ 

ππνζηπιώκαηνο.  

 

 

 



124                                                                                                                              Θεθάιαην 3 

_________________________________________________________________________________

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Καξίαο Ιηβαλνύ – ΔΚΞ – 2011 

3.3  Δθαξκνγή πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ ζε πιαίζην κε 

ζύλζεηα δηθηπσηά ππνζηπιώκαηα  

3.3.1 Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ 

Δπηιέγεηαη πξνο δηεξεύλεζε έλα κνλώξνθν πιαίζην αλνίγκαηνο 30m, ην νπνίν 

είλαη ηειείσο ζπκκεηξηθό σο πξνο ηνλ θαηαθόξπθν άμνλα z. Ρα γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνζηπισκάησλ θαη ηεο δνθνύ θαίλνληαη αληίζηνηρα ζηνπο 

Ξίλαθεο 3.17 έσο 3.22: 

Υαξαθηεξηζηηθά ύλζεηνπ Τπνζηπιώκαηνο 

Ύςνο ππνζηπιώκαηνο (cm) L  1870 

Αηέιεηα ππνζηπιώκαηνο (cm) eo 3.74 

Νξηδόληηα απόζηαζε θ.β. πεικάησλ (cm) ho 170 

Ονπή αδξαλείαο ππνζηπιώκαηνο (cm4) Ieff = 0.5Achho
2 3150100 

Κήθνο ηνπ ελόο θαηλώκαηνο (cm) A 170 

Αξηζκόο θαηλσκάησλ N 11 

Γηαηκεηηθή δπζθακςία (kN) Sv 482578.13 

Ξίλαθαο 3.17 

 

Υαξαθηεξηζηηθά Πεικάησλ 

Γηαηνκή πέικαηνο HEB 450 

Δκβαδόλ δηαηνκήο (cm2) Ach 218 

Ονπή αδξαλείαο σο πξνο ηνλ αζζελή άμνλα (cm4) Ich,z 11720 

Αθηίλα αδξαλείαο σο πξνο ηνλ αζζελή άμνλα (cm) ich,z 7.33 

Θακπύιε ιπγηζκνύ  b 

Ππληειεζηήο αηειεηώλ  0.34 

Ξίλαθαο 3.18 

 

Υαξαθηεξηζηηθά Ράβδσλ Γηθηύσζεο 

Γηαηνκή ξάβδνπ δηθηύσζεο CHS 1397*8 

Δκβαδόλ δηαηνκήο (cm2) Ad 66.2 

Ξίλαθαο 3.19  
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Υαξαθηεξηζηηθά Γηθηπσηήο Γνθνύ 

Κήθνο δνθνύ (cm) L  3000 

Απόζηαζε θ.β. πεικάησλ (cm) ho 170 

Ονπή αδξαλείαο δνθνύ (cm4) Ieff = 0.5Achho
2 11560000 

Κήθνο ηνπ ελόο θαηλώκαηνο (cm) A 100 

Αξηζκόο θαηλσκάησλ N 30 

Γηαηκεηηθή δπζθακςία (kN) Sv 724895 

Ξίλαθαο 3.20 

Υαξαθηεξηζηηθά Πεικάησλ 

Γηαηνκή πέικαηνο Ρεηξαγσληθή 0.2*0.4 

Δκβαδόλ δηαηνκήο (cm2) Ach 800 

Ονπή αδξαλείαο σο πξνο ηνλ αζζελή άμνλα (cm4) Ich,z 26667 

Αθηίλα αδξαλείαο σο πξνο ηνλ αζζελή άμνλα (cm) ich,z 5.77 

Θακπύιε ιπγηζκνύ  c 

Ππληειεζηήο αηειεηώλ  0.49 

Ξίλαθαο 3.21 

Υαξαθηεξηζηηθά Ράβδσλ Γηθηύσζεο 

Γηαηνκή ξάβδνπ δηθηύσζεο Ρεηξαγσληθή 0.1*0.15 

Δκβαδόλ δηαηνκήο (cm2) Ad 150 

Ξίλαθαο 3.22 

Ζ γεσκεηξία ηνπ πιαηζίνπ θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 

 

Πρήκα 3.18: Αξρηθή γεσκεηξία πιαηζίνπ 
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Ξξώηνο ζηόρνο είλαη λα επηβεβαηώζνπκε ηελ ηζνδπλακία κεηαμύ ησλ παξαθάησ 

ηεζζάξσλ πξνζνκνησκάησλ: 
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Γηα ην ιόγν απηό πξαγκαηνπνηνύληαη θάπνηεο αλαιύζεηο, μεθηλώληαο από 

γξακκηθνπνηεκέλεο αλαιύζεηο ιπγηζκνύ, ζηνπο ηέζζεξηο ζεσξεηηθά ηζνδύλακνπο 

θνξείο. Κε ηνλ ηξόπν απηό ζα δηαπηζηώζνπκε θαηά πόζνλ κπνξνύκε λα 

αληηθαηαζηήζνπκε, ιόγσ ζπκκεηξίαο, ην κηζό πιαίζην κε κηα θπιηόκελε πάθησζε, 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηώμνπκε ηε δνθό κε έλα ζηξνθηθό ειαηήξην.  

3.3.2  Γξακκηθνπνηεκέλεο αλαιύζεηο ιπγηζκνύ 

Ρα ηζνδύλακα πξνζνκνηώκαηα πνπ εμεηάδνληαη, όπσο παξνπζηάζηεθαλ θαη ζηελ 

πξνεγνύκελε παξάγξαθν, είλαη ηα εμήο: 

1. Ξιήξεο πιαίζην. 

2. Γηθηπσηό ππνζηύισκα θαη δηθηπσηή δνθόο κε θπιηόκελε πάθησζε ζην 

απέλαληη άθξν. 

3. Γηθηπσηό ππνζηύισκα θαη ηζνδύλακε νιόζσκε δνθόο κε θπιηόκελε 

πάθησζε ζην απέλαληη άθξν. 

4. Γηθηπσηό ππνζηύισκα θαη ηζνδύλακν ζηξνθηθό ειαηήξην. 

 

Ξξνζνκνίσκα 1 
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              Ξξνζνκνίσκα 2                    Ξξνζνκνίσκα 3             Ξξνζνκνίσκα 4 

 

 

Πηνλ Ξίλαθα 3.23 θαίλνληαη ηα θνξηία θαζνιηθνύ ιπγηζκνύ γηα ηα ηέζζεξα 

δηαθνξεηηθά πξνζνκνηώκαηα: 

Αξηζκόο Πξνζνκνηώκαηνο Κξίζηκν Φνξηίν Καζνιηθνύ Λπγηζκνύ 

1 179700 kN 

2 170100 kN 

3 171100 kN 

4 171000 kN 

Ξίλαθαο 3.23: Θξίζηκα θνξηία θαζνιηθνύ ιπγηζκνύ γηα ηα ηέζζεξα πξνζνκνηώκαηα 

Πε θακία από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ε απόθιηζε κεηαμύ δύν δηαθνξεηηθώλ 

πξνζνκνησκάησλ δελ μεπεξλά ην 5.4%. 

Ππλεπώο, ζε πξώηε θάζε κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε κεηάβαζε από ην έλα 

πξνζνκνίσκα ζην άιιν γίλεηαη κε πνιύ θαιή αθξίβεηα.  

 

3.3.3  Με γξακκηθέο αλαιύζεηο 

Πην επόκελν ζηάδην γίλνληαη κε γξακκηθέο αλαιύζεηο πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο γηα ηα 

παξαπάλσ πξνζνκνηώκαηα. Πηόρνο είλαη λα δηαπηζησζεί θαηά πόζνλ νη ηέζζεξηο 

θνξείο απνθξίλνληαη κε ηνλ ίδην ή παλνκνηόηππν ηξόπν. 
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Νη πεξηπηώζεηο θόξηηζεο πνπ εμεηάδνληαη είλαη ηέζζεξηο: 

i. Ππγθεληξσκέλν ζιηπηηθό θνξηίν Ο πάλσ από ηα ππνζηπιώκαηα.  

ii. Ππγθεληξσκέλν ζιηπηηθό θνξηίν Ο θαη ζπγθεληξσκέλε ξνπή ίζε κε 

Κ=0.1*Ο πάλσ από ηα ππνζηπιώκαηα. 

iii. Ππγθεληξσκέλν ζιηπηηθό θνξηίν Ο θαη ζπγθεληξσκέλε ξνπή ίζε κε 

Κ=0.2*Ο πάλσ από ηα ππνζηπιώκαηα. 

iv. Ππγθεληξσκέλν ζιηπηηθό θνξηίν Ο θαη ζπγθεληξσκέλε ξνπή ίζε κε 

Κ=0.3*Ο πάλσ από ηα ππνζηπιώκαηα. 

Ρν πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο αλαιύζεηο είλαη ράιπβαο S355 κε δηγξακκηθό 

λόκν πιηθνύ θαη ρσξίο θξάηπλζε.  

Πε θάζε αλάιπζε εηζάγεηαη ζην ζύλζεην ππνζηύισκα θαζνιηθή αηέιεηα ίζε κε eo = 

L/500 = 0.0374m θαη ηνπηθή αηέιεηα ίζε κε 0.0013m ζην θξίζηκν θάηλσκα θάζε 

θνξά.  

 

Ξεξίπησζε θόξηηζεο i              x=0m 

Ρα θνξηία αζηνρίαο γηα θαζέλα από ηα παξαπάλσ πξνζνκνηώκαηα θαίλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

Αξηζκόο Πξνζνκνηώκαηνο Μέγηζην θνξηίν 

1 14549 kN 

2  14660 kN 

3  14680 kN 

4 14680 kN 

Ξίλαθαο 3.24: Κέγηζην θνξηίν δξόκνπ ηζνξξνπίαο κε ειαζηνπιαζηηθό πιηθό 

 

Πην Γηάγξακκα 3.17 θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο γηα ηα ηέζζεξα 

πξνζνκνηώκαηα κε ειαζηηθό πιηθό. 

Όινη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο αλαθέξνληαη ζηνλ θόκβν 194, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην 

κέζνλ ηνπ ππνζηπιώκαηνο εθεί πνπ ζπληξέρνπλ δύν δηαγώληεο ξάβδνη θαη έλαο 

νξζνζηάηεο.  
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Γηάγξακκα 3.17: Διαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 

Πην Γηάγξακκα 3.18 θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο κε ειαζηνπιαζηηθό πιηθό: 

 

Γηάγξακκα 3.18: Διαζηνπιαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 
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Ξεξίπησζε θόξηηζεο ii              x=0.1m 

Ρα θνξηία αζηνρίαο γηα θαζέλα από ηα παξαπάλσ πξνζνκνηώκαηα θαίλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

Αξηζκόο Πξνζνκνηώκαηνο Μέγηζην θνξηίν 

1 14342 kN 

2  14459 kN 

3  14480 kN 

4 14420 kN 

Ξίλαθαο 3.25: Κέγηζην θνξηίν δξόκνπ ηζνξξνπίαο κε ειαζηνπιαζηηθό πιηθό 

Πην Γηάγξακκα 3.19 θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο γηα ηα ηέζζεξα 

πξνζνκνηώκαηα κε ειαζηηθό πιηθό.  

Όινη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο αλαθέξνληαη ζηνλ θόκβν 194, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην 

κέζνλ ηνπ ππνζηπιώκαηνο εθεί πνπ ζπληξέρνπλ δύν δηαγώληεο ξάβδνη θαη έλαο 

νξζνζηάηεο.  

 

 

Γηάγξακκα 3.19: Διαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 
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Πην Γηάγξακκα 3.20 θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο κε ειαζηνπιαζηηθό πιηθό: 

 

Γηάγξακκα 3.20: Διαζηνπιαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 

 

Ξεξίπησζε θόξηηζεο iii              x=0.2m 

Ρα θνξηία αζηνρίαο γηα θαζέλα από ηα παξαπάλσ πξνζνκνηώκαηα θαίλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

Αξηζκόο Πξνζνκνηώκαηνο Μέγηζην θνξηίν 

1 14050 kN 

2  14210 kN 

3  14230 kN 

4 14230 kN 

Ξίλαθαο 3.26: Κέγηζην θνξηίν δξόκνπ ηζνξξνπίαο κε ειαζηνπιαζηηθό πιηθό 

Πην Γηάγξακκα 3.21 θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο γηα ηα ηέζζεξα 

πξνζνκνηώκαηα κε ειαζηηθό πιηθό.  

Όινη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο αλαθέξνληαη ζηνλ θόκβν 194, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην 

κέζνλ ηνπ ππνζηπιώκαηνο εθεί πνπ ζπληξέρνπλ δύν δηαγώληεο ξάβδνη θαη έλαο 

νξζνζηάηεο.  
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Γηάγξακκα 3.21: Διαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 

Πην Γηάγξακκα 3.22 θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο κε ειαζηνπιαζηηθό πιηθό: 

 

Γηάγξακκα 3.22: Διαζηνπιαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 
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Ξεξίπησζε θόξηηζεο iv              x=0.3m 

Ρα θνξηία αζηνρίαο γηα θαζέλα από ηα παξαπάλσ πξνζνκνηώκαηα θαίλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

Αξηζκόο Πξνζνκνηώκαηνο Μέγηζην θνξηίν 

1 13770 kN 

2  13920 kN 

3  13980 kN 

4 13980 kN 

Ξίλαθαο 3.27: Κέγηζην θνξηίν δξόκνπ ηζνξξνπίαο κε ειαζηνπιαζηηθό πιηθό 

Πην Γηάγξακκα 3.23 θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο γηα ηα ηέζζεξα 

πξνζνκνηώκαηα κε ειαζηηθό πιηθό.  

Όινη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο αλαθέξνληαη ζηνλ θόκβν 194, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην 

κέζνλ ηνπ ππνζηπιώκαηνο εθεί πνπ ζπληξέρνπλ δύν δηαγώληεο ξάβδνη θαη έλαο 

νξζνζηάηεο.  

 

Γηάγξακκα 3.23: Διαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 
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Πην Γηάγξακκα 3.24 θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο κε ειαζηνπιαζηηθό πιηθό: 

 

Γηάγξακκα 3.24: Διαζηνπιαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 

 

Όπσο είλαη θαλεξό θαη από ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, 

ηζρύεη ε ηζνδπλακία κεηαμύ απηώλ ησλ πξνζνκνησκάησλ. Μεθηλώληαο από έλα 

κνλώξνθν πιαίζην ζπκκεηξηθό σο πξνο ηνλ θαηαθόξπθν άμνλα θαη θαηαιήγνληαο 

ζηαδηαθά ζε έλα κεκνλσκέλν ππνζηύισκα κε έλα ηζνδύλακν ζηξνθηθό ειαηήξην, 

θαηαιήμακε όηη νη δύν θνξείο ζπκπεξηθέξνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν θαη αζηνρνύλ γηα 

ην ίδην θνξηίν. Ππλεπώο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην έλα αληί ηνπ άιινπ 

ρσξίο θακία απόθιηζε.  

 

3.3.4 Δθαξκνγή πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ 

Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε κέζνδνο πνπ πξνηείλεηαη από ηνπο Σ. Γαληέ θαη Θ. 

Θαινραηξέηε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θνξηίνπ αζηνρίαο ζύλζεησλ δηθηπσηώλ 

ππνζηπισκάησλ κε ηπραίεο ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο θαη ηπραία θόξηηζε. Ξαξαθάησ 

παξαηίζεηαη κόλν ε πεξίπησζε πνπ έρνπκε ζπγθεληξσκέλεο ξνπέο ζηα άθξα ηνπ 

ππνζηπιώκαηνο, ε νπνία είλαη θαη ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο. 
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Πύκθσλα κε ην άξζξν ησλ Σ. Γαληέ θαη Θ. Θαινραηξέηε, αθνινπζείηαη κηα 

πξνζεγγηζηηθή αλαιπηηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ξνπήο δεύηεξεο ηάμεο 

ζε έλα κέινο Timoshenko κε αξρηθέο αηέιεηεο θαη ηπραίεο ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο, 

θαζώο επηβάιιεηαη εμσηεξηθό πιεπξηθό θνξηίν.  Ζ δηαδηθαζία επαιεζεύεηαη κέζα 

από κηα ζεηξά αλαιύζεσλ κε γξακκηθόηεηαο γεσκεηξίαο. 

Ξεξίπησζε ζπγθεληξσκέλσλ ξνπώλ ζηα άθξα 

Πε πξώην ζηάδην ζεσξνύκε έλα κέινο Timoshenko κε ηπραίεο ζπλνξηαθέο 

ζπλζήθεο όπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 3.19. Πην κέινο απηό αζθείηαη έλα ζιηπηηθό 

θνξηίν Ο θαη ζπγθεληξσκέλεο ξνπέο Κ1 θαη Κ2 ζηα άθξα ηνπ. Πην ίδην ζρήκα 

θαίλεηαη ν παξακνξθσκέλνο θνξέαο θαζώο θαη ε ζεηηθή ζήκαλζε ησλ ζηξνθώλ 

θαη ησλ ξνπώλ θάκςεσο. 

 

 

Πρήκα 3.19: Κέινο Timoshenko κε ηπραίεο ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο θαη 
ζπγθεληξσκέλεο ξνπέο ζηα άθξα 
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Ρα απνηειέζκαηα όπσο πξνέθπςαλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

πγθεληξσκέλεο ξνπέο ζηα άθξα 

MM M

M

AB BA

br,b

=

M +M +PΓ

Lδ
c

, 
MM M

M
t1 A Bb

ξ -c ς -c ς +ρΓ
=

L σ
 , όπνπ ρM=(M1+M2)ξ1 

1
M M

#
M 1b b11 M

B M
tM 112 M

σML
ρ S + - σ S +c +S ξ c

EIς =
σS +S ξ c

, όπνπ SM=S11(M)+S12(M) 

σM L -σM L
#2 1σS +S ξ c +S ρ + σS +σc +S ξ c -S ρ

M 1 t M M t M 1 t M M12 M 11 MEI EI
ς =

A M # #σS +S ξ c σS +S ξ c - σS +σc +S ξ c σS +σc +S ξ c
M 1 b M 1 t t M 1 t b M 1 b12 M 12 M 11 M 11 M

 

AB M AB M

M AB M

M MAB M AB M

-
+

M V L
M1-cosαL +Γ 1P Pw x = sinαx+ cosαx+ -M V x-Pδ

sinaL P P
 

M V L
AB M AB M M V1-cosαL - +Γ AB M AB MM' P Pw x =α cosαx-α sinαx+

M sinaL P P
 

M M MΑΒ M AB M
- +Κ x =Κ V x+P w x δ , M

'
MAB M

Q x =-V +Pw x  

Ξίλαθαο 3.28 

 

Ρελ παξαπάλσ κέζνδν ηε ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα ππνινγίζνπκε ην θνξηίν 

αζηνρίαο ηνπ πιαηζίνπ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ. Όπσο απνδείρηεθε, ην 

πιαίζην απηό είλαη ηζνδύλακν κε έλα ζύλζεην ππνζηύισκα κε ηζνδύλακν ζηξνθηθό 

ειαηήξην ζην πάλσ άθξν ηνπ. Ππλεπώο, εθαξκόδνπκε ηνπο ηύπνπο απηνύο θαη 

ζηνλ επόκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα. Δπίζεο γηα ιόγνπο 

ζύγθξηζεο θαίλνληαη θαη ηα θνξηία αζηνρίαο όπσο απηά πξνέθπςαλ από ηηο 

αλαιύζεηο κε ην ADINA. Ρα παξαπάλσ ππνινγίζηεθαλ γηα ηηο ηέζζεξηο πεξηπηώζεηο 

θόξηηζεο:   
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i. Ππγθεληξσκέλν ζιηπηηθό θνξηίν Ο πάλσ από ηo ππνζηύισκα.  

ii. Ππγθεληξσκέλν ζιηπηηθό θνξηίν Ο θαη ζπγθεληξσκέλε ξνπή ίζε κε 

Κ=0.1*Ο πάλσ από ηo ππνζηύισκα. 

iii. Ππγθεληξσκέλν ζιηπηηθό θνξηίν Ο θαη ζπγθεληξσκέλε ξνπή ίζε κε 

Κ=0.2*Ο πάλσ από ηo ππνζηύισκα. 

iv. Ππγθεληξσκέλν ζιηπηηθό θνξηίν Ο θαη ζπγθεληξσκέλε ξνπή ίζε κε 

Κ=0.3*Ο πάλσ από ηo ππνζηύισκα. 

 

 ΦΟΡΣΙΑ ΑΣΟΥΙΑ 

Πεξίπησζε θόξηηζεο ADINA Πξνηεηλόκελε κέζνδνο 

i 14549 kN 14660 kN 

ii 14342 kN 14354 kN 

iii 14050 kN 14010 kN 

iv 13770 kN 13630 kN 

Ξίλαθαο 3.29: Φνξηία αζηνρίαο πιαηζίνπ 

Όπσο είλαη θαλεξό από ηα απνηειέζκαηα, ε πξνηεηλόκελε κέζνδνο ζηελ 

πεξίπησζή καο, δίλεη πνιύ αθξηβή θνξηία αζηνρίαο. Πε πνιύ ιηγόηεξν ρξόλν θαη 

ρσξίο ηελ αλάγθε θάπνηαο εμεδεηεκέλεο αλάιπζεο πξνέθπςαλ ζρεδόλ ίδηα 

απνηειέζκαηα κε απηά πνπ έδσζαλ κηα ζεηξά από κε γξακκηθέο αλαιύζεηο 

γεσκεηξίαο κε αξρηθέο αηέιεηεο θαη ειαζηνπιαζηηθό λόκν πιηθνύ.  

 

3.3.5 Τπνινγηζκόο θνξηίνπ αζηνρίαο πιαηζίνπ κε βάζε ηηο 

ζρέζεηο ηνπ Δπξσθώδηθα 

Δλ γέλεη, αλ έλαο κεραληθόο είρε λα κειεηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, ε πην 

ζπλεζηζκέλε δηαδηθαζία πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζε ζα ήηαλ ε εμήο: 

Πε πξώην ζηάδην ζα εηζήγαγε ηνλ θνξέα ζε θάπνην πξόγξακκα θαη ζα 

πξαγκαηνπνηνύζε κηα ζηαηηθή αλάιπζε κηθξώλ ή κεγάισλ κεηαθηλήζεσλ κε 

γξακκηθό ειαζηηθό λόκν πιηθνύ. Πηε ζπλέρεηα, ζε δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο ζα 

έπαηξλε ηα εληαηηθά κεγέζε θαη ζα έθαλε δνθηκέο έσο όηνπ ηζρύεη νξηαθά ε 

παξαθάησ αληζόηεηα ηνπ Δπξσθώδηθα: 

 

pl pl

N M
 +   1

N M
                                            (3.1) 
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Όπνπ                                             
pl y

N  = ρAf                                             (3.2) 

Θαη                                                
pl pl y

M  = W f                                            (3.3) 

 

Αλ εθαξκόζνπκε ηώξα ηελ παξαπάλσ κέζνδν γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θνξηίνπ 

αζηνρίαο ηνπ πιαηζίνπ, ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη καδί κε απηά πνπ πξνέθπςαλ 

από ην ADINA θαη ηελ πξνηεηλόκελε κέζνδν, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 ΦΟΡΣΙΑ ΑΣΟΥΙΑ 

Πεξίπησζε 

θόξηηζεο 
ADINA 

Πξνηεηλόκελε 

κέζνδνο 

Τπνινγηζκόο κε 

βάζε ηε ζρέζε ηνπ 

Δπξσθώδηθα 

i 14549 kN 14660 kN 12400 kN 

ii 14342 kN 14354 kN 11900 kN 

iii 14050 kN 14010 kN 11300 kN 

iv 13770 kN 13630 kN 10700 kN 

Ξίλαθαο 3.30 

Όπσο γίλεηαη θαλεξό από ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ε ηειεπηαία κέζνδνο δελ 

δίλεη αθξηβή απνηειέζκαηα. Ζ απόθιηζε από ηηο άιιεο δύν κεζόδνπο είλαη θαηά 

κέζν όξν 20%. Πηε δηθή καο πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα απηά είλαη ππέξ ηεο 

αζθαιείαο αιιά ζε άιιεο πεξηπηώζεηο ε κέζνδνο απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ιαλζαζκέλε εθηίκεζε ηεο αληνρήο ησλ ππνζηπισκάησλ απηώλ θαηά ηεο 

αζθαιείαο. 

 

3.4  Γηεξεύλεζε ελαιιαθηηθώλ ηζνδύλακσλ 

πξνζνκνησκάησλ δνθνύ (ζηνηρεία θειύθνπο ζηα 

πέικαηα ηνπ ππνζηπιώκαηνο) 

3.4.1 Αλαιύζεηο γξακκηθνπνηεκέλνπ ιπγηζκνύ 

Αξρηθά, ζηόρνο ζε απηό ην ζηάδην είλαη λα επηβεβαηώζνπκε όηη ρξεζηκνπνηώληαο 

ζηα πέικαηα ζηνηρεία θειύθνπο αληί γηα ζηνηρεία δνθνύ ζπλερίδεη λα ηζρύεη ε 

ηζνδπλακία κεηαμύ ησλ ηξηώλ πξνζνκνησκάησλ, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη θαη ιίγν 

παξαθάησ. Νπζηαζηηθά ζηόρνο είλαη λα επηβεβαηώζνπκε όηη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ κέρξη ζηηγκήο κε ηα ζηνηρεία δνθνύ είλαη αμηόπηζηα.  
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Ν θνξέαο πνπ εμεηάδεηαη θαη ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, είλαη αθξηβώο 

όκνηα κε πξηλ. 

Ρα πξνζνκνηώκαηα απηά γηα ηελ θάζε πεξίπησζε ζηήξημεο ζην απέλαληη άθξν είλαη 

ηα εμήο: 

1. Ξιήξεο δηθηπσηό ππνζηύισκα θαη πιήξεο δηθηπσηή δνθόο. 

2. Ξιήξεο δηθηπσηό ππνζηύισκα θαη ηζνδύλακε νιόζσκε δνθόο. 

3. Ξιήξεο δηθηπσηό ππνζηύισκα θαη ηζνδύλακν ζηξνθηθό ειαηήξην. 

 

 Κύιηζε ζην απέλαληη άθξν 

Γηα θαζέλα από ηα παξαπάλσ πξνζνκνηώκαηα θαίλεηαη ε ηδηνκνξθή θαζνιηθνύ 

ιπγηζκνύ θαη ην αληίζηνηρν θνξηίν ιπγηζκνύ.  

 

       Ξξνζνκνίσκα 1                      Ξξνζνκνίσκα 2                Ξξνζνκνίσκα 3 
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Πηνλ Ξίλαθα 3.31 θαίλνληαη ηα θνξηία θαζνιηθνύ ιπγηζκνύ γηα ηα πέληε 

δηαθνξεηηθά πξνζνκνηώκαηα: 

Αξηζκόο Πξνζνκνηώκαηνο Κξίζηκν Φνξηίν Καζνιηθνύ Λπγηζκνύ 

1 136700 kN 

2 136100 kN 

3 136100 kN 

Ξίλαθαο 3.31: Θξίζηκα θνξηία θαζνιηθνύ ιπγηζκνύ γηα ηελ πεξίπησζε θύιηζεο ζην 

απέλαληη άθξν 

Πε θακία από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ε απόθιηζε κεηαμύ δύν δηαθνξεηηθώλ 

πξνζνκνησκάησλ δελ μεπεξλά ην 0.5%. 

 

 Κπιηόκελε πάθησζε ζην απέλαληη άθξν 

Γηα θαζέλα από ηα ηξία πξνζνκνηώκαηα θαίλεηαη ε ηδηνκνξθή θαζνιηθνύ ιπγηζκνύ 

θαη ην αληίζηνηρν θνξηίν ιπγηζκνύ.  

 

            Ξξνζνκνίσκα 1                     Ξξνζνκνίσκα 2                  Ξξνζνκνίσκα 3 
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Πηνλ Ξίλαθα 3.32 θαίλνληαη ηα θνξηία θαζνιηθνύ ιπγηζκνύ γηα ηα πέληε 

δηαθνξεηηθά πξνζνκνηώκαηα: 

Αξηζκόο Πξνζνκνηώκαηνο Κξίζηκν Φνξηίν Καζνιηθνύ Λπγηζκνύ 

1 173200 kN 

2 173000 kN 

3 173000 kN 

Ξίλαθαο 3.32: Θξίζηκα θνξηία θαζνιηθνύ ιπγηζκνύ γηα ηελ πεξίπησζε θπιηόκελεο 

πάθησζεο ζην απέλαληη άθξν 

Πε θακία από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ε απόθιηζε κεηαμύ δύν δηαθνξεηηθώλ 

πξνζνκνησκάησλ δελ μεπεξλά ην 0.12%. 

 

 Άξζξσζε ζην απέλαληη άθξν 

Γηα θαζέλα από ηα ηξία πξνζνκνηώκαηα θαίλεηαη ε ηδηνκνξθή θαζνιηθνύ ιπγηζκνύ 

θαη ην αληίζηνηρν θνξηίν ιπγηζκνύ.  

 

      Ξξνζνκνίσκα 1                     Ξξνζνκνίσκα 2                    Ξξνζνκνίσκα 3 

         

 

Πηνλ Ξίλαθα 3.33 θαίλνληαη ηα θνξηία θαζνιηθνύ ιπγηζκνύ γηα ηα πέληε 

δηαθνξεηηθά πξνζνκνηώκαηα: 
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Αξηζκόο Πξνζνκνηώκαηνο Κξίζηκν Φνξηίν Καζνιηθνύ Λπγηζκνύ 

1 185000 kN 

2 186400 kN 

3 186500 kN 

Ξίλαθαο 3.33: Θξίζηκα θνξηία θαζνιηθνύ ιπγηζκνύ γηα ηελ πεξίπησζε άξζξσζεο 

ζην απέλαληη άθξν 

Πε θακία από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ε απόθιηζε κεηαμύ δύν δηαθνξεηηθώλ 

πξνζνκνησκάησλ δελ μεπεξλά ην 0.8%. 

 

3.4.2 Με γξακκηθέο αλαιύζεηο 

Πηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηνύληαη κε γξακκηθέο αλαιύζεηο πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο 

γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πόζνλ ηα ηζνδύλακα πξνζνκνηώκαηα ζπκπεξηθέξνληαη κε 

ηνλ ίδην ηξόπν θαη έρνπλ ην ίδην θνξηίν αζηνρίαο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε. Νη 

ηζνδύλακνη θνξείο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη νη ίδηνη κε πξηλ. 

Νη ζπλζήθεο ζηήξημεο ζην απέλαληη άθξν πνπ εμεηάδνληαη είλαη κόλν ε θύιηζε θαη 

ε θπιηόκελε πάθησζε. Ζ πεξίπησζε ηεο άξζξσζεο ζην απέλαληη άθξν δελ 

εμεηάδεηαη δηόηη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζηξνθηθνύ ειαηεξίνπ δελ απνδείρζεθε 

ηειείσο ηζνδύλακε ζηηο κε γξακκηθέο αλαιύζεηο, ζε αληίζεζε κε ηηο 

γξακκηθνπνηεκέλεο αλαιύζεηο ιπγηζκνύ πνπ ηα ηξία πξνζνκνηώκαηα 

ζπκπεξηθέξζεθαλ κε ηνλ ίδην ηξόπν. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ν θνξέαο κε 

ηελ άξζξσζε εκθάληζε θαη θάπνηα άιια θαηλόκελα ηα νπνία δελ κπνξνύζαλ λα 

πξνβιεθζνύλ εμαξρήο. 

Πηόρνο είλαη λα επηβεβαηώζνπκε όηη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κε ηα 

ζηνηρεία δνθνύ ζηα πέικαηα είλαη ηθαλνπνηεηηθά θαη ζπκπεξηθέξνληαη παξόκνηα κε 

ηα ζηνηρεία θειύθνπο, θαη όηη ε δηαθνξά ζηνλ ηξόπν εμάπισζεο ηεο 

πιαζηηθνπνίεζεο δελ παίδεη ζεκαληηθό ξόιν. 

Δμεηάδεηαη κόλν ε πεξίπησζε ηεο θεληξηθήο ζιίςεο, ζεσξώληαο όηη θαη ζηηο άιιεο 

πεξηπηώζεηο θόξηηζεο ζα έρνπκε εμίζνπ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. 

Ρν πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο αλαιύζεηο είλαη ράιπβαο S355 κε δηγξακκηθό 

λόκν πιηθνύ ρσξίο θξάηπλζε.  

Πε θάζε αλάιπζε εηζάγεηαη θαζνιηθή αηέιεηα ίζε κε eo = L/500 = 0.0374m θαη 

ηνπηθή αηέιεηα ίζε κε 0.0013m ζην θξίζηκν θάηλσκα θάζε θνξά.  
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 Κύιηζε ζην απέλαληη άθξν 

Ξεξίπησζε θόξηηζεο i              x=0m 

Γηα ην θαζέλα από ηα ηξία ηζνδύλακα πξνζνκνηώκαηα θαίλεηαη ν παξακνξθσκέλνο 

θνξέαο ζε δύν ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. Απηέο είλαη νη εμήο:  

α) Διαζηηθόο θιάδνο 

β) Φνξηίν αζηνρίαο – Κέγηζηε ηηκή δξόκνπ ηζνξξνπίαο 

 

Πρήκα 3.20: Ξαξακόξθσζε θνξέα – Διαζηηθή ζπκπεξηθνξά 

 

Πρήκα 3.21: Ξαξακόξθσζε θνξέα – Κέγηζηε ηηκή θνξηίνπ 
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Γηα ηηο δύν παξαπάλσ ζέζεηο ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο θαίλνληαη θαη νη αληίζηνηρεο 

ηάζεηο ζην θξίζηκν θάηλσκα, ην νπνίν ζηελ πεξίπησζή καο είλαη ην κεζαίν. 

 

Πρήκα 3.22: Δηθόλα ηάζεσλ ζην θξίζηκν θάηλσκα – Διαζηηθή ζπκπεξηθνξά 

 

 

Πρήκα 3.23: Δηθόλα ηάζεσλ ζην θξίζηκν θάηλσκα – Κέγηζηε ηηκή θνξηίνπ 

 

Ρα θνξηία αζηνρίαο γηα θαζέλα από ηα παξαπάλσ πξνζνκνηώκαηα γηα θεληξηθή 

ζιίςε θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Αξηζκόο Πξνζνκνηώκαηνο Μέγηζην θνξηίν 

1 15110 kN 

2 15140 kN 

3 15140 kN 

Ξίλαθαο 3.34: Κέγηζην θνξηίν δξόκνπ ηζνξξνπίαο κε ειαζηνπιαζηηθό πιηθό 

Όπσο θαίλεηαη θαη από ηα θνξηία αζηνρίαο ππάξρεη πιήξεο ηαύηηζε κεηαμύ ησλ 

ηξηώλ πξνζνκνησκάησλ.  
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Πην Γηάγξακκα 3.25 θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο γηα ηα ηξία πξνζνκνηώκαηα κε 

ειαζηηθό πιηθό. Όινη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο αλαθέξνληαη ζηνλ θόκβν 5711, ν 

νπνίνο βξίζθεηαη ζην κέζνλ ηνπ ππνζηπιώκαηνο εθεί πνπ ζπληξέρνπλ δύν 

δηαγώληεο ξάβδνη θαη έλαο νξζνζηάηεο.  

 

Γηάγξακκα 3.25: Διαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 

 

Πην επόκελν δηάγξακκα θαίλνληαη νη ειαζηνπιαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο: 
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Γηάγξακκα 3.26: Διαζηνπιαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 

 

 Κπιηόκελε πάθησζε ζην απέλαληη άθξν 

Ξεξίπησζε θόξηηζεο i              x=0m 

Γηα ην θαζέλα από ηα ηξία ηζνδύλακα πξνζνκνηώκαηα θαίλεηαη ν παξακνξθσκέλνο 

θνξέαο ζε δύν ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. Απηέο είλαη νη εμήο:  

α) Διαζηηθόο θιάδνο 

β) Φνξηίν αζηνρίαο – Κέγηζηε ηηκή δξόκνπ ηζνξξνπίαο 
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Πρήκα 3.24: Ξαξακόξθσζε θνξέα – Διαζηηθή ζπκπεξηθνξά 

 

Πρήκα 3.25: Ξαξακόξθσζε θνξέα – Κέγηζηε ηηκή θνξηίνπ 

 

Γηα ηηο δύν παξαπάλσ ζέζεηο ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο θαίλνληαη θαη νη αληίζηνηρεο 

ηάζεηο ζην θξίζηκν θάηλσκα, ην νπνίν ζηελ πεξίπησζή καο είλαη ην κεζαίν. 
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Πρήκα 3.26: Δηθόλα ηάζεσλ ζην θξίζηκν θάηλσκα – Διαζηηθή ζπκπεξηθνξά 

 

 

Πρήκα 3.27: Δηθόλα ηάζεσλ ζην θξίζηκν θάηλσκα – Κέγηζηε ηηκή θνξηίνπ 

 

Ρα θνξηία αζηνρίαο γηα θαζέλα από ηα παξαπάλσ πξνζνκνηώκαηα γηα θεληξηθή 

ζιίςε θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Αξηζκόο Πξνζνκνηώκαηνο Μέγηζην θνξηίν 

1 15310 kN 

2 14980 kN 

3 15010 kN 

Ξίλαθαο 3.35: Κέγηζην θνξηίν δξόκνπ ηζνξξνπίαο κε ειαζηνπιαζηηθό πιηθό 

Όπσο θαίλεηαη θαη από ηα θνξηία αζηνρίαο ππάξρεη πιήξεο ηαύηηζε κεηαμύ ησλ 

ηξηώλ πξνζνκνησκάησλ.  

Πην Γηάγξακκα 3.25 θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο γηα ηα ηξία πξνζνκνηώκαηα κε 

ειαζηηθό πιηθό. 
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Όινη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο αλαθέξνληαη ζηνλ θόκβν 5711, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην 

κέζνλ ηνπ ππνζηπιώκαηνο εθεί πνπ ζπληξέρνπλ δύν δηαγώληεο ξάβδνη θαη έλαο 

νξζνζηάηεο.  

 

Γηάγξακκα 3.27: Διαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 

 

Πην επόκελν δηάγξακκα θαίλνληαη νη ειαζηνπιαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο: 
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Γηάγξακκα 3.28: Διαζηνπιαζηηθνί δξόκνη ηζνξξνπίαο 

Πηελ πεξίπησζε ηεο θπιηόκελεο πάθησζεο παξαηεξείηαη κηα κηθξή δηαθνξά ζηε 

δπζθακςία αλάκεζα ζην πξνζνκνίσκα κε ηελ πιήξε δηθηπσηή δνθό θαη ηα άιια 

δύν. Απηή ε δηαθνξά, επεηδή δελ παξνπζηάζηεθε όηαλ είρακε ζηνηρεία δνθνύ ζηα 

πέικαηα,  πηζαλώο νθείιεηαη ζηνλ ηξόπν ζύλδεζεο ησλ ζηνηρείσλ θειύθνπο ηνπ 

πςειόηεξνπ θαηλώκαηνο κε ηα ζηνηρεία ηεο δηθηπσηήο δνθνύ. 

 

3.5  πκπεξάζκαηα 
 

Όπσο έγηλε θαλεξό κέζα από κηα ζεηξά κε γξακκηθώλ αλαιύζεσλ, ε πξνηεηλόκελε 

κέζνδνο από ηνπο Σ. Γαληέ θαη Θ. Θαινραηξέηε, αληαπνθξίλεηαη κε πνιύ 

ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα ζηελ πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζύλζεηνπ 

ππνζηπιώκαηνο (ζεσξώληαο αθξηβή απηή πνπ πξνέθπςε από ην πξόγξακκα 

ADINA). Αληίζεηα, ε κέζνδνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζε ζηελ πξάμε έλαο κεραληθόο, 

αλ θαη ππέξ ηεο αζθαιείαο γηα ηελ πεξίπησζή καο, είρε αξθεηά κεγάιε απόθιηζε 

από ηε ζεσξεηηθά ζσζηή ιύζε (~20%). Ππλεπώο, θαηαιήγνπκε όηη ε 

πξνηεηλόκελε κέζνδνο όρη κόλν είλαη ρξνληθά πην ζπκθέξνπζα, αιιά κέρξη ζηηγκήο 

έρεη απνδεηρζεί θαη πνιύ πην αθξηβήο ζηα απνηειέζκαηα ηεο. 





 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4 
 
 

Γεληθά ζπκπεξάζκαηα 

 
 
4.1  ρεδηαζκόο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο 
 

Ρν πξώην θνκκάηη ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ν ζρεδηαζκόο κηαο πεηξακαηηθήο 

δηάηαμεο. Ζ αλάγθε ηνπ ελ ιόγσ πεηξάκαηνο πξνέθπςε από ην γεγνλόο όηη ηα 

κέρξη ηώξα πεηξάκαηα ζύλζεησλ δηθηπσηώλ ππνζηπισκάησλ έγηλαλ κε θόξηηζε ε 

νπνία ήηαλ είηε θεληξηθή ζιίςε είηε ζιηπηηθό θνξηίν κε θάπνηα κηθξή 

εθθεληξόηεηα.  

Θύξηνο ζηόρνο απηνύ ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ζύλζεησλ δηθηπσηώλ ππνζηπισκάησλ ζε ζιίςε θαη θάκςε. Γηα λα πινπνηεζεί 

όκσο απηόο ν ζηόρνο έπξεπε λα επηιερζεί έλα ηέηνην ππνζηύισκα ην νπνίν λα 

ζπκπεξηθέξεηαη κε ηνλ επηζπκεηό ηξόπν (απνθπγή αζηνρίαο δεπηεξεπόλησλ 

ζηνηρείσλ) θαη ηαπηόρξνλα λα ηθαλνπνηεί ηνπο απαηηνύκελνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ νη νπνίνη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο αιιεινζπγθξνύνληαλ (κηθξό 

ύςνο ππνζηπιώκαηνο – ρακειή αληνρή). 

Ζ ηειηθή γεσκεηξία πνπ επηιέρζεθε ηειηθά θαίλεηαη ζην Πρήκα 4.1: 
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Πρήκα 4.1: Γεσκεηξία πεηξακαηηθήο δηάηαμεο 
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Κεηά από κηα ζεηξά αλαιύζεσλ δηαθόξσλ ηκεκάησλ ηνπ θνξέα θαη ηειηθά 

νιόθιεξνπ, δηαπηζηώζεθε όηη ε αξρηθή επηινγή ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο 

αληαπνθξίλεηαη επηηπρώο ζηνπο δηάθνξνπο πεξηνξηζκνύο θαη απαηηήζεηο. Ρν 

ζύλζεην δηθηπσηό ππνζηύισκα πνπ επηιέρζεθε αζηνρεί κε ηνλ επηζπκεηό ηξόπν 

(π.ρ. δελ αζηνρνύλ νη ξάβδνη δηθηύσζεο) θαη γηα θνξηίν ηέηνην ώζηε λα κπνξεί λα 

επηβιεζεί ζην εξγαζηήξην κε ηα ππάξρνληα κέζα. Δθηόο απηνύ, γηα ηελ ηηκή απηή 

ηνπ θνξηίνπ όια ηα δεπηεξεύνληα ζηνηρεία (θνηινδνθόο, έιαζκα, πείξνο, θνριίεο) 

ιεηηνπξγνύλ ζηελ  ειαζηηθή πεξηνρή ηνπο θαη ζπλεπώο δελ θηλδπλεύνπλ από 

αζηνρία. Ρέινο, ην θπξηόηεξν είλαη όηη ε πεηξακαηηθή δηάηαμε ηθαλνπνηεί ηνπο 

γεσκεηξηθνύο πεξηνξηζκνύο πνπ πξέπεη λα πιεξνύληαη έηζη ώζηε λα κπνξεί λα 

ηνπνζεηεζεί ζην πιαίζην ηνπ εξγαζηεξίνπ. Ππλεπώο, ην κόλν πνπ κέλεη λα 

δηαπηζηώζνπκε είλαη θαηά πόζνλ ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ζπκβαδίδνπλ κε ηα 

αλαιπηηθά θαη ηα αξηζκεηηθά.  

 

4.2  Δλαιιαθηηθνί ηξόπνη πξνζνκνίσζεο ζύλζεησλ 

δηθηπσηώλ ππνζηπισκάησλ 

 

Πην δεύηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο πξνηείλνληαη θάπνηνη ελαιιαθηηθνί ηξόπνη 

πξνζνκνίσζεο ζύλζεησλ ππνζηπισκάησλ ηα νπνία είλαη κέξνο κηαο θαηαζθεπήο. 

Ωο πξόηππα απνηειέζκαηα ζεσξνύληαη απηά πνπ πξνέθπςαλ από ην πξόγξακκα 

ADINA κε κε γξακκηθέο αλαιύζεηο πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο. Ρα απνηειέζκαηα απηά 

ζπγθξίλνληαη κε απηά πνπ πξνέθπςαλ από ηελ πξνηεηλόκελε κέζνδν θαη κε απηά 

πνπ πξνέθπςαλ από ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ πξάμε.  

Πην πξώην θνκκάηη εμεηάδεηαη γηα δηάθνξεο θνξηίζεηο θαη δηάθνξεο ζηεξίμεηο ζην 

απέλαληη άθξν, ε ηζνδπλακία κεηαμύ ησλ ηξηώλ πξνζνκνησκάησλ πνπ θαίλνληαη 

ζην Πρήκα 4.2: 
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Πρήκα 4.2: Ηζνδύλακα πξνζνκνηώκαηα 

Κέζα από κηα ζεηξά γξακκηθώλ θαη κε γξακκηθώλ αλαιύζεσλ επηβεβαηώλεηαη απηή 

ε ηζνδπλακία, ηόζν όζνλ αθνξά ην θνξηίν αζηνρίαο ηνπ θνξέα όζν θαη ηεο 

γεληθόηεξεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζύλζεηνπ ππνζηπιώκαηνο.  

Πηε ζπλέρεηα επηιέγεηαη έλα κνλώξνθν πιαίζην ζπκκεηξηθό σο πξνο ηνλ 

θαηαθόξπθν άμνλα (Πρήκα 4.3), ην νπνίν αθνύ απνδεηρζεί όηη ηζνδπλακεί κε ην 

θνξέα ηνπ Πρήκαηνο 4.2, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνηεηλόκελεο 

κεζόδνπ από ηνπο Σ. Γαληέ θαη Θ. Θαινραηξέηε. Ρα απνηειέζκαηα απηήο ζρεδόλ 

ηαπηίδνληαλ κε απηά ηνπ ADINA.  

 

Πρήκα 4.3: Γεσκεηξία πιαηζίνπ πξνο κειέηε 

 

Θαηόπηλ, ζην ίδην πιαίζην εθαξκόδεηαη θαη κηα επξέσο δηαδεδνκέλε κέζνδνο ζηελ 

πξάμε. Ρα απνηειέζκαηα απηήο, αλ θαη ππέξ ηεο αζθαιείαο, δηαθέξνπλ  αξθεηά 

από ηα αθξηβή. Ππλεπώο, ε πξνηεηλόκελε κέζνδνο, όρη κόλν είλαη ε ιηγόηεξν 



Γεληθά ζπκπεξάζκαηα                                                                                                               157 

_________________________________________________________________________________
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ρξνλνβόξα, αιιά δίλεη θαη πην αμηόπηζηα απνηειέζκαηα. Απνκέλεη ινηπόλ λα 

επαιεζεπηεί θαη γηα δηάθνξεο άιιεο πην γεληθέο πεξηπηώζεηο ώζηε λα κπνξεί ηειηθά 

λα απνηειέζεη ηξόπν ζρεδηαζκνύ ηέηνησλ ππνζηπισκάησλ. 
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