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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της 
συμπεριφοράς τοξωτών κατασκευών και της επίδρασης που έχουν σε αυτή 
συγκεκριμένα φαινόμενα. Παράμετροι όπως η λυγηρότητα του φορέα, πιθανές 
κατασκευαστικές υποχωρήσεις στηρίξεων, η έδραση επί ελαστικού εδάφους ή η εκτός 
επιπέδου τους κάμψη των πελμάτων της διατομής αποτελούν φαινόμενα που 
επηρεάζουν την συμπεριφορά και την αντοχή των τόξων.   

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μία σύντομη περιγραφή των κύριων μεθόδων 
ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στις διάφορες επιλύσεις. Έτσι, παρατίθενται τα κύρια 
χαρακτηριστικά της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων, καθώς και στοιχεία για τις 
μεθόδους μη γραμμικών αναλύσεων που ακολουθήθηκαν. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται μια ανασκόπηση της γραμμικής στατικής 
θεωρίας ευθύγραμμης και καμπύλης δοκού, ενώ λαμβάνει χώρα μια σύγκριση μεταξύ 
τους. Ταυτόχρονα, μέσω λυμένων παραδειγμάτων, προκύπτουν ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα για την συμπεριφορά και τον τρόπο παραμόρφωσης τοξωτών 
κατασκευών.  

Το τρίτο κεφάλαιο αφορά στην επίδραση της λυγηρότητας σε ρηχά και ψηλά 
τόξα.  Επί πλέον, εξετάζεται η επίδραση πιθανής υποχώρησης στήριξης καθώς και η 
επιρροή τυχόν ελαστικών στηρίξεων στη συμπεριφορά των τόξων. 

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται το φαινόμενο ανάπτυξης 
τάσεων,  στα πέλματα των διατομών τοξωτών κατασκευών, λόγω κάμψης αυτών εκτός 
του επιπέδου τους. Η ανάπτυξη τάσεων εκτός επιπέδου συνδέεται με την καμπυλότητα 
των τόξων. Σκοπός του τελευταίου κεφαλαίου είναι η ανάπτυξη μίας αξιόπιστης σχέσης 
υπολογισμού των εκτός επιπέδου τάσεων και η μελέτη της επίδρασής τους στη 
συνολική αντοχή της διατομής ή του φορέα.  
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ABSTRACT  

The scope of the present thesis is to study the behavior of arch structures and to 
evaluate how it can be affected by some parameters that are usually not taken into 
account for design purposes. Different arch geometries, including shallow and deep 
arches have been investigated. The slenderness of the structure, eventual support 
settlements, possible elastic supports or out-of-plane bending of the flanges of the cross 
sections are some of the parameters that have been taken into account.  

In the first chapter, basic theories that have been used for the analysis are 
presented. The main points of the finite element methods and the associated non linear 
analysis algorithms are discussed briefly. Furthermore, the classic linear theories for 
straight and curved beams are presented and compared to each other. Through the use of 
worked examples, for different arch geometries, conclusions about their behavior are 
drawn.  

Moreover, worked examples are also provided to illustrate the influence of the 
slenderness on the behavior of shallow and deep arches. The presence of elastic supports 
in arches and the influence of possible support settlements are investigated as well.  

Finally, in the last chapter a particular phenomenon that affects the behavior 
and resistance of arches is presented. This phenomenon concerns in the out-of-plane 
bending of the flanges of the cross section. The aim of the last chapter is the 
development of a relationship between these out of plane stresses and the total resistance 
of the arch or the cross section. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

   ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ  

 

 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τόξα αποτελούν ιδιαίτερους φορείς, τόσο για την αισθητική τους, όσο και για 

την συμπεριφορά τους. Οι φορείς αυτοί καταπονούνται όπως και όλοι οι άλλοι φορείς, 

έχουν τα ίδια ακριβώς προβλήματα με τους υπόλοιπους, αλλά εμφανίζουν και κάποια 

επιπλέον φαινόμενα. Ένα από αυτά για παράδειγμα είναι ο ακαριαίος λυγισμός. Άλλο 

χαρακτηριστικό των τοξωτών φορέων, είναι αν μη τη άλλο, η μη γραμμική συμπεριφορά 

τους. Η συμπεριφορά αυτή βέβαια εξαρτάται τόσο από τον φορέα, όσο και από την 

φόρτιση. Ένα ρηχό τόξο για παράδειγμα, είναι έντονα μη γραμμικό, αλλά ένα τόξο, το 

οποίο καταπονείται από καθαρή αξονική δύναμη, δεν μπορεί να είναι παρά  

γραμμικότατο. Πρέπει ακόμα να αναφερθεί, ότι τα τόξα συνηθίζουν να είναι ευάλωτα, σε 

αρχικές ατέλειες ή παραμένουσες παραμορφώσεις. Να σημειωθεί ότι οι παραμένουσες 

παραμορφώσεις είναι ένα φαινόμενο, πιο συχνό από ότι ακούγεται, αφού η διαδικασία 

καμπύλωσης των τόξων δύναται να προκαλέσει κάτι τέτοιο. Τέλος να αναφερθεί, ότι 

στην εργασία μας, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος προσομοίωσης των φορέων με 

πεπερασμένα στοιχεία και για τον σκοπό αυτόν καταφύγαμε στο λογισμικό ADINA. Πιο 

κάτω θα αναφέρουμε εκτενέστερα ποιές θεωρίες χρησιμοποιήθηκαν ποιες παραδοχές 

έγιναν και τι αναλύσεις έγιναν. 



 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΥ  ΕΜΠ 2009  
 

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

1.2. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΞΩΝ 

Οι τοξωτές κατασκευές, σε αντίθεση με τα ευθύγραμμα δομικά στοιχεία, 

χαρακτηρίζονται από μια καμπυλότητα. Σε αυτή τη διαφοροποίηση οφείλεται και το 

γεγονός ότι σε μια καθαρή κάμψη μιας καμπύλης δοκού, ο ουδέτερος άξονας 

διαφοροποιείται από τον κεντροβαρικό άξονα. Το γεγονός αυτό εισάγει έναν περαιτέρω 

βαθμό δυσκολίας κατά την ανάλυση του. Για μια ακριβή εκτίμηση της στατικής 

απόκρισης των τόξων υπό τις διάφορες φορτίσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ειδική 

θεωρία καμπύλης δοκού. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω 

φαινόμενα είναι σημαντικά, μόνο εφόσον η σχετική καμπυλότητα του τόξου, δηλαδή ο 

λόγος της ακτίνας του τόξου προς το ύψος της διατομής, είναι αρκετά μικρός. Στις 

συνήθεις και στις περισσότερες κατασκευές του πολιτικού μηχανικού αυτός ο λόγος είναι 

αρκετά σημαντικός, ώστε να μπορούμε να αγνοήσουμε τέτοια φαινόμενα όπως έχουν 

προαναφερθεί. Έτσι, στις περιπτώσεις αυτές, η χρήση της θεωρίας των ευθύγραμμων 

στοιχείων μπορεί να θεωρηθεί ακριβής. Επομένως, μετά από αυτή την διευκρίνιση 

μπορούμε ελεύθερα να χρησιμοποιήσουμε στοιχεία δοκού- υποστυλώματος για την 

προσομοίωση των τοξοτών φορέων. 

 

 

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΟΚΟΥ 

Το στοιχείο δοκού που χρησιμοποιήθηκε, είναι ένα ‘’ερμιτιανό ‘’ στοιχείο δοκού, με 

6 βαθμούς ελευθερίας σε κάθε έναν από τους 2 κόμβους του. Οι μετατοπίσεις που 

υπολογίζονται στο στοιχείο, είναι : 

 Κυβικές εγκάρσιες μετατοπίσεις V  και W  

 Γραμμικές διαμήκεις μετατοπίσεις U  

 Γραμμικές στρεπτικές μετατοπίσεις r  και μετατοπίσεις στρέβλωσης.  

Το στοιχείο δοκού, είναι βασισμένο στην θεωρία δοκού Bernoulli-Euler η οποία όμως 

δεν λαμβάνει υπόψη τις διατμητικές παραμορφώσεις και έτσι το πρόγραμμα διορθώνει τα 

αποτελέσματα αυτά, όπου χρειάζεται. Η συμπεριφορά του στοιχείου καθορίζεται είτε 

ορίζοντας τα γεωμετρικά ή αδρανειακά χαρακτηριστικά της διατομής, είτε εισάγοντας 

ένα διάγραμμα ροπών-καμπυλοτήτων.  



 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΞΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ 
 

3 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Όσον αφορά στον προσανατολισμό του στοιχείου, αυτός πραγματοποιείται σύμφωνα 

με τους δύο ακραίους κόμβους που διαθέτει το στοιχείο αλλά και από ένα τρίτο σημείο Κ 

το οποίο ορίζει ο χρήστης. 

 

Σχήμα 1.1. Συμβάσεις αξόνων και μετατοπίσεων του ερμιτιανού στοιχείου δοκού. 

1S = δύναμη κατά τη διεύθυνση r στον κόμβο 1 (αξονική δύναμη, θετική σε θλίψη)  

2S = δύναμη κατά τη διεύθυνση s στον κόμβο 1 (διατμητική δύναμη)  

3S = δύναμη κατά τη διεύθυνση t στον κόμβο 1 (διατμητική δύναμη)  

4S = ροπή κατά τη διεύθυνση r στον κόμβο 1 (στρέψη)  

5S = ροπή κατά τη διεύθυνση s στον κόμβο 1 (καμπτική ροπή)  

6S = ροπή κατά τη διεύθυνση t στον κόμβο 1 (καμπτική ροπή) 
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Σχήμα 1.2. Συμβάσεις για τις δυνάμεις και ροπές του στοιχείου 

 

7S = δύναμη κατά τη διεύθυνση r στον κόμβο 2 (αξονική δύναμη, θετική σε τέμνουσα) 

8S = δύναμη κατά τη διεύθυνση s στον κόμβο 1 (διατμητική δύναμη) 

9S = δύναμη κατά τη διεύθυνση t στον κόμβο 1 (διατμητική δύναμη) 

10S = ροπή κατά τη διεύθυνση r στον κόμβο 1 (στρέψη) 

11S = ροπή κατά τη διεύθυνση s στον κόμβο 1 (καμπτική ροπή) 

12S = ροπή κατά τη διεύθυνση t στον κόμβο 1 (καμπτική ροπή). 

Στις γραμμικές αναλύσεις χρησιμοποιείται το γραμμικό στοιχείο δοκού. 

Θεωρείται ότι οι μετατοπίσεις, οι στροφές και οι παραμορφώσεις είναι μικρές, ενώ 

χρησιμοποιείται επίσης, απείρως ελαστικό – ισοτροπικό υλικό. Το μητρώο στιβαρότητας 

υπολογίζεται σε κλειστή μορφή και για τον υπολογισμό του απαιτούνται τα παρακάτω 

δεδομένα: 

 

 Ε = μέτρο ελαστικότητας του Young 

 ν = λόγος Poisson 

 L = μήκος δοκού 

 rI , sI , tI = Ροπές αδρανείας ως προς τους τοπικούς άξονες r, s, t 

 A = εμβαδόν διατομής 

 sh
sA , sh

tA = ενεργές διατμητικές επιφάνειες στις διευθύνσεις s και t 
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Το μητρώο στιβαρότητας μετασχηματίζεται από τους τοπικούς βαθμούς ελευθερίας 

(στους άξονες r, s, t) στους καθολικούς βαθμούς ελευθερίας (στους άξονες Χ, Υ, Ζ) και 

ακολούθως προστίθεται στο μητρώο στιβαρότητας της κατασκευής. 

 

Τα φαινόμενα στρέβλωσης της διατομής μπορούν να ληφθούν υπόψη, μόνο μέσω 

μιας τροποποίησης της στρεπτικής στιβαρότητας. 

 

1.3.1. ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΟΚΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΩΝ  

 

Στις ελαστικές μη γραμμικές αναλύσεις χρησιμοποιείται το ελαστικό στοιχείο 

δοκού μεγάλων μετατοπίσεων. Το στοιχείο αυτό χρησιμοποιείται με ελαστικό – 

ισοτροπικό καταστατικό προσομοίωμα υλικού. Κατά την ανάλυση αυτή λαμβάνονται 

υπόψη οι μεγάλες μετατοπίσεις, θεωρείται όμως ότι παρουσιάζονται μόνο μικρές 

παραμορφώσεις. 

Το ελαστικό μητρώο στιβαρότητας και το διάνυσμα των εσωτερικών δυνάμεων 

υπολογίζεται υπό κλειστή μορφή. 

 

Οι μεγάλες μετατοπίσεις και στροφές, στις αναλύσεις λαμβάνονται υπόψη μέσω 

μιας corotational περιγραφής της κίνησης, σύμφωνα με την οποία οι κινήσεις στερεού 

σώματος (μετακινήσεις και στροφές) διαχωρίζονται από τις κινήσεις του σώματος λόγω 

της παραμόρφωσης του. 

 

Τα όποια φαινόμενα στρέβλωσης μπορούν πολύ προσεγγιστικά να ληφθούν 

υπόψη μέσω μιας τροποποίησης της στρεπτικής στιβαρότητας της διατομής. 

 

 

1.4.  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΥΛΙΚΩΝ  
 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούνται δυο ειδών υλικά. Το γραμμικό ελαστικό 

υλικό που χρησιμοποιείται στις γεωμετρικά γραμμικές ή και μη γραμμικές αναλύσεις και 

το διγραμμικό ελαστοπλαστικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται και αυτό με τη σειρά του, 

σε γεωμετρικά γραμμικές ή σε γεωμετρικά μη γραμμικές αναλύσεις, λαμβάνοντας 

προφανώς υπ’ όψη την μη γραμμικότητα του υλικού. 
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Πιο κάτω δίνονται κάποια θεωρητικά στοιχεία για αυτά τα δυο είδη υλικών. 

Προτού όμως γίνει αυτό, χρήσιμο είναι να γίνει μια γρήγορη υπενθύμιση σε κάποιους 

βασικούς ορισμούς παραμόρφωσης και τάσης, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον ορισμό 

των σχέσεων τάσεων – παραμόρφωσης. 

 

Τα διάφορα μέτρα παραμόρφωσης που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα 

ADINA, δίνονται αμέσως παρακάτω στο κάπως απλοποιημένο πρόβλημα του 

μονοαξονικού εφελκυσμού μιας ράβδου. 

                                                    
Σχήμα 1.3.Ράβδος υπό μονοαξονικό εφελκυσμό 

 

Μηχανική παραμόρφωση: 0
0

0

l l
le 

  

Παραμόρφωση Green – Lagrange: 
2 2

0
2
0

1
2
l l
l




  

Παραμόρφωση Almansi: 
2 2

0
2

1
2a
l l
l




  

Λογαριθμική παραμόρφωση και παραμόρφωση Hecky: 
00

ln
t

t

l dle
l l

 
  

 
  

 

Οι παραμορφώσεις Green – Lagrange χρησιμοποιούνται σε διατυπώσεις μεγάλων 

μετατοπίσεων και μικρών παραμορφώσεων. Αυτό συμβαίνει διότι οι μεγάλες στροφές δεν 

επηρεάζουν τις παραμορφώσεις Green – Lagrange (οι παραμορφώσεις Green – Lagrange 

δεν επηρεάζονται από τις στροφές στερεού σώματος), ενώ για μικρές παραμορφώσεις και 



 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΞΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ 
 

7 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

μικρές στροφές, οι παραμορφώσεις Green – Lagrange και οι μηχανικές παραμορφώσεις 

είναι ισοδύναμες. 

 

Σε διατυπώσεις μικρών παραμορφώσεων, η τρέχουσα επιφάνεια θεωρείται 

πάντοτε ίση με την αρχική απαραμόρφωτη. 

 

Όσον αφορά τα μέτρα τάσης που χρησιμοποιούνται στο ADINA, έχουμε για την 

προηγούμενη περίπτωση του μονοαξονικού εφελκυσμού τα εξής: 

Μηχανική τάση: 
0

F
A

   

Τάση Cauchy: 0AF
A A

    

Τάση 2nd Piola – Kirchhoff: 0 0

0

Fl lS
A l l


   

Τάση Kirchhoff: 
0 0 0

Fl lS
A l l


   

 

 

1.4.1.  ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΙΣΟΤΡΟΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

 

Σε ένα τέτοιο υλικό η ολική τάση μπορεί να προσδιοριστεί μοναδικά από την 

ολική παραμόρφωση. Σε κάθε περίπτωση όμως οι παραμορφώσεις θεωρούνται μικρές, σε 

αντίθεση με τις μετακινήσεις και τις στροφές, οι οποίες μπορεί να λαμβάνουν μεγάλες 

τιμές. Όταν το ελαστικό ισοτροπικό υλικό χρησιμοποιείται με θεώρηση μικρών 

μετατοπίσεων, τότε η ανάλυση είναι γραμμική. Όταν το υλικό αυτό χρησιμοποιηθεί σε 

μια ανάλυση με μεγάλες μετατοπίσεις, τότε η χρησιμοποιούμενη μέθοδος περιγραφής της 

κίνησης είναι η updated Lagrangian, διότι αριθμητικά είναι πιο αποτελεσματική. 

 

Σε μια ανάλυση μικρών μετατοπίσεων, η σχέση τάσεων – παραμορφώσεων είναι:  

0 0
t tC e   

 

Όπου 0
t  είναι η μηχανική τάση και 0

te  είναι η μηχανική παραμόρφωση  
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Στην προσαρμοστική διατύπωση Lagrange της κίνησης, η σχέση τάσεων – 

παραμορφώσεων είναι: 
t t

tC    

Όπου t  είναι οι τάσεις Cauchy και tt  είναι οι παραμορφώσεις Almansi.  

 

Για να προσδιοριστεί η καταστατική σχέση τάσεων – παραμορφώσεων (το 

μητρώο C) ενός ελαστικού ισοτροπικού υλικού, απαιτούνται δυο φυσικές σταθερές του 

υλικού, το μέτρο ελαστικότητας Ε και ο λόγος του Poisson v. Οι ίδιες σταθερές 

χρησιμοποιούνται τόσο στη διαμόρφωση μικρών, όσο και στη διαμόρφωση μεγάλων 

μετατοπίσεων. Επομένως, τα μητρώα C είναι τα ίδια ανεξαρτήτως κινηματικής 

διατύπωσης. 

 

1.4.2.  ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

 

 

Προτού γίνει αναφορά στις ιδιότητες του διγραμμικού πλαστικού υλικού που 

χρησιμοποιεί το πρόγραμμα και χρησιμοποιήθηκε στην εργασία, πρέπει να γίνει μια 

μικρή αναφορά στις αρχές που διέπουν ένα μη γραμμικό υλικό. 

 

Σε ένα μη γραμμικό υλικό διακρίνονται δύο κλάδοι, ο ελαστικός και ο πλαστικός. 

Το ελαστικό κομμάτι του υλικού, ακολουθεί τον νόμο του Hook και το 

αντιπροσωπεύουμε, με μία απλή ευθεία γραμμή. Το πλαστικό κομμάτι συνηθίζεται για 

υλικά όπως ο δομικός χάλυβας, να αντικαθίσταται με μία μόνο γραμμή. 
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Σχήμα 1.4. Διάγραμμα τάσης- παραμόρφωσης. 

 

Έτσι η μεταβολή της ολικής παραμόρφωσης του υλικού ijde  οποιαδήποτε χρονική 

στιγμή, μπορεί να εκφραστεί ως εξής: 

 
E P

ij ij ijde de de   

 

Λαμβάνοντας δηλαδή υπ’ όψη την παραμόρφωση στο ελαστικό τμήμα και την 

παραμόρφωση στο πλαστικό. 

 

Από την στιγμή που εμφανίζεται μια μεταβολή στην παραμόρφωση, θα 

εμφανιστεί αντίστοιχα και μια μεταβολή στην τάση, η οποία περιγράφεται από τον τύπο: 

 

( )E P
ij ijrs rs rsd C de de    

 

όπου E
ijrsC  είναι οι όροι του ελαστικού καταστατικού τανυστή και rsde , P

rsde  είναι οι 

μεταβολές της ολικής παραμόρφωσης, του ελαστικού τμήματος και του πλαστικού 

τμήματος της ολικής παραμόρφωσης αντίστοιχα. Η επαυξητική αυτή σχέση ισχύει καθ’ 

όλη την διάρκεια της ανελαστικής συμπεριφοράς. Για τον προσδιορισμό των πλαστικών 
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παραμορφώσεων, χρησιμοποιούνται τρεις βασικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν την 

συμπεριφορά του υλικού: 

 

 Μια συνάρτηση διαρροής, η οποία δίνει την συνθήκη διαρροής που προσδιορίζει 

την τασική κατάσταση τη στιγμή της πλαστικής ροής. 

 Ένας νόμος ροής, ο οποίος συνδέει τις μεταβολές της πλαστικής ροής με τις 

τρέχουσες τάσεις και επίσης με τις μεταβολές των τάσεων. 

 Ένας νόμος σκλήρυνσης, ο οποίος προσδιορίζει το πώς η συνάρτηση διαρροής 

τροποποιείται κατά την διάρκεια της πλαστικής ροής. 

 

Η συνάρτηση διαρροής μπορεί να έχει την γενική μορφή σε τυχούσα χρονική στιγμή t 

 

( , ,....)t t t P
y ij ijf e  

 

Η απόκριση του υλικού σε μια τυχούσα χρονική στιγμή είναι ελαστική εφόσον 

 

0t
yf   

 

και ελαστική ή πλαστική αναλόγως των συνθηκών φόρτισης εφόσον 

 

0t
yf   

 

Απόκριση του υλικού της μορφής 0t
yf   δεν είναι δυνατή. Η σχέση 0t

yf 

αποτελεί μια συνθήκη διαρροής η οποία πρέπει να ικανοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

πλαστικής ροής.  

 

Χρησιμοποιώντας την συνάρτηση διαρροής t yf  στον κανόνα ροής, προκύπτουν οι 

μεταβολές της πλαστικής παραμόρφωσης 

 
t

yP
ij t

ij

f
de d







 

 



 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΞΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ 
 

11 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Όπου dλ  είναι ένα βαθμωτό μέγεθος προς προσδιορισμό.  

 

Στο πρόγραμμα ADINA το πλαστικό διγραμμικό υλικό χαρακτηρίζεται από τις εξής 

ιδιότητες: 

 

 Την συνθήκη διαρροής von Mises 

 Ένα νόμο ροής χρησιμοποιώντας τη συνθήκη διαρροής του von Mises 

 Ένα ισοτροπικό ή κινηματικό, διγραμμικό ή πολυγραμμικό, κανόνα σκλήρυνσης. 

 

Στο προσομοίωμα του von Mises με ισοτροπική σκλήρυνση, χρησιμοποιείται η εξής 

επιφάνειας διαρροής: 

 

21 1( ) 0
2 3

t t t t
y yf s s      

Όπου ts  είναι ο αποκλίνων τανυστής των τάσεων και t y  η προσαρμοσμένη τάση 

διαρροής στο χρόνο t. 

 

 

Σχήμα 1.5. Επίπεδα κύριων τάσεων. 
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Σχήμα 1.6. Διαγράμματα διαφορετικών τρόπων κράτυνσης του υλικού. 
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1.5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

 

 Η κατηγορία αυτή των πεπερασμένων στοιχείων, θεωρήθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη 

στην εργασία, αφού οι περισσότερες αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε φορείς του 

κεφαλαίου 4, αποτελούνταν από στοιχεία κελύφους. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν, 

είχαν τέσσερις κόμβους και συνολικά 24 βαθμούς ελευθερίας. Τα στοιχεία αυτά 

κρίνονται κατάλληλα στην εφαρμογή, όταν προσομοιώνουν, επιφάνειες που είναι πολύ 

λεπτές στη μια διεύθυνση, σχετικά πάντα με τις άλλες δυο διευθύνσεις τους. 

 Τα στοιχεία κελύφους θεωρούνται σαν ένα τρισδιάστατο συνεχές υλικό, και οι 

δύο βασικές θεωρίες στις οποίες βασίζονται, είναι η θεωρία Timoshenko και η θεωρία 

Reissner-Mindlin.  

                                 

Σχήμα 1.7. Πιθανή περίπτωση κατασκευής, όπου τα στοιχεία κελύφους μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν με ακρίβεια. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθούν οι παραδοχές που κάνει το πρόγραμμα για 

την επίλυση των στοιχείων κελύφους. 

1. Μια διατομή που βρίσκεται σε μια επίπεδη επιφάνεια πριν την 

παραμόρφωση, παραμένει επίπεδη και μετά την παραμόρφωση. 

2. Η τάση στην λεπτή- μικρότερη πλευρά του στοιχείου στην μέση επιφά-

νεια, είναι μηδέν. 

Για τους υπολογισμούς των μητρώων του στοιχείου κελύφους, χρησιμοποιούνται 

οι παρακάτω ποσότητες: 
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1. Οι συντεταγμένες του κόμβου k, που βρίσκεται στην μέση επιφάνεια του 

στοιχείου, t kx , t ky , t kz . 

2. Το διάνυσμα κατεύθυνσης t k
nV , που τοποθετείται κάθετα στη μέση 

επιφάνεια του στοιχείου. 

3. Το μέγεθος του πάχους του στοιχείου κάθε κόμβου, το οποίο μετράται 

στην διεύθυνση του διανύσματος t k
nV . 

Για τον υπολογισμό των συντεταγμένων του στοιχείου κάθε χρονική στιγμή t, 

χρησιμοποιούμε τις συντεταγμένες των κόμβων κατά την διεύθυνση του διανύσματος 
t k
nV . Τα τελικά αποτελέσματα εξάγονται με προεκβολή, από την συνάρτηση σχήματος 

 ,kh r s . Έτσι, με ka το πάχος του κάθε κόμβου k του στοιχείου στο ισοπαραμετρικό 

σύστημα συντεταγμένων, η γεωμετρία του στοιχείου κάθε χρονική στιγμή, δίνεται από τα 

παρακάτω:  

           

Όπου q ο αριθμός των κόμβων του στοιχείου, και t k
nxV , t k

nyV , t k
nzV  τα συνημίτονα 

κατεύθυνσης του διανύσματος t k
nV . 

 Κάθε κόμβος του στοιχείου, έχει 5 βαθμούς ελευθερίας ή 6. Επιλέχθηκε έτσι ως 

ακριβέστερο, αυτό με τους 6 βαθμούς ελευθερίας. Τα χαρακτηριστικά αυτού του 

στοιχείου, είναι : 

Για τον κόμβο k του στοιχείου οι μετατοπίσεις kx , ky , kz  αναφέρονται στο 

καθολικό καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων. Το διάνυσμα υπολογίζεται μόνο στην 

αρχική φάση του προβλήματος και έπειτα το πρόγραμμα το υπολογίζει μόνο του, όποτε 

το ξαναχρειαστεί. Σε περίπτωση πού ένας κόμβος ανήκει σε δύο στοιχεία, τότε το 
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πρόγραμμα υπολογίζει τον μέσο όρο της νόρμας του διανύσματος. Ακόμα, οι στροφές ka

,  ,αναφέρονται στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων, στη μέση επιφάνεια του στοιχείου 

και ορίζεται ως εξής : 

0
0

1 0
2

k
k n

k
n

Y VV
Y V





 

0 0 0
2 1
k k k

nV V V   

Στην ιδιαίτερη περίπτωση, όπου το διάνυσμα 0 k
nV  είναι παράλληλο με τον άξονα 

Υ, τότε το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την παρακάτω σύμβαση: 

0
1
kV Z                    0

2
kV X      και        0

3
kV Y   

Και  

0
1
kV Z                    0

2
kV X       και       0

3
kV Y   

 

Σχήμα 1.8. Βαθμοί ελευθερίας σε τυχαίο κόμβο k. 

 Ένα άλλο σημαντικό σημείο για τα στοιχεία κελύφους, είναι η τάξη της 

αριθμητικής ολοκλήρωσης που θα χρησιμοποιηθεί. Το πρόγραμμα έχει σαν προεπιλογή 

για το 4-κομβικό στοιχείο κελύφους, την ολοκλήρωση 2Χ2. Αυτή η ολοκλήρωση είναι 

ικανοποιητική όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος Gauss και το υλικό, είναι απείρως 

ελαστικό. Σε περίπτωση που προτιμάται η μέθοδος ολοκλήρωσης Newton- Cotes τότε 
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απαιτείται μια τάξη ολοκλήρωσης 3Χ3. Κατά την έννοια του πάχους του στοιχείου, 

υπάρχουν 2 σημεία ολοκλήρωσης για την μέθοδο Gauss, ενώ 3 σημεία ή περισσότερα για 

την μέθοδο Cotes.  

 Το καλύτερο για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων , είναι να χρησιμοποιείται, όσο 

το δυνατόν μεγαλύτερη τάξη ολοκλήρωσης, έτσι ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα όπως 

αυτό της παρασιτικής δυσκαμψίας. 

 

                      Τάξη=1                             Τάξη=2                                 Τάξη=3 

                              

              Τάξη=5          Τάξη=6 

Σχήμα  1.9. Σημεία ολοκλήρωσης κατά το πάχος του στοιχείου, για τη μέθοδο Gauss. 

   

               Τάξη=3                                  Τάξη=5                                    Τάξη=7 

Σχήμα 1.10. Σημεία ολοκλήρωσης κατά το πάχος του στοιχείου, για τη μέθοδο Newton- 

Cotes. 
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1.6.  ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

Το σύστημα εξισώσεων ισορροπίας του προσομοιώματος των πεπερασμένων 

στοιχείων ,είναι το K U F   , όπου Κ είναι το μητρώο στιβαρότητας της κατασκευής, U 

είναι το διάνυσμα στήλη των άγνωστων επικόμβιων μετατοπίσεων και F είναι το 

διάνυσμα στήλη των επικόμβιων δυνάμεων. Αυτό επιλύεται στο ADINA 

χρησιμοποιώντας είτε μια άμεση μέθοδο επίλυσης, είτε μια επαναληπτική μέθοδο 

επίλυσης.  

 

Οι μέθοδοι επίλυσης θεωρούν ότι το μητρώο στιβαρότητας είναι συμμετρικό και 

θετικά ορισμένο. Το κατά πόσο ένα μητρώο είναι θετικά ορισμένο, μπορεί να προκύψει 

με τη βοήθεια του πηλίκου Rayleigh: 

 

( )  
 

 





 



 

 

Για να είναι το μητρώο στιβαρότητας θετικά ορισμένο, θα πρέπει το πηλίκο 

Rayleigh να είναι μεγαλύτερο του μηδενός για κάθε διάνυσμα μετατοπίσεων φ. Αφού το 

ρ(φ) είναι ίσο με το διπλάσιο της ενέργειας παραμόρφωσης η οποία συσσωρεύεται στο 

σύστημα (για    ), αυτή η απαίτηση ισοδυναμεί με την απαίτηση να είναι η ενέργεια 

παραμόρφωσης που συσσωρεύεται στο σύστημα των πεπερασμένων στοιχείων όταν 

υποβάλλεται σε ένα οποιοδήποτε διάνυσμα μετατοπίσεων φ μεγαλύτερη του μηδενός. 

 

Αυτά τα δυο χαρακτηριστικά του μητρώου στιβαρότητας της κατασκευής, η 

συμμετρικότητα του και το να είναι θετικά ορισμένο, ικανοποιούνται εφόσον το σύστημα 

είναι κανονικά στηριγμένο και δεν παρουσιάζει κινήσεις στερεού σώματος. Επιπλέον, θα 

πρέπει το προσομοίωμα να μη παρουσιάζει σε οποιοδήποτε τμήμα του μηχανισμό. 

 

Το ADINA διαθέτει μια σειρά από επιλύτες οι οποίοι μπορούν να ενταχθούν στις 

εξής βασικές κατηγορίες: 

 

 Επιλύτες άμεσης επίλυσης  

 Επιλύτες επαναληπτικής επίλυση 
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Οι επιλύτες άμεσης επίλυσης των συστημάτων είναι πιο αποδοτικοί εφόσον 

χρησιμοποιούνται στην ανάλυση μικρών προβλημάτων. Περιλαμβάνουν τόσο ένα 

αλγόριθμο ενεργής στήλης βασισμένο στην άμεση μέθοδο επίλυσης Gauss (direct solver), 

όσο και ένα αλγόριθμο για αραιά συστήματα (sparse solver). Ο δεύτερος επιλύτης είναι 

αρκετά πιο αποδοτικός από τον πρώτο διότι λαμβάνει μέριμνα να αποφεύγει περιττές 

πράξεις πάνω σε ένα μεγαλύτερο αριθμό μηδενικών όρων του μητρώου στιβαρότητας. 

 

Το ADINA σαν προεπιλογή θεωρεί τον επιλύτη αραιών συστημάτων, ο οποίος 

βασίζεται στις άμεσες μεθόδους επίλυσης. 

Από την άλλη πλευρά, κατά την ανάλυση μεγάλων προβλημάτων, το μέγεθος των 

πληροφοριών που θα έπρεπε να αποθηκευτούν από μια άμεση επίλυση του προβλήματος 

μπορεί να ήταν πολύ μεγάλο για τις δυνατότητες των συνήθων υπολογιστών. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, η χρήση επαναληπτικών μεθόδων είναι αναγκαία. 

 

Οι βασικές διαφορές μεταξύ ενός άμεσου επιλύτη και ενός επαναληπτικού 

επιλύτη δίνονται πιο κάτω: 

 Ένας άμεσος επιλύτης εκτελεί ένα προκαθορισμένο αριθμό πράξεων μετά από τον 

οποίο προκύπτει η λύση 

 Ένας επαναληπτικός επιλύτης πραγματοποιεί μεν ένα προκαθορισμένο αριθμό 

πράξεων, εντούτοις ο αριθμός των επαναλήψεων δεν είναι εκ των προτέρων 

γνωστός. Ο αριθμός των επαναλήψεων εξαρτάται από τον αριθμό κατάστασης 

(condition number) του μητρώου στιβαρότητας. Όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός 

κατάστασης, τόσο περισσότερες επαναλήψεις χρειάζονται. Ο αριθμός των 

απαιτούμενων επαναλήψεων κυμαίνεται από μερικές εκατοντάδες έως μερικές 

χιλιάδες.  

Σε γενικές γραμμές, η επίλυση ογκωδών τρισδιάστατων στερεών απαιτεί ένα 

σημαντικά μικρότερο αριθμό επαναλήψεων από ότι η επίλυση λεπτών δομικών 

συστημάτων. 
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1.7. ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 Σε μια μη γραμμική στατική ανάλυση οι εξισώσεις ισορροπίας προς επίλυση 

είναι: 

 

0t t t tR F    

 

Όπου t tR  είναι το διάνυσμα των επιβαλλόμενων εξωτερικών φορτίων τη 

χρονική στιγμή t + Δt, και t tF  είναι το διάνυσμα εσωτερικών δυνάμεων το οποίο 

αντιστοιχεί στις τάσεις των πεπερασμένων στοιχείων στο χρόνο t + Δt.  

 

Η μη γραμμικότητα μπορεί να προέλθει από τις ιδιότητες του υλικού, από τις κινηματικές 

παραδοχές, από τη χρήση επιφανειών επαφής, ή από τη χρήση ειδικών χαρακτηριστικών 

όπως λόγου χάρη η επιλογή γένεσης/θανάτου ενός στοιχείου και γενικά για κατασκευές ή 

συνθήκες που κατά την διάρκεια του χρόνου t , κάτι μεταβάλλεται.  

 

Στο ADINA η επίλυση του συστήματος εξισώσεων στατικής ισορροπίας μπορεί να γίνει 

χρησιμοποιώντας:  

 

 Επαύξηση φορτίου/μετατόπισης χωρίς επαναλήψεις  

 Την Modified Newton- Raphson, με ή χωρίς έρευνα γραμμής 

 Τη μέθοδο BFGS (Broyden – Fletcher – Goldfarb – Shanno)  

 Την Full Newton- Raphson, με ή χωρίς έρευνα γραμμής 

 Την μέθοδο Arc- Length, ή αυτόματη μέθοδο επαύξησης φορτίου 

 

Όπως σε μια γραμμική ανάλυση, έτσι και σε μια μη γραμμική ανάλυση 

χρησιμοποιούνται οι ίδιοι επιλύτες. Ο προεπιλεγμένος επιλύτης είναι ο επιλύτης αραιών 

συστημάτων (sparse solver). 

 

1.7.1. ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ/ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  

 

Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται όταν καμιά επανάληψη δεν διεξάγεται για τη 

βελτίωση των θέσεων ισορροπίας είναι: 



 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΥ  ΕΜΠ 2009  
 

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

t t t

t t t

KU R F
U U U

 



 

 
 

 

 Όπου   είναι το εφαπτομενικό μητρώο στιβαρότητας στο χρόνο τ (τ t), t tR  

είναι το διάνυσμα των εξωτερικών επικόμβιων φορτίων στο χρόνο t+Δt, tF   

είναι το διάνυσμα των εσωτερικών δυνάμεων το οποίο αντιστοιχεί στις τάσεις των 

πεπερασμένων στοιχείων εξαιτίας του διανύσματος μετατοπίσεων tU  και U  το 

επαυξητικό διάνυσμα μετατοπίσεων. 

 

Από τη στιγμή που καμιά επανάληψη για την ισορροπία δεν διεξάγεται, η λύση σε 

γενικές γραμμές που λαμβάνεται δεν ικανοποιεί επακριβώς την ισορροπία στους 

κόμβους. Επομένως, στην πράξη αυτή η μέθοδος θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με 

ένα αρκούντως μικρό χρονικό βήμα έτσι ώστε η απόκλιση από την ακριβή θέση 

ισορροπίας να είναι μικρή. 

 

1.7.2. MODIFIED NEWTON- RAPHSON  

 

Στην συγκεκριμένη μέθοδο χρησιμοποιείται ο παρακάτω αλγόριθμος: 

 

 Χωρίς έρευνα γραμμής 

 
( ) ( 1)

( ) ( 1) ( )

i t t t t i

t t i t t i i

K U R F
U U U

   

  

  

  
 

 

 Με έρευνα γραμμής 

 
( ) ( 1)

( ) ( 1) ( ) ( )

i t t t t i

t t i t t i i i

K U R F
U U U





  

  

  

  
 

 

Όπου K  είναι το εφαπτομενικό μητρώο στιβαρότητας σε χρόνο τα(τ t), t tR

είναι το διάνυσμα των εξωτερικών εφαρμοζόμενων φορτίων σε χρόνο t+Δt, ( 1)t t iF 
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είναι το διάνυσμα των επικόμβιων δυνάμεων οι οποίες αντιστοιχούν στις τάσεις των 

πεπερασμένων στοιχείων εξαιτίας του διανύσματος ( 1) ( ),t t i iU U   , είναι το διάνυσμα 

των επαυξητικών μετατοπίσεων στην επανάληψη (i) και ( )i  είναι ένας συντελεστής ο 

οποίος προκύπτει από την έρευνα γραμμής. 

  

Οι επαναλήψεις αυτές μπορούν βέβαια να διεξαχθούν μόνο σε εκείνα τα χρονικά 

βήματα στα οποία κρίνονται απαραίτητες και όχι κατά ανάγκη σε κάθε βήμα.  

 

1.7.3. ΜΕΘΟΔΟΣ BFGS  

 

Στη μέθοδο BFGS χρησιμοποιείται η εξής μέθοδος: 

 
*( 1) ( ) ( 1)

( ) ( 1) ( ) ( )

t t i i t t t t i

t t i t t i i i

K U R F
U U U

    

  

  

  
 

 

Όπου *( 1)t t iK   είναι ένα αναβαθμισμένο μητρώο στιβαρότητας (βασισμένο 

στην ιστορία των επαναλήψεων). Τα υπόλοιπα μεγέθη έχουν οριστεί προηγουμένως.  

 

 

1.7.4. FULL NEWTON- RAPHSON 

 

  

Στην πλήρη επαναληπτική μέθοδο Newton- Raphson, οι αλγόριθμοι χωρίς ή με 

έρευνα γραμμής είναι:  

 

 Χωρίς έρευνα γραμμής 

 
( 1) ( ) ( 1)

( ) ( 1) ( )

t t i i t t t t i

t t i t t i i

K U R F
U U U
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 Με έρευνα γραμμής 

 
( 1) ( ) ( 1)

( ) ( 1) ( ) ( )

t t i i t t t t i

t t i t t i i i

K U R F
U U U

    

  

  

  
 

 

Όπου ( 1)t t iK  είναι το εφαπτομενικό μητρώο στιβαρότητας βασισμένο στη 

λύση (i-1) που έχει υπολογιστεί στο χρόνο t+Δt. Τα υπόλοιπα μεγέθη έχουν οριστεί στα 

προηγούμενα.  

 

Όταν χρησιμοποιείται η πλήρης επαναληπτική μέθοδος Newton, το μητρώο 

στιβαρότητας της κατασκευής ανανεώνεται στην αρχή κάθε βήματος και κάθε 

επανάληψης. 

 

Έρευνα γραμμής 

 

Όταν χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία της έρευνας γραμμής, οι επαυξητικές 

μετατοπίσεις που προκύπτουν από τον επιλύτη τροποποιούνται ως ακολούθως: 

 
( ) ( 1) ( ) ( )t t i t t i i iU U U      

 

Όπου β είναι ένας συντελεστής ο οποίος προκύπτει μετά από μια έρευνα γραμμής 

στη διεύθυνση ( )iU , έτσι ώστε να μειωθούν οι παραμένουσες δυνάμεις, σύμφωνα με το 

ακόλουθο κριτήριο  

 
( ) ( )

( ) ( 1)

[ ]
[ ]

T

T

i t t t t i

i t t t t i

U R F STOL
U R F

 

  

 


 
 

 

Όπου STOL είναι μια σταθερά σύγκλισης και το διάνυσμα ( )t t iF  υπολογίζεται 

χρησιμοποιώντας το διάνυσμα ολικής μετατόπισης ( )t t iU . 

 

Το μέγεθος του συντελεστή β περιορίζεται επίσης από την εξής σχέση: 

    LSLOWER ≤ β ≤ LSUPPER 
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Η έρευνα γραμμής είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για προβλήματα τα οποία έχουν να 

κάνουν με πλαστικότητα, όπως επίσης και μεγάλες μετατοπίσεις. Είναι επίσης βοηθητική 

και για προβλήματα επαφής. 

 

Η επίδραση της έρευνας γραμμής είναι πιο μεγάλη όταν οι τρέχουσες 

μετατοπίσεις είναι μακριά από την τελική λύση. Αυτή συνήθως παρατηρείται στις πρώτες 

μερικές επαναλήψεις ενός χρονικού βήματος, ή όταν παρατηρείται μια σημαντική αλλαγή 

στο προσομοίωμα, εξαιτίας, παραδείγματος χάριν, της έναρξης- τερματισμού μιας 

επαφής, ή της έναρξης της πλαστικοποίησης. 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έρευνα γραμμής αυξάνει το χρόνο για κάθε 

επανάληψη. Ο περισσότερος χρόνος καταναλώνεται για τον υπολογισμό του διανύσματος 
( )t t iF . Παρόλα αυτά, για τα είδη προβλημάτων που έχουν προαναφερθεί, η μείωση 

στον αριθμό των επαναλήψεων και η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται μεγαλύτερα 

βήματα οδηγούν σε μια συνολική μείωση στον απαιτούμενο χρόνο επίλυσης. 

 

 

1.7.5. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ 

 

Η μέθοδος ελέγχου φορτίου – μετατόπισης (LDC) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

την επίλυση και την εξαγωγή του μη γραμμικού δρόμου ισορροπίας ενός μοντέλου μέχρι 

την κατάρρευση του. Αν είναι επιθυμητό, η μετά την κατάρρευση απόκριση του 

προσομοιώματος μπορεί επίσης να υπολογιστεί. Το βασικό χαρακτηριστικό της μεθόδου 

αυτής αποτελεί το γεγονός ότι το επίπεδο των εξωτερικά εφαρμοζόμενων φορτίων 

ρυθμίζεται αυτόματα από πρόγραμμα. 

 

Η μέθοδος LDC μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε στατικές μη γραμμικές 

αναλύσεις όπου δεν υπάρχουν μεταξύ άλλων επιδράσεις θερμοκρασίας και ερπυσμού. Η 

μέθοδος LDC η οποία χρησιμοποιείται στο ADINA περιγράφεται ακριβώς παρακάτω. 

 

Οι εξισώσεις που χρησιμοποιούνται για τις επαναλήψεις είναι: 
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Όπου  

 
( 1)t t iK       είναι το εφαπτομενικό μητρώο στιβαρότητας σε χρόνο t+Δt, στο τέλος  

της επανάληψης (i-1). 

 

R                   είναι το σταθερό διάνυσμα με το φορτίο αναφοράς 

 

pR                  είναι το διάνυσμα φορτίου από προηγούμενη επίλυση του προβλήματος 

( 1)t t i      είναι συντελεστής (ο οποίος δρα πάνω στο διάνυσμα R) στο τέλος της 

επανάληψης (i-1) στο χρόνο t+Δt 

 
( )i            είναι η επαύξηση του συντελεστή λ στην επανάληψη (i). 

 

Η εξίσωση ( ) ( )( , ) 0i if U   , χρησιμοποιείται για να περιορίσει το μήκος 

του βήματος φόρτισης. Η πλέον συνήθης μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται είναι εκείνη 

του σταθερού σφαιρικού μήκους τόξου. Εάν η μέθοδος του μήκους τόξου παρουσιάζει 

δυσκολίες σύγκλισης χρησιμοποιείται η μέθοδος σταθερής αύξησης του εξωτερικού 

έργου. 

 

Για να ξεκινήσει η μέθοδος LDC, ο πολλαπλασιαστής φορτίου για το πρώτο βήμα 

, (το οποίο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του αντίστοιχου διανύσματος φόρτισης ) 

υπολογίζεται, χρησιμοποιώντας μια προκαθορισμένη μετατόπιση. Αυτή η προκαθο-

ρισμένη μετατόπιση δρα σε συγκεκριμένη διεύθυνση σε ένα συγκεκριμένο κόμβο. Η 

φορά της μετατόπισης καθορίζεται από το πρόσημο της. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

εισαγωγή της προκαθορισμένης μετατόπισης με το σωστό πρόσημο είναι καθοριστικής 

σημασίας για τον σωστό υπολογισμό της στατικής απόκρισης του προσομοιώματος. 
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Για την σύγκλιση των μετατοπίσεων θα πρέπει να ικανοποιείται η εξής σχέση: 

 

2 2
100 tU a U  

 

Όπου t t tU U U   είναι η επαύξηση του διανύσματος μετατόπισης για το 

τρέχον βήμα, α είναι μια παράμετρος και tU είναι το διάνυσμα μετατοπίσεων το οποίο 

προέκυψε στο πρώτο βήμα. Εάν η πιο πάνω ανισότητα δεν ικανοποιείται, τότε 

πραγματοποιείται από το πρόγραμμα αυτόματα μια επανεκκίνηση της επανάληψης. 

 

 

Η επίλυση με τη μέθοδο LDC τερματίζεται κανονικά όταν οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες συνθήκες ικανοποιείται:  

 

 

 Η μέγιστη μετατόπιση την οποία καθορίζει ο χρήστης ξεπερνιέται  

 

 Ένα οριακό σημείο στο δρόμο ισορροπίας έχει υπερβληθεί και ο χρήστης έχει 

ενεργοποιήσει τον τερματισμό της επίλυσης υπό αυτή τη συνθήκη  

 Ο αριθμός των βημάτων επίλυσης στα οποία επιτεύχθηκε η σύγκλιση έχει φτάσει 

τον προκαθορισμένο από τον χρήστη αριθμό βημάτων  

 

 Η επαυξητική επίλυση από μια υπολογισμένη θέση ισορροπίας έχει επιχειρηθεί 

κάποιες φορές (ο προκαθορισμένος αριθμός φορών είναι 10) χρησιμοποιώντας 

διάφορες στρατηγικές αλλά σε κάθε περίπτωση η λύση δεν έχει επιτευχθεί μέσα 

στα πλαίσια του προκαθορισμένου αριθμού επιτρεπόμενων επαναλήψεων.  
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1.8. ΘΕΩΡΙΑ ΛΥΓΙΣΜΟΥ  

 

Ο λυγισμός είναι ένα από τα πιο συχνά και επικίνδυνα φαινόμενα στις μεταλλικές 

κατασκευές και στα τόξα. Τα τόξα έχουν το χαρακτηριστικό, λόγω της μορφής τους, να 

συνηθίζουν να καταπονούνται από θλίψη, πράγμα που αποτελεί τον πρωτογενή 

παράγοντα εμφάνισης του λυγισμού.  

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες λυγισμού, οι οποίες μπορούν να δώσουν το φορτίο 

πάνω από το οποίο μία κατασκευή, μπορεί να υποστεί λυγισμό. Υπάρχουν τόσο 

ενεργειακές μέθοδοι, όσο και πιο απλές μέθοδοι όπως η διάσημη θεωρία Euler. Η θεωρία 

αυτή που είναι η πιο γνωστή, θα μπορούσε κανείς να την ονομάσει σαν 

γραμμικοποιημένη θεωρία λυγισμού. Σίγουρα, δεν πρόκειται για μη γραμμική θεωρία, 

αφού κάνει κάποιες απλοποιητικές παραδοχές στη γεωμετρία του φορέα, αλλά ούτε και 

για γραμμική, αφού θεωρεί τον υπό εξέταση φορέα σε μία παραμορφωμένη κατάσταση, 

θεωρώντας μεγάλες τις μετατοπίσεις του. Η βασική εξίσωση η οποία χρησιμοποιείται 

στην θεωρία αυτή, είναι η παρακάτω εξίσωση ισορροπίας. 

'' ( ) ( ) ( )crEIw x P w x q x   

Όπου  

E  το μέτρο ελαστικότητας του Young. 

I η μικρότερη ροπή αδράνειας του φορέα σε κάποια διεύθυνση. 

crP το αξονικό φορτίο υπό το οποίο ο φορέας λυγίζει. 

( )q x  αν υπάρχει κάποιο εγκάρσιο φορτίο στη ράβδο. 

( )w x  το παραμορφοσιακό βέλος του φορέα.  

Η επίλυση της διαφορικής αυτής εξίσωσης δίνει το φορτίο που δεν πρέπει να δεχτεί μια 

τέλεια κατασκευή, γιατί αυτή θα υποστεί λυγισμό. 

 Η παραπάνω διαφορική εξίσωση, είναι εύκολη στην επίλυση της, αλλά οι λύσεις 

που παράγει δεν είναι τετριμμένες. Στην περίπτωση ενός τέλειου φορέα, το πρόβλημα, 
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είναι πρόβλημα ιδιοτιμών και η απεικόνιση των λύσεων ονομάζεται ιδιομορφή. Η λύση 

δηλαδή της εξίσωσης, δεν αποτελεί μια συγκεκριμένη σταθερή λύση, αλλά αυτή 

εξαρτάται από μία παράμετρο. Η παράμετρος αυτή μπορεί να πάρει ακέραιες τιμές και 

για κάθε μία τιμή δίνει τα φορτία λυγισμού για κάθε μία από τις ιδιομορφές.  

 Σε περίπτωση όμως που δεν υπάρχει ένας τέλειος φορέας, η λύση της διαφορικής 

εξίσωσης θα αλλάξει. Στην πραγματικότητα κανένας φορέας δεν είναι τέλειος και 

επομένως οφείλουμε βάση του κανονισμού να τον μελετήσουμε κατάλληλα. Οι ατέλειες 

που λαμβάνονται υπ’ όψη, είναι γεωμετρικές ατέλειες του φορέα. Αυτές οι ατέλειες 

λοιπόν επηρεάζουν άλλες φορές περισσότερο άλλες φορές λιγότερο. Οι ατέλειες αυτές 

μετατρέπουν το πρόβλημα ιδιοτιμών σε ένα πρόβλημα με τετριμμένες λύσεις. 

 Στην αρχική εξίσωση, δεν φαίνεται πουθενά να εισάγονται οι συνθήκες στήριξης 

του φορέα. Αυτές λοιπόν, λαμβάνονται υπ’ όψη στις συνοριακές συνθήκες του 

προβλήματος. Οι συνθήκες στήριξης μπορούν να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό τον 

φορέα όπως θα φανεί και παρακάτω. 

Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελούν αναφορά για τον συνήθη ή αλλιώς ήπιο 

λυγισμό. Σε αντιδιαστολή με τον συνήθη λυγισμό, υπάρχει ο ακαριαίος λυγισμός, 

φαινόμενο το οποίο προβληματίζει ιδιαίτερα σε τοξωτές κατασκευές και πιο 

συγκεκριμένα τις ρηχές κατασκευές. Άλλες περιπτώσεις κατασκευών που εμφανίζουν το 

φαινόμενο αυτό αποτελούν οι στέγες. Ρηχές στέγες υποφέρουν επίσης από ακαριαίο 

λυγισμό και να σημειωθεί, ότι στην βιβλιογραφία το φαινόμενο αυτό συνοδεύεται από το 

απλό παράδειγμα του δικτυώματος von Mises.  

Όλα αυτά τα γενικά περί λυγισμού ισχύουν και σε τοξωτές κατασκευές. Επειδή 

όμως τα τόξα έχουν μια ιδιαίτερη συμπεριφορά, εξού και οι πολλές μελέτες που 

ασχολούνται με αυτά τα τελευταία χρόνια, πρέπει να αναφερθούν πιο συγκεκριμένα, 

ποιοτικά και ποσοτικά, οι θεωρίες που χρησιμοποιούνται για την μελέτη λυγισμού ενός 

τόξου. Προτού ξεκινήσει αυτή η διαδικασία πρέπει να σημειωθεί, ότι τα τόξα δεν είναι 

όλα ίδια. Κάποια χαρακτηριστικά παραμένουν αμετάβλητα, κάποια άλλα όμως 

επηρεάζονται από τόξο σε τόξο. Ο σημαντικότερος παράγοντας που διαχωρίζει τα τόξα, 

είναι το αν είναι ρηχά ή ψηλά. 

Η γνωστή κλασσική θεωρία λυγισμού χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν από 

επιστήμονες, όπως ο Timoshenko, ο Gere, ο Vaslov και ο Simitses, για να αποσαφηνιστεί  
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το φορτίο λυγισμού των τόξων. Για να διευκολυνθεί όμως η διαδικασία υπολογισμού, 

είναι σχεδόν απαραίτητο να πραγματοποιηθούν, κάποιες απλοποιήσεις στην κλασική 

θεωρία λυγισμού. 

 Η συμπεριφορά πριν τον λυγισμό είναι γραμμική και επομένως, οι 

προκύπτουσες τάσεις μπορούν να γραμμικοποιηθούν. 

 Οι μετατοπίσεις που λαμβάνουν χώρα πριν τον λυγισμό, αγνοούνται. 

 Οι παραμορφώσεις λόγω λυγισμού αγνοούνται στις μετατοπίσεις του 

φορέα και στην γεωμετρική δυσκαμψία του. 

Οι παραπάνω απλοποιήσεις όμως δεν έχουν καμία εφαρμογή στα ρηχά τόξα. 

Αυτά είναι σαφώς μη γραμμικά πριν το λυγισμό και οι παραμορφώσεις είναι μεγάλες, 

έτσι υπάρχει κίνδυνος, η κλασική θεωρία λυγισμού να υπερεκτιμήσει την αντοχή ενός 

ρηχού τόξου. 

 Για να χρησιμοποιηθεί η κλασική θεωρία λυγισμού, εκτός των παραπάνω 

απλοποιήσεων, πρέπει ακόμα να υποτεθεί, ότι ο κύριος άξονας διέρχεται από το κέντρο 

του τόξου. 

 Για να υπολογιστεί λοιπόν το φορτίο λυγισμού του φορέα, τίθεται η δεύτερη 

παράγωγος της ολικής στάσιμης ενέργειας, ίση με μηδέν. Για να είναι η ενεργειακή αυτή 

μέθοδος κατάλληλη και για τα ρηχά τόξα, θα πρέπει να αναιρεθούν κάποιες απλοποιήσεις 

και να ληφθεί πλέον υπ’ όψη η γεωμετρική μη γραμμικότητα και η επίδραση των 

παραμορφώσεων πριν το λυγισμό στο τελικό φορτίο λυγισμού. Με τις αλλαγές αυτές οι 

εξισώσεις γίνονται ιδιαίτερα πολύπλοκες και ενδιαφέρουσες ταυτόχρονα.  
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 ΓΡΑΜΜΙΚΗ   ΣΤΑΤΙΚΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ     ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΤΟΞΩΝ 

 

 

 

 
 

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Τα τόξα ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα ευθύγραμμα μέλη των κατασκευών λόγω 

της καμπυλότητάς τους. Αυτή είναι και η αιτία για την οποία γίνεται δυσχερέστερη η 

αναλυτική επίλυση τοξοτών κατασκευών και δυσκολότερη η κατανόηση της 

συμπεριφοράς των διάφορων τόξων. Για τον λόγω αυτό θα αναφερθούν αρχικά κάποια 

στοιχεία για τα ευθύγραμμα μέλη, έτσι ώστε να αποσαφηνιστούν  οι διαφορές και οι 

ιδιαιτερότητες των τόξων 
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2.2. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΔΟΚΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

ΕΝΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  
 

Η ανάλυση των δοκών στηρίζεται σε κάποιες βασικές παραδοχές: 

1. Η δοκός αποτελείται από ομογενές υλικό, με κοινό μέτρο ελαστικότητας τόσο σε 

θλίψη όσο και σε εφελκυσμό. 

2. Η δοκός είναι ευθύγραμμη ή ‘οιωνεί’ ευθύγραμμη. Εάν είναι ελαφρά 

καμπυλωμένη, τότε η καμπυλότητα είναι στο επίπεδο της κάμψης και η ακτίνα 

καμπυλότητας είναι τουλάχιστον δέκα φορές μεγαλύτερη από το ύψος της 

διατομής. 

3. Η διατομή είναι σταθερή κατά μήκος της δοκού. 

4. Η δοκός έχει τουλάχιστον ένα επίπεδο συμμετρίας. 

5. Όλα τα φορτία και οι αντιδράσεις είναι κάθετα στον άξονα της δοκού και 

βρίσκονται εντός του ιδίου επιπέδου, το οποίο αποτελεί και το διαμήκες επίπεδο 

συμμετρίας. 

6. Η δοκός είναι επιμήκης αρκετά σε σχέση με το ύψος της διατομής, με το λόγο 

ανοίγματος προς ύψος διατομής να είναι ίσος με οκτώ ή μεγαλύτερος για 

μεταλλικές κλειστές διατομές, δεκαπέντε ή μεγαλύτερος για δοκούς με σχετικά 

λεπτούς κορμούς, και είκοσι τέσσερα ή μεγαλύτερος για ορθογωνικές ξύλινες 

διατομές. 

7. Η δοκός δεν είναι δυσανάλογα φαρδιά ( μεγάλο πλάτος ). 

8. Η μέγιστη τάση δεν υπερβαίνει το όριο αναλογίας. 

 

Στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι παραδοχές δεν ικανοποιούνται, οι σχέσεις 

υπολογισμού, δίνουν αποτελέσματα, τα οποία μπορεί να είναι αρκετά λανθασμένα και σε 

κάποιες περιπτώσεις να δίνουν ένα μικρό μόνο ποσοστό σφάλματος. Εφόσον όμως οι πιο 

πάνω περιορισμοί ικανοποιούνται τα σφάλματα των αποτελεσμάτων δεν αναμένεται να 

υπερβαίνουν το 5%. 

Στα επόμενα οι δοκοί θεωρούνται οριζόντιες, ενώ τόσο τα φορτία όσο και οι 

αντιδράσεις είναι κατακόρυφες. 
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Σχήμα 2.1: Βασικά χαρακτηριστικά μιας δοκού και της διατομής της. 

 

2.2.1 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
 

Με την επιβολή των φορτίων η δοκός κάμπτεται. Οι ίνες που βρίσκονται στην 

κυρτή πλευρά επιμηκύνονται, ενώ οι ίνες στην κοίλη πλευρά βραχύνονται. Το ουδέτερο 

επίπεδο διέρχεται του ουδέτερου άξονα κάθε διατομής, είναι κάθετο στα φορτία και 

περιέχει τα κέντρα βάρους όλων των διατομών. Επίπεδες διατομές παραμένουν επίπεδες 

(αρχή Euller-Bernulli), οπότε τόσο οι παραμορφώσεις όσο και οι τάσεις που 

αναπτύσσονται είναι ανάλογες της απόστασης από την ουδέτερη επιφάνεια. Οι διαμήκεις 

μετακινήσεις των σημείων της ουδέτερης επιφάνειας είναι αμελητέες και  οι κατακόρυφες 

μετακινήσεις οφείλονται κυρίως στην κάμψη. Οι μετακινήσεις λόγω διάτμησης, υπό τις 

παραδοχές που προαναφέρθηκαν, είναι αμελητέες. Κάθε σημείο που βρίσκεται μεταξύ 

της κυρτής πλευράς και της ουδέτερης επιφάνειας, αναπτύσσει μια εφελκυστική τάση 

κατά τη διαμήκη έννοια, ενώ τα σημεία μεταξύ της κοίλης πλευράς και της ουδέτερης 

επιφάνειας, αναπτύσσουν μια θλιπτική τάση. Όσον αφορά τις διαμήκεις τάσεις, αυτές 

μπορούν να θεωρηθούν σταθερές κατά το πλάτος της διατομής. 
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Σε κάθε σημείο υπάρχει μια διαμήκης διατμητική τάση τ και μια ίση κατακόρυφη 

τάση στο εγκάρσιο επίπεδο. Αυτές οι τάσεις μπορεί να θεωρηθούν σταθερές κατά το 

πλάτος της διατομής. 

Στα Σχήματα 2.1a και 2.1b δίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά της δοκού και της 

διατομής. Στο Σχήμα 2.1c παρουσιάζεται ένα στοιχειώδες πρίσμα που μπορεί να 

παρατηρηθεί στο τυχόν σημείο q, πάνω στο οποίο δρουν οι τάσεις τ και σ. 

 

2.2.2 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ 
 

Έστω Ι η ροπή αδρανείας της διατομής της δοκού, ως προς τον ουδέτερο άξονα 

και Ε το μέτρο ελαστικότητας του υλικού. Η ορθή τάση στο τυχόν σημείο q είναι: 

     휎 =     (2.1) 

όπου Μ είναι η ροπή στη διατομή που περιέχει το σημείο q και z είναι η απόσταση από 

τον ουδέτερο άξονα μέχρι το q. 

Η διατμητική τάση τ στο τυχόν σημείο q είναι: 

' 'VA z
Ib

      (2.2) 

όπου V είναι η κατακόρυφη διατμητική δύναμη στη διατομή που περιλαμβάνει το q, Α΄ 

είναι το εμβαδόν της περιοχής πάνω από το σημείο q, z′ είναι η απόσταση από τον 

ουδέτερο άξονα στο κέντρο βάρους της περιοχής A′ και b είναι το πλάτος της διατομής 

στη θέση q. 

Η ενέργεια παραμόρφωσης λόγω κάμψης είναι: 
2

2f

M dx
EIU      (2.3) 

όπου Μ παριστάνει την έκφραση της ροπής συναρτήσει της απόστασης x από το 

αριστερό άκρο της δοκού μέχρι και την τυχούσα διατομή. 

Η ακτίνα καμπυλότητας R της ελαστικής γραμμής στην τυχούσα διατομή είναι: 

     EIR
M

      (2.4) 

óπου Μ είναι η ροπή στην υπόψη διατομή. 

Η γραμμική διαφορική εξίσωση της ελαστικής γραμμής είναι: 

     
2

2

d yEI M
dx

      (2.5) 
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Η εξίσωση αυτή μπορεί να επιλυθεί με διπλή ολοκλήρωση της έκφρασης της ροπής Μ ως 

προς το x. Οι σταθερές ολοκλήρωσης καθορίζονται βάσει των συνοριακών συνθηκών. 

Επίσης, το βέλος κάμψης μπορεί να βρεθεί είτε με χρήση της μεθόδου του μοναδιαίου 

φορτίου: 

     Mmy dx
EI

       (2.6) 

είτε με εφαρμογή του δεύτερου θεωρήματος του Castigliano: 

     Uy
P





     (2.7) 

Στην εξίσωση (2.6) m είναι η εξίσωση της ροπής κάμψης εξαιτίας ενός 

μοναδιαίου φορτίου το οποίο δρα κατακόρυφα στη διατομή όπου αναζητείται το y. Εάν 

το y προκύπτει θετικό αυτό σημαίνει ότι έχει την ίδια διεύθυνση με το μοναδιαίο φορτίο. 

Εάν είναι αρνητικό σημαίνει ότι διευθύνεται προς την αντίθετη διεύθυνση. 

Στην εξίσωση (2.7) U είναι η έκφραση της ενέργειας παραμόρφωσης και P είναι 

ένα κατακόρυφο φορτίο, πραγματικό ή ιδεατό, εφαρμοζόμενο στη διατομή όπου το y 

θέλουμε να υπολογιστεί. Όπως και στη μέθοδο του μοναδιαίου φορτίου, η ολοκλήρωση 

θα πρέπει να γίνει σε όλο το μήκος της δοκού, ενώ τα ίδια ισχύουν για την σημασία του 

προσήμου του αποτελέσματος. 

Η αλλαγή της κλίσης της ελαστικής γραμμής Δθ (ακτίνια) μεταξύ δυο διατομών α 

και b είναι: 

     
b

a

Md dx
EI

        (2.8) 

Για τον υπολογισμό των διαγραμμάτων της καμπτικής ροπής και της τέμνουσας 

δύναμης μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι σχέσεις: 

     dMV
dx

      (2.9) 

     M Vdx       (2.10) 

Η εξίσωση (2.9) δείχνει ότι η μέγιστη τέμνουσα παρουσιάζεται όταν η τέμνουσα 

δύναμη είναι μηδέν. Η εξίσωση (2.10) δείχνει ότι η επαύξηση της ροπής μεταξύ δυο 

διατομών είναι ίση με το εμβαδόν κάτω από το διάγραμμα μεταξύ αυτών των διατομών. 
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2.2.3. ΜΕΓΙΣΤΗ ΟΡΘΗ ΤΑΣΗ 
 

Η μέγιστη ορθή τάση σε κάθε διατομή παρουσιάζεται σε εκείνα τα σημεία τα 

οποία είναι περισσότερο απομακρυσμένα από τον ουδέτερο άξονα. Σύμφωνα και με το 

Σχήμα 2.1b για z c  έχουμε:  

    max Mc M
II c

        (2.11) 

Η μέγιστη ορθή τάση στην δοκό παρουσιάζεται στη διατομή με την μεγαλύτερη 

καμπτική ροπή. Εάν η διατομή δεν είναι συμμετρική ως προς τον ουδέτερο άξονα, τότε οι 

τάσεις θα πρέπει να ελεγχθούν τόσο στη διατομή με τη μέγιστη θετική όσο και στη 

διατομή με την μέγιστη αρνητική ροπή. 

 

2.2.4. ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ 
 

Η μέγιστη διατμητική τάση εμφανίζεται στη διατομή με τη μέγιστη διατμητική 

δύναμη. Η μέγιστη διατμητική τάση σε κάθε διατομή εμφανίζεται στον ουδέτερο άξονα 

με την παραδοχή ότι το πλάτος εκεί είναι τόσο μικρό όσο είναι το πλάτος σε οποιαδήποτε 

άλλη θέση της διατομής. Εάν η διατομή είναι λεπτότερη κάπου αλλού ενδέχεται η 

μέγιστη διατμητική τάση να μην εμφανίζεται στον ουδέτερο άξονα. Μια βολική έκφραση 

της μέγιστης διατμητικής τάσης είναι: 

     max Va
A

       (2.12) 

όπου V/A είναι η μέση διατμητική τάση της διατομής και α είναι ένας συντελεστής ο 

οποίος εξαρτάται από τη μορφή της διατομής. 

 

Πίνακας 2.1: Θέση μέγιστης διατμητικής τάσης για διάφορα είδη διατομών 

Διατομή  α Θέση maxτ 

Ορθογωνική 3/2 Ουδέτερος άξονας 

Κυκλική 4/3 Ουδέτερος άξονας 

Τριγωνική 3/2 Στο μέσο μεταξύ κορυφής και 
βάσης της διατομής 

  
 

Μορφή διαμαντιού  9/8 Στα σημεία με απόσταση d/8 πάνω 
και κάτω από τον ουδέτερο άξονα. 
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2.3. ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΔΟΚΟΙ – ΚΑΜΨΗ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ  
 

 

Σε μια ευθύγραμμη δοκό η οποία έχει είτε σταθερή είτε μεταβαλλόμενη διατομή 

κατά μήκος της δοκού, η ουδέτερη επιφάνεια ορίζεται σαν εκείνη η διαμήκης επιφάνεια η 

οποία χαρακτηρίζεται από μηδενικές ορθές τάσεις (θεωρείται ότι η δοκός δεν 

υποβάλλεται σε διαμήκεις δυνάμεις). Η ουδέτερη επιφάνεια αποτελείται από τους 

ουδέτερους άξονες κάθε διατομής και διέρχεται από το κέντρο βάρους κάθε διατομής. Σε 

αυτή την παράγραφο που αφορά την εντός επιπέδου κάμψη καμπύλων δοκών, θεωρούμε 

μόνο τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες ο άξονας ο οποίος διέρχεται από το κέντρο 

βάρους μιας τυχούσας διατομής και είναι κάθετος στο επίπεδο κάμψης, είναι για την 

διατομή κύριος άξονας. 

Για τον προσδιορισμό των τάσεων και των παραμορφώσεων σε μια καμπύλη δοκό 

πρέπει πρώτα να προσδιορίσουμε την ουδέτερη επιφάνεια. Για κάμψη εντός του επιπέδου 

της καμπύλης σε κάθε διατομή θα υπάρχει (1) μια δύναμη Ν κάθετη στο επίπεδο της 

διατομής, η οποία ενεργεί στο κέντρο βάρους της διατομής, (2) μια διατμητική δύναμη V 

παράλληλη στη διατομή και κατά τη διεύθυνση της ακτίνας στη συγκεκριμένη θέση, και 

(3) μια ροπή κάμψης στο επίπεδο της καμπύλης. Επιπλέον, θα υπάρχουν ακτινικές τάσεις 

r  στην καμπύλη δοκό ώστε να ικανοποιηθεί η απαίτηση της ισορροπίας. Οι δυνάμεις 

αυτές φαίνονται στο Σχήμα 2.2. 

 
Σχήμα 2.2: Δυνάμεις σε μια καμπύλη δοκό. Χαρακτηριστικά στοιχεία της 

διατομής  
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2.3.1. ΟΡΘΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΜΨΗΣ 
 

Όταν μια καμπύλη δοκός κάμπτεται στο επίπεδο της αρχικής καμπυλότητας, 

επίπεδες διατομές παραμένουν επίπεδες, όμως εξαιτίας των διαφορετικών μηκών των 

ινών στην κυρτή και στην κοίλη πλευρά, η κατανομή των παραμορφώσεων και επομένως 

των τάσεων δεν θα είναι γραμμική. Ο ουδέτερος άξονας δεν διέρχεται από το κέντρο 

βάρους της διατομής και ως εκ τούτου οι εξισώσεις (2.1) και (2.2) δεν μπορούν να 

εφαρμοστούν. Το σφάλμα το οποίο συνεπάγεται η χρήση αυτών των τύπων είναι μικρό 

εφόσον η ακτίνα καμπυλότητας είναι τουλάχιστον οκτώ φορές το ύψος της δοκού. Για 

τέτοιες καμπυλότητες το σφάλμα περιορίζεται στο 4 – 5%. Το σφάλμα από την 

χρησιμοποίηση των τύπων της ευθύγραμμης ράβδου είναι σημαντικό και οπωσδήποτε όχι 

αμελητέο για οξείες καμπυλότητες. 

 

Η ορθή τάση λόγω κάμψης είναι: 

 

     y
Ahr


     (2.13) 

όπου Μ είναι η εφαρμοζόμενη ράβδος, Α είναι το εμβαδόν της διατομής, h είναι η 

απόσταση από τον κεντροβαρικό άξονα μέχρι τον ουδέτερο άξονα. 

Τα y και r προσδιορίζουν την ακτινική θέση του υπόψη σημείου από τον ουδέτερο άξονα 

και το κέντρο καμπυλότητας αντίστοιχα. 

   8
/n

area

A Rh R r R for
ddA r

   


     (2.14) 

Η σχέση (2.14) περιορίζεται επίσης για τιμές / 0.6R d   

 

Οι εξισώσεις (2.13) και (2.14) προκύπτουν εφόσον αγνοηθεί η συνεισφορά των 

ακτινικών ορθών τάσεων στην περιφερειακή παραμόρφωση (κατά τη μεταβλητή θ). Η 

παραδοχή αυτή δεν εισάγει σημαντικό σφάλμα για καμπυλωμένες δοκούς με κλειστή 

διατομή, όπου οι ακτινικές ορθές τάσεις είναι μικρές. 

Για λόγους / 0.8R d  η εξίσωση (2.14) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εφόσον 

διασφαλιζόταν η ακρίβεια των πράξεων κατά τον υπολογισμό. Αντί της σχέσης αυτής θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η επόμενη προσεγγιστική σχέση η οποία για πολύ μεγάλες 

τιμές του R/d γίνεται ιδιαίτερα ακριβής. 
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    0.8cI Rh for
RA d

       (2.15) 

Όπου cI  είναι η ροπή αδρανείας της διατομής ως προς τον κεντροβαρικό άξονα.  

Συνοψίζοντας, η σχέση (2.14) για τον υπολογισμό του h χρησιμοποιείται εφόσον ,

0.6 / 8R d  ενώ αν , / 8R d  χρησιμοποιείται η εξίσωση (2.15). Έτσι με γνωστό το 

μέγεθος h μπορούμε να υπολογίσουμε τις ορθές τάσεις στην διατομή λόγω κάμψης, 

έχοντας υπόψη την εισαγωγή ενός σφάλματος της τάξης 4 – 5%. Εάν ένα σφάλμα 

μεγαλύτερο του 5% μπορεί να γίνει αποδεκτό ή εφόσον / 8R d , τότε μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν οι αντίστοιχες σχέσεις της ευθύγραμμης. 

 

2.3.2. ΟΡΘΗ ΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ 

ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 
 

Η κάθετη στη διατομή δύναμη έχει θεωρηθεί ότι δρα στο κέντρο βάρους της 

διατομής, οπότε μια σταθερή κατανομή της ορθής τάσης N/A θα ικανοποιούσε την 

ισορροπία. Για ορθογωνικές διατομές, η θεωρία της ελαστικότητας, βρίσκει μια οιωνεί 

σταθερή κατανομή με τις μεγαλύτερες τάσεις να βρίσκονται σε ένα μικρό στρώμα προς 

την πλευρά της κοίλης επιφάνειας και τις μικρότερες τάσεις να βρίσκονται σε ένα μικρό 

στρώμα προς την πλευρά της κυρτής επιφάνειας της διατομής. Στις περισσότερες 

εφαρμογές μηχανικού, οι τάσεις λόγω της ροπής Μ είναι αρκετά μεγαλύτερες από τις 

αντίστοιχες λόγω της Ν, πράγμα που δικαιολογεί την ομοιόμορφη κατανομή της τάσης 

λόγω Ν. 

Στο Σχήμα 2.3 παρουσιάζεται η κατανομή των τάσεων   καθ’ ύψος μιας 

ορθογωνικής διατομής, η οποία υποβάλλεται σε καθαρή κάμψη. Ο λόγος R/d έχει 

επιλεγεί ιδιαίτερα μικρός ώστε να είναι έκδηλη η διαφοροποίηση του ουδέτερου από τον 

κεντροβαρικό άξονα. Αυτό το φαινόμενο δεν παρατηρείται στις ευθύγραμμες δοκούς. 

Στο Σχήμα 2.4 δίνεται η κατανομή του ίδιου τασικού μεγέθους, για ένα σύστημα 

τόξου – διατομής, του οποίου το μέγεθος R/d είναι αρκούντως μεγάλο. Παρατηρείται ότι 

σε τέτοιες περιπτώσεις ο ουδέτερος άξονας συμπίπτει με τον κεντροβαρικό άξονα της 

διατομής. Στο Σχήμα 2.5 επανεξετάζεται το πρόβλημα που περιγράφεται στο Σχήμα 2.3 

με την διαφορά ότι ασκείται επιπλέον και μια αξονική δύναμη το μέγεθος της οποίας 

είναι τέτοιο ώστε ο ουδέτερος άξονας να συμπίπτει με τον κεντροβαρικό. 
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Σχήμα 2.3: Κατανομή τάσης   για λόγο R/d αρκετά μικρό 

 
Σχήμα 2.4: Κατανομή τάσης   για λόγο R/d αρκούντως μεγάλο 
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Σχήμα 2.5: Κατανομή τάσης   για λόγο R/d αρκετά μικρό με συμμετοχή και αξονικής 

δύναμης 

 

2.3.3. ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ V 
 

Στην περίπτωση μιας καμπύλης δοκού η κατανομή της διατμητικής τάσης δεν 

μπορεί να βρεθεί από την αντίστοιχη έκφραση της ευθύγραμμης δοκού. Παρόλα αυτά η 

έκφραση (2.12): 

     max Va
A

       (2.16) 

η οποία δίνει την μέγιστη αναπτυσσόμενη διατμητική τάση, για ευθύγραμμες δοκούς, 

είναι ικανοποιητικά ακριβής στις πλείστες των περιπτώσεων με καμπύλες δοκούς. Η 

ακρίβεια εξαρτάται από το μέγεθος R/d, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 2.2, ο οποίος 

δίνει τιμές της μέγιστης διατμητικής τάσης και της θέσης που αυτή αναπτύσσεται για 

τόξα με κοινή ορθογωνική διατομή και διαφορετικό λόγο R/d. 
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 R/d maxτ Θέση 
Τόξο1 0.7 2.04V/A 1/3 της απόστασης από 

την κοίλη επιφάνεια 
μέχρι το κέντρο βάρους 

Τόξο2 1.5 1.56V/A 80% της απόστασης 
από την κοίλη 
επιφάνεια μέχρι το 
κέντρο βάρους 

Ευθύγραμμη 
δοκός 

  1.5V/A Στο κέντρο βάρους 

 

Πίνακας 2.2: Επίδραση του R/d στη maxτ και τη θέση που αναπτύσσεται 

 

Από την αντοχή των υλικών οι διατμητικές τάσεις r (βλ. Σχήμα 2.6) 

   2

( ) ( )r r r
r

V R h RA Q
t Ahr


       (1.17) 

Όπου rt  είναι το πάχος της διατομής κάθετα στο επίπεδο καμπυλότητας σε θέση με 

ακτίνα r και  

1

r

r
b

A dA   και 1 1

r

r
b

Q rdA          (1.18)  

 
Σχήμα 2.6: Αναπτυσσόμενες δυνάμεις και τάσεις σε ένα καμπύλο στοιχείο. 
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Η εξίσωση (2.17) δίνει συντηρητικές απαντήσεις για τις μέγιστες τιμές της 

διάτμησης σε ορθογωνικές διατομές, σε σύγκριση με τις λύσεις από τη θεωρία 

ελαστικότητας. Οι θέσεις των μέγιστων αυτών τάσεων είναι οι ίδιες και στις δυο 

θεωρήσεις, ενώ το σφάλμα στο μέγεθος είναι της τάξης του 1%. 

 

2.3.4. ΑΚΤΙΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ Μ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΟΡΘΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ Ν 
 

Λόγω της ακτινικής συνιστώσας των ορθών στη διατομή τάσεων, σε μια καμπύλη 

δοκό συναντιόνται και τάσεις κατά τη διεύθυνση της ακτίνας, τις ακτινικές τάσεις. Αυτές 

οι τάσεις είναι εφελκυστικές όταν η καμπτική ροπή τείνει να ευθυγραμμίσει την δοκό και 

θλιπτικές στην αντίθετη περίπτωση. Μια λύση από τη θεωρία της αντοχής των υλικών 

είναι η εξής: 

  1

1

( ) ( )
r

r
r r r

r b

dA AR h NM NR RA Q
t Ahr r R h r


  

         
   (2.19) 

Η εξίσωση (2.19) είναι τόσο ακριβής για τις τάσεις rσ όσο είναι και η εξίσωση 

(2.17) για τις διατμητικές τάσεις, όταν εφαρμόζεται για ορθογωνικές διατομές, 

συγκρινόμενη πάντοτε με τα αποτελέσματα της θεωρίας ελαστικότητας. Επειδή γενικώς 

οι τάσεις λόγω της δύναμης Ν είναι μικρότερες από τις τάσεις λόγω κάμψης, η πιο πάνω 

έκφραση απλοποιείται αν αγνοηθεί η Ν: 

   1

1

r
r

r
r b

dA AR h M
t Ahr r R h


 

   
     (2.20) 

Οι ακτινικές τάσεις συνήθως δεν είναι μεγάλης σημασίας όταν οι διατομές είναι 

κλειστές, διότι είναι μικρότερες από τις ορθές τάσεις   και είναι αμελητέες σε θέσεις 

όπου οι   είναι μεγάλες. Παρόλα αυτά, σε διατομές με πέλματα και λεπτούς κορμούς 

ενδέχεται οι ακτινικές τάσεις να είναι μεγάλες στη θέση σύνδεσης του κορμού με το 

πέλμα. Επιπλέον, μπορεί την ίδια στιγμή να υπάρχουν και μεγάλες ορθές τάσεις  . Μια 

τέτοια συγκυρία θα οδηγήσει σε μεγάλες διατμητικές τάσεις και ενδεχόμενη διαρροή 

εφόσον οι δυο αυτές τάσεις είναι αντιθέτου πρόσημου. Μια μεγάλη θλιπτική τάση είναι 

επίσης ικανή να προκαλέσει το λυγισμό ενός πολύ λεπτού κορμού. 
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2.4. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΔΟΚΩΝ  
 

Οι μετακινήσεις καμπύλων δοκών μπορούν ευκολότερα να βρεθούν 

εφαρμόζοντας μια ενεργειακή μέθοδο όπως το δεύτερο θεώρημα του Castigliano. Η 

έκφραση της ενέργειας παραμορφώσεως εξαρτάται από το βαθμό της καμπυλότητας της 

δοκού. 

 

2.4.1. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ 
 

Έστω ότι το μέγεθος R/d μπορεί να χαρακτηριστεί σαν σχετική καμπυλότητα. 

Τότε, στην περίπτωση όπου η σχετική καμπυλότητα του τόξου είναι αρκετά μεγάλη (π.χ. 

R/d>10), εκφράσεις όπως οι (2.1) και (2.2), που αφορούν πρωταρχικά ευθύγραμμες 

δοκούς, είναι αξιόπιστες. Η ενέργεια παραμορφώσεως τότε θα είναι ίση με: 

 
2

2f

M dx
EIU            (2.21) 

Εάν πάλι η περιεχόμενη γωνία του τόξου είναι μεγάλη αρκετά ώστε οι 

παραμορφώσεις εξαιτίας της ορθής δύναμης Ν και της διατμητικής δύναμης V να 

μπορούν να αμεληθούν, οι μετακινήσεις μπορούν να υπολογιστούν από τις σχέσεις: 
2

2f

M dx
EIU    και Uy

P





       (2.22) 

ενώ οι στροφές υπολογίζονται από τις σχέσεις: 
b

a

M dx
EI

             (2.23) 

 

Παράδειγμα 1 
 

Στο Σχήμα 2.7 παρουσιάζεται μια ευλύγιστη καμπύλη δοκός με ομοιόμορφη 

διατομή, η οποία σχηματίζει το ένα τέταρτο του κύκλου. Το τόξο είναι πακτωμένο στο 

κάτω άκρο, ενώ είναι ελεύθερο στο άλλο άκρο, όπου και φορτίζεται με μια κατακόρυφη 

δύναμη V, μια οριζόντια δύναμη H και μια ροπή 0M . Ζητείται να βρεθεί η κατακόρυφη 

μετακίνηση yD , η οριζόντια μετακίνηση xD και η στροφή θ του ελεύθερου άκρου.  
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Σύμφωνα με το δεύτερο θεώρημα του Castigliano, τα ζητούμενα μεγέθη δίνονται 

από τις σχέσεις 
0

, ,x y
U U UD D
H V M


  

  
  

. Στην τυχούσα διατομή η γωνία είναι x. 

Τότε η ροπή συναρτήσει της γωνίας x θα είναι: 0sin (1 cos )M VR x HR x M    . 

Αγνοώντας τις διατμητικές και τις ορθές τάσεις, r  και   (λόγω Ν) αντιστοίχως, και 

αντικαθιστώντας το στοιχειώδες μήκος του τόξου ds με Rdx, έχουμε: 

 
Σχήμα 2.7: Γεωμετρία και φόρτιση του τόξου. 

 

 

 

 

/2 2

0
/2 /2

0
0 0

2

sin (1 cos ) (1 cos )

f

x

MU U Rdx
EI

U R dM RD M dx VR x HR x M R x dx
H EI dH EI



 

 


       




 
 

3 3 2
0( / 4) 1/ 2

x
VR HR M RD

EI
  

  

 
/2 /2

0
0 0

sin (1 cos ) siny
U R dM RD M dx VR x HR x M R xdx
V EI dV EI

 
      
    

3 3 2
0(3 / 4 1) 1/ 2 ( / 2 1)

y
HR VR M RD

EI
    

  

 
/2 /2

0
0 0 0

2 2
0

sin (1 cos )

( / 2 1) ( / 2)

U R M RM dx VR x HR x M Rdx
M EI EI

VR HR M R
EI
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2.4.2. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΗ 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ 
 

Για μια δοκό οξεία καμπυλωμένη, (π.χ. R/d<10), η κατανομή της τάσης δεν είναι 

γραμμική κατά μήκος του ύψους της διατομής. Η ενέργεια παραμόρφωσης λόγω κάμψης 

θα είναι: 
2 2

2 2f

M Mds dx
AEHR AEHU           (2.24) 

όπου Α είναι το εμβαδόν της διατομής, Ε είναι το μέτρο ελαστικότητας του υλικού, h 

είναι η απόσταση από τον κεντροβαρικό άξονα στον ουδέτερο άξονα και x είναι η γωνία 

που χαρακτηρίζει την τυχούσα διατομή. 

 

Επίσης, η κάμψη που λαμβάνει χώρα εντός του επιπέδου της καμπυλότητας 

πρέπει να είναι ως προς ένα κύριο άξονα της διατομής. 

 

Για όλες τις διατομές η τιμή του γινομένου AhR προσεγγίζει την τιμή της ροπής 

αδρανείας Ι όταν η ακτίνα καμπυλότητας γίνει μεγαλύτερη από το δεκαπλάσιο του ύψους 

της διατομής. 

 

Πίνακας 2.3: Τιμές του AhR/I για διάφορες τιμές του R/d και για διάφορες διατομές 

  R/d 

a/a Διατομή   1 3 5 10 

1 Συμπαγής ορθογωνική   1.077 1.008 1.003 1.001 

2 Συμπαγής κυκλική   1.072 1.007 1.003 1.001 

3 Τριγωνική(βάση στην κοίλη 

πλευρά) 

  0.927 0.950 0.976 0.988 

4 Τριγωνική(βάση στην  κυρτή 

πλευρά) 

  1.268 1.054 1.030 1.014 

 

Για καμπύλες δοκούς μεγάλης ακτίνας η επίδραση των διατμητικών τάσεων λόγω 

V και των ορθών τάσεων λόγω Ν πάνω στις μετακινήσεις είναι μικρή, εκτός αν το μήκος 

του τόξου είναι μικρό. Για οξεία καμπυλωμένες δοκούς, οι επιδράσεις αυτών των τάσεων 
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πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αμελώντας την επίδραση των ακτινικών τάσεων r , η έκφραση 

της ενέργειας παραμορφώσεως δίνεται από τη σχέση: 
2 2 2

2 2 2
M FV R N R MNU dx dx dx dx
AEh AG AE AE

            (2.25) 

όπου G είναι το διατμητικό μέτρο ελαστικότητας και F είναι ένας συντελεστής σχήματος 

για τη διατομή. 

 

Ο τελευταίος όρος, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας όρος αλληλεπίδρασης, 

αφορά την ενέργεια παραμόρφωσης που αναπτύσσεται λόγω αλληλεπίδρασης των 

παραμορφώσεων λόγω της κάμψης Μ και της ορθής δύναμης Ν. Μια θετική καμπτική 

ροπή Μ προκαλεί μια αρνητική παραμόρφωση στη θέση του κεντροβαρικού άξονα μιας 

καμπύλης δοκού, και η συνισταμένη ορθή δύναμη της διατομής Ν περνά από το κέντρο 

βάρους. 

 

Σε γενικές γραμμές, τα τόξα μπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες: 

1. Τόξα μικρής σχετικής καμπυλότητας (Thin arch) 

2. Τόξα μέτριας ή μέσης σχετικής καμπυλότητας (Moderately thick arch) 

3. Τόξα μεγάλης σχετικής καμπυλότητας (Very thick arch) 

 

Τα όρια κάθε μιας από τις πιο πάνω κατηγορίες εξαρτάται από το λόγο Rd και τη 

μορφή της διατομής. Ο λόγος AhR/I είναι επίσης ενδεικτικός (βλ. Πίνακας 2.3). 

Για τόξα μικρής καμπυλότητας η επίδραση των ορθών τάσεων λόγω της Ν αλλά και των 

διατμητικών τάσεων λόγω της V μπορεί να αμεληθεί. Η επίδραση των παραγόντων 

αυτών, όπως θα διαπιστωθεί πιο κάτω, περιγράφεται από τους συντελεστές α και β 

αντίστοιχα. Στην πρώτη κατηγορία τόξων οι συντελεστές αυτοί θα είναι ίσοι με μηδέν. 

Για τόξα μέσης και υψηλής καμπυλότητας οι πιο πάνω επιδράσεις δεν μπορούν να 

αμεληθούν. 

 

Στο παράδειγμα που ακολουθεί επαναλαμβάνεται το πρόβλημα του προηγούμενου 

παραδείγματος, χρησιμοποιώντας όμως ένα τόξο μεγάλης σχετικής καμπυλότητας με 

ορθογωνική διατομή. 
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Παράδειγμα 2  
 
 

Στο Σχήμα 2.8 δίνεται μια τοξωτή καμπύλη δοκός μεγάλης σχετικής 

καμπυλότητας ορθογωνικής διατομής ακτίνας R. Το τόξο είναι πακτωμένο στο κάτω 

άκρο, ενώ στο ελεύθερο πάνω άκρο επιβάλλονται μια κατακόρυφη δύναμη V, μια 

οριζόντια δύναμη Η και μια καμπτική ροπή . Ζητείται να βρεθούν η κατακόρυφη 

μετακίνηση yD , η οριζόντια μετακίνηση xD  , και η στροφή θ του ελεύθερου άκρου. 

 

Σχήμα 2.8: Γεωμετρία και φόρτιση του τόξου  

Χρησιμοποιείται και εδώ το δεύτερο θεώρημα του Castigliano. Οι εκφράσεις της 

ροπής, της διάτμησης και της αξονικής δύναμης συναρτήσει της γωνίας x είναι: 

0sin (1 cos )xM VR x HR x M     

cos sinxV V x H x   

cos sinxN H x V x    

Εφόσον το τόξο θεωρείται ότι ανήκει στην τρίτη κατηγορία, η μορφή της 

ενέργειας παραμορφώσεως θα είναι: 

 

22 2

2 2 2
xFV RM N R MNU dx dx dx dx

AEh AG AE AE
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1 1 1x
x x

VM FR R N N MD M dx V dx N dx M dx N dx
AEh H AG H AE H AE H AE H

   
     

        
 

3 3 2
0

0

0.5 (3 / 4) ( / 2 1)

0.5 [2 (1 ) 1] ( / 4) [2 (1 ) 8 / 1]

x
VR HR M RD

EARh
RV F HR F R M

EA

 

  

  
 

      


 

1 1 1x
y x

VM FR R N N MD M dx V dx N dx M dx N dx
AEh V AG V AE V AE V AE V

   
     

          

3 3 2
0 0( / 4) 0.5 0.5 ( / 2 )[2 (1 ) 1]

y
VR HR M R R V H F MD

EARh EA
       

   

0 0 0 0 0

1 1 1x
x
VM FR R N N MM dx V dx N dx M dx N dx

AEh M AG M AE M AE M AE M
    
     

          

2 2 2
0( / 2 1) ( / 2)VR HR M R H V

EARh EA
 


   

   

Αν θέσουμε α=h/R  και β=FEh/GR=2F(1+ν)/R οι μετακινήσεις θα γίνουν: 

3 3 2
00.5 (1 ) [(3 / 4 2) (2 / 4) ( / 4) ] ( / 2 1 )

x
VR HR M RD

EARh
                 

  

3 3 2
0( / 4) (1 ) 0.5 (1 ) (1 )

y
VR HR M RD

EARh
           

  

2 2 2
0(1 ) ( / 2 1 ) ( / 2)VR a a HR M R

EARh
 


    

  

Μέχρι το σημείο αυτό, η διατομή δεν έχει οριστεί. Για ορθογωνική διατομή η 

οποία έχει ορθογωνική εξωτερική ακτίνα α και εσωτερική ακτίνα b και πάχος t, θα 

ισχύουν τα πιο κάτω: 

0

2
ir rR 

   0( )iA r r t   1.2F   

0

0 0

2( )1
( ) ln( / )

i

i i

r rha
R r r r r


  


 3.12   
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Στον πιο κάτω πίνακα γίνεται μια σύγκριση των αποτελεσμάτων της θεωρίας 

μεγάλης σχετικής καμπυλότητας και με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της θεωρίας μικρής 

σχετικής καμπυλότητας. Οι υπό έλεγχο μετατοπίσεις είναι ανηγμένες ως προς τις 

αντίστοιχες μετατοπίσεις της θεωρίας ελαστικότητας η οποία μπορεί να θεωρηθεί 

ακριβής. Στον Πίνακα 2.4 δίνονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης αυτής. Τα βασικά 

συμπεράσματα τα οποία επαληθεύουν και τις πιο πάνω θεωρητικές παρατηρήσεις είναι οι 

εξής:  

 

1. Οι θεωρίες από την αντοχή των υλικών συναγωνίζονται την θεωρία της 

ελαστικότητας.  

2. Η θεωρία μικρής σχετικής καμπυλότητας δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα για 

τόξα με μεγάλο λόγο Rd. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιείται η 

θεωρία μεγάλης καμπυλότητας.  

 
Πίνακας 2.4: Σύγκριση θεωρία ελαστικότητας με θεωρία αντοχής υλικών 

Θεωρία μεγάλης σχετικής 

καμπυλότητας 

Θεωρία μικρής σχετικής 

καμπυλότητας 
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1.1 10.5 0.9990 0.9996 0.9999 0.9980 0.9986 1.0012 

1.3 3.83 0.9925 0.9974 0.9991 0.9852 0.9900 1.0094 

1.5 2.5 0.9836 0.9944 0.9976 0.9667 0.9773 1.0223 

1.8 1.75 0.9703 0.9903 0.9944 0.9371 0.9564 1.0462 

2.0 1.5 0.9603 0.9884 0.9916 0.9189 0.9431 1.0635 

3.0 1.0 0.9485 0.9900 0.9729 0.8583 0.8958 1.1513 

4.0 0.83 0.9575 1.0083 0.9511 0.8345 0.8749 1.2304 

5.0 0.75 0.9763 1.0230 0.9298 0.8290 0.8687 1.2997 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΞΟΥ 

 

 

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα τόξα χαρακτηρίζονται γενικά, από την μη γραμμική συμπεριφορά τους. Τα ρηχά 

τόξα είναι σίγουρα περισσότερο μη γραμμικά αλλά και τα ψηλά εμφανίζουν μια 

αντίστοιχη συμπεριφορά. Οι βασικοί τρόποι αστοχίας ενός φορέα, μη γραμμικά 

συμπεριφερόμενου, είναι οι εξής: αστοχία με ευσταθές σημείο διακλάδωσης, αστοχία με 

ασταθές σημείο διακλάδωσης και τέλος αστοχία με οριακό σημείο. Οι συνθήκες που θα 

προκαλέσουν κάθε μία από τις παραπάνω μορφές αστοχίας, εξαρτώνται τόσο από την 

γεωμετρία του τόξου, όσο και από την λυγηρότητα του φορέα και το φορτίο.  

Αρχικά έγιναν κάποιες αναλύσεις, για να φανεί πιο ξεκάθαρα ο τρόπος 

συμπεριφοράς και αστοχίας των ρηχών και των ψηλών τόξων. Από τις αναλύσεις αυτές θα 

βγουν συμπεράσματα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από το κάθε είδος τόξου. Τα 

τόξα που παρουσιάζονται έχουν την ίδια ακτίνα 20 μέτρων και αλλάζει η περιεχόμενη 

γωνία τους. Έτσι γίνεται η διαφοροποίηση σε ψηλά και ρηχά τόξα. Τα τόξα που 

επιλέχθηκαν, είχαν γωνίες 20, 40,80,120 και 180 μοιρών. Τα πρώτα τόξα αποτελούν 

σαφώς ρηχά τόξα, ενώ τα δύο τελευταία, είναι ψηλά. Το τόξο των 80 μοιρών θα 

αποφασιστεί στη συνέχεια σε ποια κατηγορία ανήκει, αφού αυτές δεν είναι ευδιάκριτες.  
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3.2. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΛΥΓΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΡΗΧΑ ΚΑΙ 

ΨΗΛΑ ΤΟΞΑ 

 

Το φορτίο που ασκείται στα παραπάνω τόξα είναι ομοιόμορφο κατακόρυφο 

κατανεμημένο και η διατομή είναι μορφής διπλού ταυ. Οι αναλύσεις χρησιμοποιούν 

τελείως ελαστικό υλικό και εφαρμόζεται η μέθοδος μη γραμμικής ανάλυσης Arc-Length. 

Εκτός όμως από την γωνία που αλλάζει στα τόξα, πρέπει να παρατηρηθεί και να 

αποσαφηνιστεί πως λειτουργούν γεωμετρικώς όμοια τόξα, υπό διαφορετική λυγηρότητα. 

Για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή της λυγηρότητα, θα έπρεπε να αλλάξει είτε το μήκος 

του τόξου, είτε η ακτίνα αδράνειας, αφού το υλικό παραμένει το ίδιο. Αλλάζοντας λοιπόν, 

τη διατομή του κάθε τόξου, άλλαξε επομένως και η ακτίνα αδρανείας, που σε κάθε 

περίπτωση διπλασιάστηκε ή και τριπλασιάστηκε. Η λυγηρότητα ορίζεται κατά τον 

ευρωκώδικα (EN 1993-6.3.1.2) από τον λόγο.  

1 /
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                                           (3.1)
 

Lcr : το κρίσιμο μήκος λυγισμού του τόξου, που δίνεται από τον κανονισμό αλλά 

εξαρτάται από το απόλυτο μήκος του τόξου. 

i: η ακτίνα αδράνεια της διατομής. 

Ε: το μέτρο ελαστικότητας του δομικού χάλυβα 

yf : η τάση διαρροής του υλικού, που στην περίπτωση μας δεν χρησιμεύει, αφού 

χρησιμοποιείται απείρως ελαστικό υλικό.  
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Η πρώτη κατηγορία τόξων περιλαμβάνει τόξα ακτίνας 20 μέτρων και περιεχόμενης 

γωνίας 20 μοιρών, ενώ μεταβάλλεται μαζί με την διατομή και η λυγηρότητα του φορέα. 

Το άνοιγμα του τόξου είναι 7 μέτρα, και το ύψος 30 εκατοστά. Αποτελεί ένα πολύ ρηχό 

τόξο και όπως αναμενόταν, η συμπεριφορά του είναι έντονα μη γραμμική. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται αναλυτικά, στο διάγραμμα 3.1. Όλα τα διαγράμματα που 
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ακολουθούν στην παράγραφο αυτή, έχουν στον οριζόντιο άξονα την κατακόρυφη 

μετακίνηση της κορυφής, προς το ύψος του τόξου. Στον κατακόρυφο άξονα, το μέγεθος 

P/Pcr, είναι ο λόγος του φορτίου, προς το φορτίο αντοχής, που ορίστηκε από το οριακό 

σημείο του δρόμου ισορροπίας. Τα δύο μεγέθη στους άξονες είναι αδιάστατα. Ο 

αδιάστατος κατακόρυφος άξονας δείχνει την συμπεριφορά του τόξου πριν και λίγο μετά 

το φορτίο λυγισμού, ενώ ο οριζόντιος άξονας δείχνει την παραμόρφωση του φορέα σε 

σχέση με το ύψος του, έτσι ώστε να υπάρχει μια εποπτεία για τη θέση στην οποία 

βρίσκεται, το παραμορφωμένο πλέον, τόξο. 

 

Σχήμα 3.1. Φορέας (1), περιεχόμενης γωνίας 20 μοιρών, με κατακόρυφο φορτίο. 

Η αστοχία πραγματοποιείται με οριακό σημείο, όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

Διάγραμμα 3.1. Φέρουσα ικανότητα φορέα (1).  
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Παρατηρείται λοιπόν, πως το τόξο συμπεριφέρεται λίγο διαφορετικά σε κάθε 

περίπτωση. Αυτό που είναι άξιο σχολιασμού, είναι το γεγονός ότι με μια σχετικά μεγάλη 

λυγηρότητα, ο φορέας, εμφανίζει σαφώς, αστοχία με οριακό σημείο και ασταθή ισορροπία 

κατά την αστοχία. Με την μείωση της λυγηρότητας όμως, το τόξο μοιάζει να ακολουθεί 

μια πιο ομαλή καμπύλη, η οποία τείνει να μετατρέψει το σημείο αστοχίας, σε μια ευσταθή 

θέση ισορροπίας. Αποφασίστηκε να μην εισαχθεί μεγαλύτερη διατομή στο φορέα, για να 

διαπιστωθεί αν τελικά μετατρέπεται πλήρως σε ευσταθή θέση ισορροπία το σημείο 

αστοχίας, αφού η διατομή θα ήταν μεγάλη για το συγκεκριμένο μήκος τόξου και τα 

χρησιμοποιούμενα στοιχεία δοκού δεν θα ήταν αντιπροσωπευτικά.  

Στο σχήμα 3.2 φαίνεται η παραμορφωμένη κατάσταση του φορέα σε διάφορες 

στάθμες φορτίου- μετατόπισης, για την διατομή ΗΕΒ200 του φορέα 1. Τέτοια σχήματα 

παρουσιάζονται και παρακάτω για όλους τους φορείς των αναλύσεων. Τα σημεία τα οποία 

επιλέχθηκαν να απεικονιστούν, είναι γενικά: η αρχική απαραμόρφωτη κατάσταση, ένα 

σημείο της γραμμικής περιοχής των διαγραμμάτων, το οριακό σημείο, και κάποια 

χαρακτηριστικά σημεία στην μεταλυγισμική περιοχή.  

 

Σχήμα 3.2. Παραμόρφωση φορέα (1) κατά τον δρόμο ισορροπίας του διαγράμματος 

3.1.  

Η επόμενη ομάδα τόξων, έχει την ίδια ακτίνα 20 μέτρων, περιεχόμενη γωνία 40 

μοιρών, και μεταβάλλεται ξανά η διατομή και επομένως και η λυγηρότητα. Το άνοιγμα 

των τόξων, είναι ** μέτρα και το ύψος 1.2 μέτρα. Ο φορέας φαίνεται στο σχήμα 3.3. 
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Σχήμα 3.3. Φορέας (2), περιεχόμενης γωνίας 40 μοιρών, με κατακόρυφο φορτίο. 

Στο διάγραμμα 3.2 παρατηρείται, πως όσο αλλάζει η λυγηρότητα, μεταβάλλεται η 

συμπεριφορά του τόξου, αλλά χωρίς να μοιάζει να μεταβάλλεται ο τρόπος συμπεριφοράς 

ή ο τρόπος αστοχίας.  Το συγκεκριμένο τόξο του φορέα (2) καθώς επίσης και το 

προηγούμενο του, φορέα (1), αποτελούν περιπτώσεις ρηχών τόξων. 

 

 

Διάγραμμα 3.2. Φέρουσα ικανότητα φορέα (2) για τις διάφορες διατομές. 

Στο σχήμα 3.4 φαίνεται ενδεικτικά, η παραμόρφωση του φορέα κατά τον δρόμο 

ισορροπίας του διαγράμματος 3.2. για τη διατομή ΗΕΒ200. 
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Σχήμα 3.4. Παραμόρφωση του φορέα (2) κατά τον δρόμο ισορροπίας του 

διαγράμματος 3.2. 

Η παρακάτω ομάδα τόξων είναι τόξα σταθερής ακτίνας 20 μέτρων και περιεχόμενης 

γωνίας 80 μοιρών. Τα τόξα αυτά είναι οριακά στην κατηγορία των ψηλών τόξων. 

 

Σχήμα 3.5. Φορέας (3), περιεχόμενης γωνίας 80 μοιρών, με κατακόρυφο φορτίο. 

 

Στην περίπτωση του φορέα (3), υπάρχουν τρείς καμπύλες (διάγραμμα 3.3), που δεν 

είναι εύκολο να διακριθούν στο μέγεθος αυτό, αφού ταυτίζονται. Η αλλαγή της 

λυγηρότητας δεν μοιάζει ικανή να μεταβάλλει την συμπεριφορά του φορέα. Αυτό 

πιστεύεται πως αποδίδεται στο μεγάλο μήκος του φορέα. Το μήκος λυγισμού είναι τέτοιο, 

που δίνει πολύ μεγάλες τιμές λυγηρότητας και παρότι η λυγηρότητα διπλασιάζεται ή και 

τριπλασιάζεται, λόγω της μεταβολής της ακτίνας αδρανείας, είναι σε τέτοια επίπεδα, ώστε 

η συμπεριφορά να μην αλλάζει, αφού είναι ήδη αρκετά λυγηρά. Αυτό θα εξεταστεί όμως 

και παρακάτω. 
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Διάγραμμα 3.3. Φέρουσα ικανότητα φορέα (3) για διάφορες διατομές. 

Στο σχήμα 3.6 παρουσιάζεται η παραμορφωσιακή κατάσταση του φορέα (3) για τα 

διάφορα σημεία που σημειώνονται στο διάγραμμα 3.3 και για τον φορέα με διατομή 

ΗΕΒ200. 

 

Σχήμα 3.6. Παραμόρφωση φορέα (3) κατά τον δρόμο ισορροπίας του διαγράμματος 

3.4 για τη διατομή ΗΕΒ200. 

 

Στην παρακάτω περίπτωση τα τόξα έχουν ίδια γεωμετρία, με περιεχόμενη γωνία 120 

μοιρών και μεταβάλλεται πάλι η διατομή με σκοπό να αλλάξει η λυγηρότητα του φορέα. 
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Το τόξο συνεχίζει να είναι ένα ψηλό τόξο και χαρακτηριστικά, έχει άνοιγμα περί τα 34 

μέτρα και ύψος 10 μέτρα. 

 

 

Σχήμα 3.7. Φορέας (4), περιεχόμενης γωνίας 120 μοιρών, με κατακόρυφο φορτίο. 

Και στο διάγραμμα 3.4, οι μεταβολές που φαίνονται στον τρόπο συμπεριφοράς είναι 

τρομερά μικρές. Η αλλαγή της λυγηρότητα δεν μοιάζει να μπορεί να αναγκάσει το τόξο σε 

διαφορετική συμπεριφορά. Οι καμπύλες του διαγράμματος ταυτίζονται ακόμα και αν 

εστιάσουμε αρκετά. 

 

Διάγραμμα 3.4. Φέρουσα ικανότητα φορέα (4). 

Στο σχήμα 3.8, διακρίνεται ο παραμορφωμένος φορέας, κατά τον δρόμο ισορροπίας 

του διαγράμματος 3.4 και για τον φορέα με διατομή ΗΕΒ200. Το διάγραμμα έχει αρχίσει 
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να λαμβάνει αρνητικές τιμές, που σημαίνει ότι το τόξο έχει περάσει κάτω από το επίπεδο 

των στηρίξεων.  

 

Σχήμα 3.8. Παραμόρφωση φορέα (4) κατά τον δρόμο ισορροπίας. 

Τελευταία περίπτωση, που επιβεβαιώνει ότι τα ψηλά τόξα δεν αλλάζουν συμπε-

ριφορά με την αλλαγή της λυγηρότητα τους, είναι η ομάδα τόξων με περιεχόμενη γωνία 

180 μοιρών. Προφανές είναι, ότι το άνοιγμα είναι 40 μέτρα και το ύψος 20 μέτρα. 

 

 

Σχήμα 3.9. Φορέας (5) υπό κατακόρυφο φορτίο. 
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Στο διάγραμμα 3.5, οι καμπύλες ταυτίζονται. Υπάρχει όμως η περίπτωση το μήκος 

λυγισμού να επηρεάζει αρκετά την ανοιγμένη λυγηρότητα του φορέα. Αποφασίστηκε, να 

δοκιμαστεί και μια περίπτωση με διπλάσια ακτίνα και ίδια περιεχόμενη γωνία 180 μοιρών. 

Το άνοιγμα του τόξου έγινε 80 μέτρα και το ύψος του 40 μέτρα. Το μήκος του τόξου 

διπλασιάστηκε όπως και το μήκος λυγισμού. Η λυγηρότητα επομένως, σύμφωνα με τον 

τύπο (3.1) διπλασιάστηκε. Πραγματικά καμία αλλαγή δεν παρατηρήθηκε. Ακόμα, 

δοκιμάσαμε και μια τεράστια διατομή, με ακτίνα αδρανείας, τέτοια ώστε η λυγηρότητα  

να γίνει σχεδόν 30 φορές μικρότερη. Η διατομή αυτή είχε θεωρητικό χαρακτήρα και ήταν 

διαστάσεων 0.8m στο πέλμα και 0.8m στον κορμό. Πάχος κάθε ελάσματος 0.01m. Η 

κατασκευή φάνηκε σαφώς πιο στιβαρή στο τελικό φορτίο αντοχής, αλλά και πάλι η μορφή 

της καμπύλης δεν άλλαξε πραγματικά καθόλου! Στο διάγραμμα 3.5, όπου φαίνονται και 

τα αποτελέσματα η τελευταία αυτή περίπτωση συμβολίζεται στο υπόμνημα με την ένδειξη 

2R. 

 

Διάγραμμα 3.5. Φέρουσα ικανότητα φορέα (5) για διάφορες διατομές. 

Στο σχήμα 3.10 φαίνεται έντονα πόσο πολύ παραμορφώνεται το τόξο, ώστε να 

φτάσει στο οριακό σημείο αστοχίας του. Τέτοιες μετατοπίσεις είναι αδύνατον να 

επιτραπούν στην πραγματικότητα τόσο για λειτουργικούς λόγους, όσο και για λόγους 

ασφάλειας. 
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Σχήμα 3.10. Παραμόρφωση φορέα (5) κατά τον δρόμο ισορροπίας του 

διαγράμματος 3.5. 

 

Εξάγεται το συμπέρασμα λοιπόν, ότι τα ρηχά τόξα έχουν την ιδιότητα να αλλάζουν 

την συμπεριφορά τους, όταν αλλάζει και η λυγηρότητα τους, σε αντίθεση με τα ψηλά 

τόξα, τα οποία δεν επηρεάζονται καθόλου από την τιμή της λυγηρότητας τους. 

 

 

3.3. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ 

 

Άλλη μια επίδραση που θέλουμε να φανεί στα τόξα που μελετώνται, είναι η 

επίδραση των συνοριακών συνθηκών. Αρχικά μελετήθηκε, η συμπεριφορά ενός αμφί-

αρθρωτού τόξου, που είναι η περισσότερο εμφανιζόμενη μορφή τόξων. Στη συνέχεια 

όμως, βάσει της βιβλιογραφίας και συγκεκριμένα του ένθετου των βρετανικών 

κανονισμών ( Design of Curved Steel, The Steel Construction Institute,6.2), θέλαμε να 

δειχτεί και η επίδραση ενός άλλου φαινομένου: 
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Οι κατασκευές του πολιτικού μηχανικού δυστυχώς, συνοδεύονται από πολλά 

φαινόμενα που παρεκκλίνουν από έναν τέλειο φορέα ή από μία τέλεια συμπεριφορά που 

αναμένεται να παρουσιαστεί. Ένας παράγοντας που οδηγεί σε μία τέτοια παρέκκλιση, 

είναι οι συνοριακές συνθήκες. Αυτές επηρεάζονται είτε από την επιλογή του μηχανικού, 

είτε από τις αβεβαιότητες που θα περιέχει το υπέδαφος. Το υπέδαφος στο οποίο 

θεμελιώνουμε, παίζει καθοριστικό ρόλο. Βέβαια οι θεμελιώσεις μεταλλικών κατασκευών, 

γίνονται επί σκυροδετημένων κατασκευών και οι αβεβαιότητες ως προς τις ιδιότητες του 

εδάφους θεμελίωσης, ελαχιστοποιούνται. Είναι σχεδόν απίθανο ή και αδύνατον, να 

εξαφανίσουμε κάποιες υποχωρήσεις που λαμβάνουν μέρος κατά την κατασκευή και την 

θεμελίωση των κατασκευών. Συνήθως οι κατακόρυφες υποχωρήσεις είναι συμμετρικές  

και δεν επηρεάζουν εκ πρώτης όψεως την συμπεριφορά των κατασκευών. Ακόμα, μια 

κατακόρυφη υποχώρηση 1 εκατοστού της στήριξης, θα επιφέρει ίση υποχώρηση της 

κορυφής, που συνήθως τέτοια μεγέθη είναι μικρά για τα συνήθη ύψη τόξων και απλά 

μετατοπίζουν απαραμόρφωτα τον φορέα. Σε αντίθεση όμως με τις κατακόρυφες, οι 

οριζόντιες μετακινήσεις- υποχωρήσεις, μοιάζουν σημαντικές. Σε αυτό το συμπέρασμα 

φτάνουμε αν σκεφτούμε, ότι τα φορτία ενός τόξου μεταβιβάζονται συνήθως λοξά στο 

έδαφος, και επομένως η οριζόντια φόρτιση της θεμελίωσης, είναι έντονη και επίσης οι 

συμμετρικές υποχωρήσεις τείνουν να ανοίξουν το τόξο και να του αλλάξουν λίγο ή πολύ 

το σχήμα. Ένα κυκλικό τόξο μπορεί να πάρει μια παραβολική πλέον μορφή ή ακόμα να 

εμφανίσει μικρή ή μεγάλη επιπλέον ένταση στο εσωτερικό του. Θα μελετηθεί λοιπόν και 

θα δειχτεί, αν υπάρχει επίδραση του παραπάνω φαινομένου και κατά πόσο και με ποιόν 

τρόπο ο κανονισμός το καλύπτει. 

 

Σχήμα 3.11. Παραμόρφωση φορέα ύστερα από οριζόντιες υποχωρήσεις. 
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Το παραπάνω φαινόμενο είναι πολύ επικίνδυνο σε ρηχά τόξα, τόξα που έχουν 

δηλαδή, μικρό ύψος σε σχέση με το άνοιγμά τους. Η μείωση του ύψους λοιπόν, η οποία 

προκαλείται από το φαινόμενο αυτό, προτείνεται από το ένθετο των βρετανικών 

κανονισμών, να λαμβάνεται υπόψη με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος και πιο 

απλός τρόπος, είναι να υπολογίσουμε πόσο θα μειωθεί το ύψος υπό το μέγιστο φορτίο, 

ώστε να συμπεράνουμε αν θα έχει ισχύ η απλή στατική ανάλυση πρώτης τάξης. Ο 

δεύτερος τρόπος και σαφώς πιο περίπλοκος, είναι να υπολογίσουμε, την πραγματική  

βράχυνση και ένταση του τόξου που δημιουργείται από τις αντιστεκόμενες στηρίξεις, 

κατά την υποχώρηση του τόξου. Η δεύτερη μέθοδος σίγουρα είναι ακριβέστερη και 

ασφαλέστερη, αλλά απαιτεί μια δευτέρας τάξεως στατική αντιμετώπιση. 

Σύμφωνα με το ένθετο των βρετανικών κανονισμών (Design of Curved steel, The 

steel construction Institute,6.2.1) , προτιμάται ο πρώτος τρόπος αντιμετώπισης. Πιο 

συγκεκριμένα προτείνει: αν η υποχώρηση της κορυφής του τόξου κάτω από το μέγιστο 

φορτίο σχεδιασμού, είναι μικρότερη από το 2.5%    του ύψους της κορυφής, μετρώντας 

από την ευθεία που ενώνει τις δύο στηρίξεις του τόξου, τότε επιτρέπεται ανάλυση πρώτης 

τάξης και τα φαινόμενα δευτέρας τάξης μπορούν να αμεληθούν. Για να 

πραγματοποιηθούν όμως οι παραπάνω αναλύσεις με κάποιο λογισμικό, θα πρέπει πρώτα 

να σιγουρευτεί ο μελετητής, ότι το πρόγραμμά του, λαμβάνει υπόψη, την βράχυνση ενός 

αξονικά φορτιζόμενου μέλους, αφού τα τόξα συνηθίζουν μια τέτοια συμπεριφορά. 

Στην περίπτωση όμως όπου, η υποχώρηση της κορυφής ξεπεράσει το 2.5%  του 

ύψους του τόξου,  πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αύξηση της δύναμης  και  της ροπής στο 

τόξο, λόγω φαινομένων δευτέρας τάξεως. 

Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνεται η συμπεριφορά ενός τόξου σε κάθε 

περίπτωση. Κάθε διάγραμμα αναφέρεται σε ένα τόξο με συγκεκριμένη γεωμετρία και 

διατομή, ενώ αλλάζει η τιμή της οριζόντιας αρχικής υποχώρησης. Σε όλες τις περιπτώσεις 

οι συγκρίσεις γίνονται μεταξύ ενός αμφιαρθρωτού τόξου και τόξων όπου τα άκρα τους 

υποχωρούν οριζόντια και συμμετρικά. Οι τιμές των υποχωρήσεων επιλέχθηκαν βάσει 

ρεαλιστικών τιμών και αυτές είναι 1 εκατοστό, 2εκατοστά και 5 εκατοστά, σε κάθε μία 

στήριξη. Στο μοντέλο η αρχική υποχώρηση, δόθηκε σαν φόρτιση μετατόπισης στον χρόνο 

t=0. Το φορτίο είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο και κατακόρυφο, όπως συνηθίζεται σε 

τοξωτές κατασκευές. Τέλος, η μέθοδος ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε, είναι η 

Newton- Raphson αφού ενδιαφέρει μόνο το τελικό φορτίο αντοχής και όχι η 
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μεταλυγισμική συμπεριφορά. Εξετάζονται 5 φορείς, οι οποίοι διαφέρουν ως προς την 

περιεχόμενη γωνία που σχηματίζουν τα άκρα τους. η ακτίνα σε όλους τους φορείς είναι 

σταθερή και ίση με 20 μέτρα, ενώ διαφέρουν στο άνοιγμα και το ύψος τους. 

Να σημειωθεί στο σημείο αυτό, πως ο κανονισμός ( EC-3) κάνει λόγο για ατέλειες 

στις κατασκευές. Η παράγραφος αυτή όμως, δεν αναφέρεται στο ίδιο θέμα. Αντίθετα, 

μιλάει για καταστάσεις, που συναντιόνται κατά την κατασκευή και γι΄ αυτό, οι τιμές των 

υποχωρήσεων δεν έχουν καμία σχέση, ούτε σε έννοια, αλλά ούτε και σε τιμή, με τις 

ατέλειες του κανονισμού. Πρέπει να αναφερθεί όμως, το γεγονός ότι οι ατέλειες που 

προτείνει ο κανονισμός και εμφανίζονται και στην πραγματικότητα, είναι ικανές, να 

παραμορφώσουν το τόξο και να αυξήσουν την μετατόπιση της κορυφής, με αποτέλεσμα 

να ενταθεί το πρόβλημα που αναφέρθηκε παραπάνω.  

Το πρώτο τόξο είναι ένα πολύ ρηχό τόξο με περιεχόμενη γωνία 20 μοιρών ακτίνας 

20 μέτρων, που μεταφράζεται σε άνοιγμα 7 μέτρων και ύψους μόλις 30 εκατοστών.  

Οι καμπύλες στο διάγραμμα 3.6 παρουσιάζουν απροσδιόριστη μορφή! Το τόξο είναι 

τόσο χαμηλό και η μικρή διατομή ΗΕΒ100 που έχει, αφήνει την κορυφή εύκολα να 

υποχωρήσει μαζί με τα άκρα. Έτσι το τόξο, αφού το υλικό είναι πλήρως ελαστικό, τείνει 

στην οριζόντια θέση και αλλάζει πλήρως το στατικό του σύστημα. Στην περίπτωση όμως 

της μικρής υποχώρησης του 1 εκατοστού, ο φορέας συνεχίζει να λειτουργεί τοξωτά και  

παρατηρείται ότι η αντοχή μειώνεται  περισσότερο από 50%. Η διαφορά είναι μεγάλη. 

 

Διάγραμμα 3.6. Φέρουσα ικανότητα φορέα (1) με ΗΕΒ100 για διάφορες τιμές των 

οριζόντιων υποχωρήσεων. 
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Στο διάγραμμα 3.7, η διατομή είναι ΗΕΒ200. Το τόξο για τις μεγάλες τιμές των 

υποχωρήσεων, γίνεται σχεδόν οριζόντιο και λειτουργεί όπως και προηγουμένως, σαν 

ευθύγραμμη δοκός. Το στατικό σύστημα έχει αλλάξει τόσο που δεν ενδιαφέρει η αντοχή 

σε ποσοστά. 

 

Διάγραμμα 3.7. Φέρουσα ικανότητα φορέα (1) με ΗΕΒ200, για διάφορες τιμές των 

οριζόντιων υποχωρήσεων.  

Τέλος για μια ΗΕΒ300 που είναι μια μεγάλη διατομή για το συγκεκριμένο τόξο, το 

τόξο συνεχίζει να μεταμορφώνεται σε οριζόντια δοκό. Για την μικρή υποχώρηση του 1 

εκατοστού, η αντοχή αυξάνεται, χωρίς αυτό να δηλώνει κάποια επιτυχία.  

 

Διάγραμμα 3.8. Φέρουσα ικανότητα φορέα (1) με ΗΕΒ300, για διάφορες τιμές των 

οριζόντιων υποχωρήσεων.  
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Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η αντοχή γενικά μειώνεται, αλλά αυτό που 

προκαλεί εντύπωση, είναι ότι το τόξο τείνει να μετατραπεί σε μια οριζόντια δοκό. Σε κάθε 

περίπτωση, τα νούμερα δεν έχουν σημασία αφού ο μηχανικός έχει αποτύχει πλήρως. Έχει 

χάσει κάθε πλεονέκτημα των τοξωτών κατασκευών που θα ήθελε να εκμεταλλευτεί και 

επιπλέον είναι πιθανό να παρουσιαστεί ακόμα και μικρότερη αντοχή που θα επιφέρει την 

αστοχία.  

 Επόμενη περίπτωση είναι αυτή ενός ρηχού επίσης τόξου, αλλά πιο ψηλό από το 

προηγούμενο. Η περιεχόμενη γωνία του είναι 40 μοίρες και δοκιμάζονται τρείς διατομές. 

Το άνοιγμα είναι 13 περίπου μέτρα και το ύψος 1.2 μέτρα. Το παρακάτω διάγραμμα 3.9 

αναφέρεται στην διατομή ΗΕΒ100. 

 

Διάγραμμα 3.9. Φέρουσα ικανότητα φορέα (2) με ΗΕΒ100, για διάφορες τιμές των 

οριζόντιων υποχωρήσεων. 

Το διάγραμμα 3.9 δείχνει πως στην περίπτωση αυτή, το τόξο συνεχίζει να λειτουργεί 

ικανοποιητικά, αλλά η αντοχή του μειώνεται. Μιλώντας με ποσοστά η μείωση της 

αντοχής κυμαίνεται από 10% έως 20%. Για μεγάλες διατομές και αντοχές, το απόλυτο 

νούμερο σε απώλεια αντοχής είναι αρκετά μεγάλο και επομένως επικίνδυνο. 

Στη συνέχεια, δοκιμάζεται η ΗΕΒ200. Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται  

ότι η συμπεριφορά αλλάζει σημαντικά, ανάλογα με την λυγηρότητα του συγκεκριμένου 

τόξου. Σε ποσοστά, η χαμένη αντοχή παραμένει περί το 15%. Αλλά όσον αφορά στα  

νούμερα φορτίων χάνεται έως και 25ΚΝ σε μια αντοχή που δεν ξεπερνά τα 130 ΚΝ.  
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Διάγραμμα 3.10. Φέρουσα ικανότητα φορέα (2) με ΗΕΒ200, για διάφορες τιμές των 

οριζόντιων υποχωρήσεων. 

 

Τέλος για την ΗΕΒ300 τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο φορέας χάνει αντοχή περί 

το 10% για την υποχώρηση των 2 εκατοστών, ενώ στην ακραία περίπτωση των 5 

εκατοστών υποχώρησης, το τόξο διατομής ΗΕΒ300μετατρέπεται σε ένα πιο χαμηλό και 

στιβαρό τόξο. Το τόξο είναι λιγότερο λυγηρό και δεν παραμορφώνεται στατικά αλλά 

μειώνει το ύψος του ομοιόμορφα κατά το μήκος του.   

 

Διάγραμμα 3.11. Φέρουσα ικανότητα φορέα (2) με ΗΕΒ300, για διάφορες τιμές των 

οριζόντιων υποχωρήσεων. 
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Οι υποχωρήσεις στην περίπτωση του τόξου αυτού, επηρεάζουν την φέρουσα 

ικανότητα του φορέα, αλλά όχι σε υπερβολικό βαθμό. Σίγουρα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη το φαινόμενο και μάλιστα σε λιγότερο λυγηρές κατασκευές, όπου ο φορέας 

παραμορφώνεται ομοιόμορφα, αυτός μπορεί να χάσει την τοξωτή συμπεριφορά που 

περιμένουμε.  

Για να γίνει αναφορά και στις περιπτώσεις ψηλών τόξων, μελετάται αρχικά ένα τόξο 

με περιεχόμενη γωνία 80 μοιρών, για τρείς διαφορετικές διατομές. Το άνοιγμα των 25 

μέτρων και το ύψος των 4,7 μέτρων σε συνδυασμό με την ΗΕΒ100, δίνουν τα παρακάτω 

αποτελέσματα του διαγράμματος 3.12. 

 

Διάγραμμα 3.12. Φέρουσα ικανότητα φορέα (3) με ΗΕΒ100, για διάφορες τιμές των 

οριζόντιων υποχωρήσεων. 

Η συμπεριφορά του τόξου σε κάθε περίπτωση μέχρι την αστοχία είναι 

πανομοιότυπη. Τα διαγράμματα ξεκινούν με λίγο διαφορετική συμπεριφορά, αφού είναι 

διαφορετική η κατακόρυφη βύθιση που επιφέρουν οι οριζόντιες υποχωρήσεις, αλλά στο 

τέλος φαίνεται να καταλήγουν στο ίδιο σημείο και μάλιστα στην ίδια στάθμη φορτίου 

αντοχής. Η μόνη διαφορά είναι στην τελική παραμόρφωση κατά την αστοχία, πράγμα που 

δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αρχικά προφανώς οι φορείς έχουν ελάχιστα 

διαφορετικές δυσκαμψίες, λόγω των διαφορετικών υποχωρήσεων, αλλά στο τέλος οι 

διαφορές αυτές εξαλείφονται.  
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Παρακάτω η ΗΕΒ200 δίνει αναμενόμενα αποτελέσματα. Όπως και στην 

προηγούμενη παράγραφο 3.2, η συμπεριφορά του τόξου των 80 μοιρών, όπως και των 

άλλων ψηλών τόξων, δεν επηρεάζεται από την αλλαγή της διατομής. Τα διαγράμματα 

δίνουν τελικά σχεδόν ίδιο φορτίο αντοχής, όπως και προηγουμένως. 

 

Διάγραμμα 3.13. Φέρουσα ικανότητα φορέα (3) με ΗΕΒ200, για διάφορες τιμές των 

οριζόντιων υποχωρήσεων. 

Τέλος και η ΗΕΒ300 δείχνει ακριβώς τα ίδια συμπεράσματα. Το τελικό φορτίο 

αντοχής δεν αλλάζει σημαντικά, ούτε επίσης και η συμπεριφορά του τόξου για τις 

διάφορες υποχωρήσεις. Ξεκινούν οι καμπύλες με διαφορετική κλίση- δυσκαμψία, αλλά 

καταλήγουν στα ίδια επίπεδα φορτίου και συμπεριφοράς. Οι αρχικές παραμορφώσεις που 

προσδίδει μια υποχώρηση του εδάφους, είναι ανεπαίσθητες για ένα τόσο μεγάλο ύψος. 
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Διάγραμμα 3.14. Φέρουσα ικανότητα φορέα (3) με ΗΕΒ300, για διάφορες τιμές των 

οριζόντιων υποχωρήσεων. 

Άλλη μια περίπτωση ψηλού τόξου, αυτού των 120 μοιρών παρουσιάζεται στη 

συνέχεια. Το άνοιγμα στην περίπτωση αυτή γίνεται 34 μέτρα περίπου και το ύψος 

ακριβώς 10 μέτρα. Εδώ θα παρατηρηθεί ότι το τόξο δεν αντιλαμβάνεται καμία διαφορά 

στην αντοχή ή την συμπεριφορά του, λόγω των υποχωρήσεων. Αυτό συμβαίνει και για τις 

τρείς διατομές που δοκιμάστηκαν, ΗΕΒ100, ΗΕΒ200 και ΗΕΒ300. Με την σειρά αυτή, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, στα παρακάτω διαγράμματα. 

 

Διάγραμμα 3.15. Φέρουσα ικανότητα φορέα (4) με ΗΕΒ100, για διάφορες τιμές των 

οριζόντιων υποχωρήσεων. 
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Διάγραμμα 3.16. Φέρουσα ικανότητα φορέα (4) με ΗΕΒ200, για διάφορες τιμές των 

οριζόντιων υποχωρήσεων. 

Παρατηρείται σχετική ταύτιση των διαγραμμάτων σε όλες τις περιπτώσεις. Ακόμα 

και η τελική παραμόρφωση αστοχίας είναι πανομοιότυπη με σχεδόν μηδενική ποσοστιαία 

μεταβολή. Οι υποχωρήσεις των στηρίξεων, δίνουν μια παραμόρφωση της κορυφής της 

τάξης των εκατοστών, η οποία είναι 100 φορές μικρότερη από το ύψος του τόξου. 

Επόμενο είναι λοιπόν να μην εμφανίζεται καμία διαφοροποίηση των καμπύλων στα 

διαγράμματα 3.15 έως 3.17. 

 

Διάγραμμα 3.17. Φέρουσα ικανότητα φορέα (4) με ΗΕΒ300, για διάφορες τιμές των 

οριζόντιων υποχωρήσεων. 
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Τελευταία περίπτωση, αυτή του πλέον ψηλού τόξου των 180 μοιρών. Επειδή από το 

προηγούμενο κεφάλαιο και από τα προηγούμενα αποτελέσματα των δύο ψηλών τόξων, 

αποδείχθηκε πρακτικά, ότι η αλλαγή της διατομής δεν επηρεάζει την συμπεριφορά, έγινε 

η ανάλυση μόνο για την διατομή ΗΕΒ100. Τα αποτελέσματα ταυτίζονται, όπως 

αναμενόταν! 

 

Διάγραμμα 3.18. Φέρουσα ικανότητα φορέα (5) με ΗΕΒ100, για διάφορες τιμές των 

οριζόντιων υποχωρήσεων. 

Το συμπέρασμα από τις παραπάνω αναλύσεις, είναι ότι τα ρηχά τόξα, έχουν αρκετό 

πρόβλημα με την υποχώρηση της κορυφής τους, η οποία μπορεί να προέλθει και από την 

οριζόντια υποχώρηση των στηρίξεων. Το γεγονός αυτό, οδηγεί στην βελτίωση των 

κανονισμών. Ο ευρωκώδικας δίνει τις καμπύλες με τις οποίες επιλέγουμε τον συντελεστή 

β που εισάγεται στο τύπο για την αντοχή του μέλους έναντι λυγισμού.  
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Σχήμα 3.12. Διάγραμμα εύρεσης συντελεστή β κατά τον EC-3. 

Οφείλεται λοιπόν να γίνει μια μικρή πρόταση που αφορά στα ρηχά τόξα και είναι η 

παρακάτω: 

 
Σχήμα 3.13. Διάγραμμα εύρεσης συντελεστή β κατά την πρόταση των Βρετανικών 

κανονισμών 

Το διάγραμμα έχει γραμμοσκιασμένο το πρώτο κομμάτι που αναφέρεται σε πολύ 

μικρούς λόγους ανοίγματος- ύψους, δηλαδή σε πολύ ρηχά τόξα. Με τον τρόπο αυτό 

προτείνεται η αποφυγή της κατασκευής έντονα ρηχών τόξων, γιατί όπως παρουσιάστηκε 

και στα αποτελέσματα της παραγράφου, τα ρηχά τόξα δύνανται να εμφανίσουν πολλές 

αβεβαιότητες και επομένως επικίνδυνα φαινόμενα. Οι υποχωρήσεις των στηρίξεων 

προκαλούν δύο βασικά προβλήματα. Το ένα αφορά στην ελαστική γεωμετρική 
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συμπεριφορά του φορέα και είναι αυτό που εξετάσαμε στην παράγραφο μέχρι στιγμής. 

Με άλλα λόγια ο φορέας αλλάζει το σχήμα του λίγο ή πολύ και αυτό επηρεάζει την τελική 

αντοχή αλλά και τις παραμορφώσεις. Το δεύτερο όμως πρόβλημα που είναι και πιο 

σύνηθες στη πραγματικότητα, αφορά στην μη γραμμικότητα υλικού. Ο χάλυβας σε 

κάποια τάση πλαστικοποιείται και έτσι ο φορέας παύει να αντέχει όσο αναμένεται από τις 

ελαστικές αναλύσεις. Με την αρχική παραμόρφωση που εισάγουν οι υποχωρήσεις των 

στηρίξεων, ο φορέας εντείνεται και η τάση διαρροής προσεγγίζεται σε πιο πρώιμο στάδιο. 

Έτσι ο φορέας έχει πολύ μικρότερη αντοχή αν συνδυαστούν και οι δύο, όπως στις 

περιπτώσεις ενός ρηχού τόξου. 

Τέλος, για να είναι πιο άμεση και κατανοητή η πρόταση που εισηγήθηκε με το 

σχήμα 3.13, πρέπει να αναφερθεί ότι η κομβική τιμή του λόγου h/l=0.1, αντιστοιχεί στα 

τόξα, όπως εξετάστηκαν στην εργασία μας, με περιεχόμενη γωνία μεγαλύτερη από 50 

μοίρες.  

 

3.4. ΕΔΡΑΣΗ ΤΟΞΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ 

 

Σαν επέκταση της παραγράφου 3.2, σημαντική για την κατασκευή των τόξων, 

θεωρήθηκε και η συμπεριφορά των τόξων, εδραζόμενα επί οριζόντιων μετακινησιακών 

ελατηρίων. Με τον τρόπο αυτό, θα γίνει σαφέστερη και περισσότερο αντιπροσωπευτική η 

πραγματική συμπεριφορά των τόξων σε διάφορα εδάφη.  Δόθηκαν διάφορες τιμές των 

σταθερών των ελατηρίων για να φανεί αν επηρεάζεται από αυτές ο τρόπος συμπεριφοράς 

των τόξων και το τελικό φορτίο αντοχής.  

Τοποθετήθηκαν λοιπόν δύο ελατήρια, ένα σε κάθε στήριξη του τόξου, τα οποία 

ελέγχουν την μετακίνηση κατά την οριζόντια διεύθυνση. Στην γενική περίπτωση 

στηρίξεων με ελατήρια, η άρθρωση αποτελείται από  κατακόρυφα και οριζόντια 

μετακινησιακά ελατήρια με πρακτικά άπειρη τιμή των σταθερών τους.  
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Σχήμα 3.14. Αντικατάσταση των άκαμπτων αρθρώσεων, με κυλίσεις και οριζόντια 

μετακινησιακά ελατήρια.  

Οι σταθερές που επιλέχθηκαν είναι τέτοιες έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν ένα 

πραγματικό έδαφος, μαλακό ή σκληρό και τέτοιες ώστε, οι στηρίξεις, να πλησιάζουν την 

συμπεριφορά των αρθρώσεων. Αυτές οι τιμές είναι 500 KN/m, 1000 KN/m και 5000 

KN/m, οι οποίες αντιστοιχούν σε εδάφη, όπως μια σκληρή άργιλος, έως έναν σκληρό 

βράχο. Οι αναλύσεις με αυτές τις σταθερές, συγκρίνονται μεταξύ τους, αλλά και με την 

απλή - άκαμπτη αμφιαρθρωτή περίπτωση. 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων παρουσιάζονται υπό μορφή διαγραμμάτων στη 

συνέχεια. Ο κατακόρυφος άξονας του διαγράμματος είναι το κατακόρυφο φορτίο που 

ασκείται στον φορέα, ενώ ο οριζόντιος άξονας δείχνει την κατακόρυφη μετατόπιση της 

κορυφής του τόξου. Σε κάθε διάγραμμα εμφανίζονται 4 καμπύλες γραμμές. Κάθε μια από 

αυτές αντιστοιχεί στην φέρουσα ικανότητα ενός φορέα με την αντίστοιχη τιμή της 

σταθεράς του εδάφους που εμφανίζεται με χρώμα στο υπόμνημα του διαγράμματος. Η 

καμπύλη που αναφέρεται με το όνομα ΄΄αμφιαρθρωτό΄΄, αντιστοιχεί για τιμή ελατηρίου 

πρακτικά άπειρη, έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει το πλήρως άκαμπτο έδαφος. 

Πρώτη περίπτωση φαίνεται, αυτή ενός ρηχού τόξου με περιεχόμενη γωνία 20 

μοιρών, με διατομή διπλού ταυ και σταθερή ακτίνα και καμπυλότητα. Το τόξο έχει 

άνοιγμα 7 μέτρα και ύψος 30 εκατοστά.  



 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΥ  ΕΜΠ 2009  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  74 

 

Διάγραμμα 3.19. Φέρουσα ικανότητα φορέα (1) με ΗΕΒ100 για διάφορες τιμές των 

σταθερών των οριζόντιων ελατηρίων. 

 

Στο διάγραμμα 3.19  η διατομή του τόξου είναι ένα διπλό ταυ HEB100 και 

επομένως, η λυγηρότητα του μέλους είναι σχετικά μεγάλη. Τα ελατήρια φαίνονται να 

επηρεάζουν σημαντικά, αφού όχι μόνο αλλάζει η αντοχή του κάθε φορέα, αλλά 

μεταβάλλεται και ο τρόπος αστοχίας, όπου υπάρχει εκφυλισμός του οριακού σημείου. 

Στο διάγραμμα 3.20 η διατομή είναι μεγαλύτερη και συγκεκριμένα ένα ΗΕΒ200, 

οπού η λυγηρότητα σχεδόν υποδιπλασιάζεται και παρατηρείται ότι η επίδραση της 

σταθεράς του ελατηρίου δεν μεταβάλλει σημαντικά την συμπεριφορά του φορέα, αλλά 

τον διατηρεί χαρακτηριστικά, σε μεγάλο βαθμό μακριά από την τέλεια αρθρωτή 

κατάσταση. 
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Διάγραμμα 3.20. Φέρουσα ικανότητα φορέα (1) με ΗΕΒ200, για διάφορες τιμές των 

σταθερών των οριζόντιων ελατηρίων. 

 

 

Διάγραμμα 3.21. Φέρουσα ικανότητα φορέα (1) με ΗΕΒ300, για διάφορες τιμές των 

σταθερών των οριζόντιων ελατηρίων. 

 

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο φορέας έχει μια διατομή ΗΕΒ300 και η 

λυγηρότητα του φορέα είναι πολύ μικρή και υπoτριπλάσια από την αρχική. Η σταθερά του 

ελατηρίου δεν φαίνεται να επηρεάζει σχεδόν καθόλου για το εύρος των τιμών, που 
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λαμβάνει. Παρατηρείται, πως ο φορέας είναι σχεδόν γραμμικός. Επειδή το υλικό που 

χρησιμοποιείται είναι πλήρως ελαστικό και η λυγηρότητα μικρή, δεν υπάρχει κίνδυνος για 

πλαστικοποίηση κάποιας διατομής ή λυγισμό του φορέα. Επομένως, ο φορέας μη 

βρίσκοντας την απαιτούμενη πλευρική αντίσταση, οριζοντιώνεται.    

Τα παρακάτω διαγράμματα αναφέρονται σε ένα νέο τόξο με περιεχόμενη γωνία 40 

μοιρών. Το τόξο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ρηχό αφού το άνοιγμα του είναι 13 μέτρα και 

το ύψος του, μόλις 1.2 μέτρα. Το διάγραμμα 3.22 αναφέρεται σε τόξο, που έχει μια 

διατομή ΗΕΒ100 και σχετικά μεγάλη λυγηρότητα. Οι διάφορες τιμές στις σταθερές των 

ελατηρίων φαίνονται παρακάτω αν και πως επηρεάζουν. 

 

 

Διάγραμμα 3.22. Φέρουσα ικανότητα φορέα (2) με ΗΕΒ100 για διάφορες τιμές των 

σταθερών των οριζόντιων ελατηρίων. 

 

Επειδή το τόξο έχει μεγάλη λυγηρότητα, η συμπεριφορά του είναι έντονα μη 

γραμμική και επηρεάζεται αρκετά από τις τιμές της σταθεράς του ελατηρίου. 

Παρατηρείται, ότι ο φορέας όσο μεγαλώνει η τιμή της σταθεράς, τείνει με εκπληκτική 

ακρίβεια να συναντήσει την κατάσταση του αμφιέριστου τόξου. Ποσοστιαία οι 
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αποκλίσεις του φορτίου αντοχής, είναι μεγάλες και ξεπερνούν το 50% σε ακραίες 

καταστάσεις, ενώ φτάνουν το 20% σε πιο ρεαλιστικές καταστάσεις. 

Παρακάτω αλλάζει η διατομή, με σκοπό να μειωθεί και η λυγηρότητα και να γίνει 

πιο στιβαρό το τόξο. Η διατομή πλέον είναι μια ΗΕΒ200 και η  συμπεριφορά του τόξου, 

για μικρές τιμές των σταθερών του ελατηρίου, τείνει να συμπέσει με αυτή της 

ευθύγραμμης δοκού, όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη περίπτωση. Όσο όμως το 

ελατήριο προβάλει μεγαλύτερη αντίσταση, η συμπεριφορά τείνει να εμφανίσει οριακό 

σημείο κατά την αστοχία του, δηλαδή η συμπεριφορά τείνει στο αμφιαρθρωτό. 

 

 

Διάγραμμα 3.23. Φέρουσα ικανότητα φορέα (2) με ΗΕΒ200, για διάφορες τιμές των 

σταθερών των οριζόντιων ελατηρίων. 

 

Τελευταία περίπτωση για το ρηχό αυτό τόξο είναι μια διατομή ΗΕΒ300, που κάνει 

τον φορέα αρκετά στιβαρό και με μικρή λυγηρότητα. Ο φορέας για μικρές τιμές της 

σταθεράς τείνει στην ευθύγραμμη δοκό, ενώ με μεγάλη τιμή της σταθεράς, εμφανίζει την 

συμπεριφορά ενός αμφιαρθρωτού τόξου. Δεν είναι εύκολο να εξαχθεί μια ποσοστιαία 

διαφορά των φορτίων αντοχής, αφού οι φορείς με τις ελαστικές στηρίξεις, δεν εμφανίζουν 

καθαρή αστοχία σε κάποιο σημείο, ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση με το οριακό σημείο 

του αμφιαρθρωτού τόξου.  
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Διάγραμμα 3.24. Φέρουσα ικανότητα φορέα (2) με ΗΕΒ300, για διάφορες τιμές των 

σταθερών των οριζόντιων ελατηρίων. 

Στις επόμενες περιπτώσεις τα τόξα αποτελούν όλα ψηλά τόξα και τα αποτελέσματα 

διαφοροποιούνται αρκετά.  

Το επόμενο τόξο είναι ένα τόξο γωνίας 80 μοιρών και διατομής ΗΕΒ100. Το τόξο 

αυτό, για κάθε εισαγόμενη διατομή, έχει άνοιγμα 25 μέτρων και ύψος 4,7 μέτρων. Η  

λυγηρότητα του είναι σαφώς μεγάλη, αφού το μήκος του τόξου έχει μεγαλώσει 

χαρακτηριστικά. Οι τιμές της σταθεράς των ελατηρίων, δεν επηρεάζουν σημαντικά το 

τελικό φορτίο αντοχής, και σε σχέση με την ακραία περίπτωση του αμφιαρθρωτού τόξου, 

ακόμα και μια πολύ μικρή τιμή της σταθεράς του ελατηρίου, δεν δείχνει μεγάλη 

απόκλιση. 

 

Διάγραμμα 3.25. Φέρουσα ικανότητα φορέα (3) με ΗΕΒ100, για διάφορες τιμές των 

σταθερών των οριζόντιων ελατηρίων. 
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Στο παρακάτω διάγραμμα 3.26, η διατομή αλλάζει σε μια ΗΕΒ200 και τα 

αποτελέσματα αρχίζουν και επηρεάζονται σημαντικά. Βέβαια η τιμή των 5000ΚΝ/m δίνει 

μια πολύ καλή προσέγγιση για ένα αμφιαρθρωτό τόξο. Οι αποκλίσεις βέβαια είναι 

σοβαρές. Στην περίπτωση ενός μαλακού εδάφους, οι διαφορές αγγίζουν το 50%, ενώ στην 

καλή περίπτωση ενός βράχου, φτάνουν το 8%. 

 

Διάγραμμα 3.26. Φέρουσα ικανότητα φορέα (3) με ΗΕΒ200 για διάφορες τιμές των 

σταθερών των οριζόντιων ελατηρίων.  

Στην επόμενη περίπτωση, διάγραμμα 3.27, η διατομή είναι ΗΕΒ300. Το φορτίο 

αντοχής αυξάνεται εμφανώς, όπως και η επίδραση των ελατηρίων στο τελικό φορτίο 

αντοχής. Σε κάθε αύξηση της σταθεράς των ελατηρίων, η τελική αντοχή εκτοξεύεται. 

 

Διάγραμμα 3.27. Φέρουσα ικανότητα φορέα (3) με ΗΕΒ300, για διάφορες τιμές των 

σταθερών των οριζόντιων ελατηρίων. 
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Η απόκλιση από την άκαμπτη κατάσταση, για ένα σαθρό- μαλακό έδαφος, μπορεί 

να ξεπεράσει το 50%, ενώ για μια καλή περίπτωση στήριξης, αυτή μπορεί να ξεπεράσει 

ακόμα και το 10%. Ακόμα και στην καλύτερη περίπτωση, η διαφορά είναι σημαντική. Το 

τόξο είναι ψηλό και δύσκαμπτο, γεγονός που ελκύει σημαντική επιρροή της στήριξης.  

Επόμενη περίπτωση είναι ένα ακόμα πιο ψηλό τόξο, με την περιεχόμενη γωνία του 

να ανέρχεται στις 120 μοίρες, το άνοιγμα του στα 34 μέτρα και το ύψος του στα 10 μέτρα. 

Ελέγχονται πάλι οι περιπτώσεις των τριών διατομών, που έχει σαν αποτέλεσμα, να 

αλλάζει η λυγηρότητα, αλλά και η αξονική δυσκαμψία του τόξου. 

Στην πρώτη περίπτωση όπου η διατομή είναι πολύ μικρή ΗΕΒ100, τα αποτελέσματα 

σχεδόν ταυτίζονται. Ελάχιστα επηρεάζει η τιμή των ελατηρίων, την συμπεριφορά ή το 

τελικό φορτίο αντοχής του τόξου, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 3.28. 

 

Διάγραμμα 3.28. Φέρουσα ικανότητα φορέα (4) με ΗΕΒ100, για διάφορες τιμές των 

σταθερών των οριζόντιων ελατηρίων. 

 

Στην περίπτωση τώρα, όπου η ΗΕΒ200 αυξάνει την αξονική δυσκαμψία του τόξου 

και μειώνει την λυγηρότητα του, τα αποτελέσματα εμφανίζουν μικρές αποκλίσεις. 

Ποσοστιαία θα μπορούσαν να θεωρηθούν αμελητέες.  
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Διάγραμμα 3.29. Φέρουσα ικανότητα φορέα (4) με ΗΕΒ200, για διάφορες τιμές των 

σταθερών των οριζόντιων ελατηρίων. 

Τελευταία περίπτωση διατομής για την συγκεκριμένη κατηγορία τόξων είναι η 

ΗΕΒ300 και η μεγαλύτερη αξονική δυσκαμψία που προσφέρει φαίνεται να έλκει 

μεγαλύτερη επίδραση, από τα ελατήρια και τις σταθερές τους. Ποσοστιαία η διαφορές 

είναι αξιοπρόσεχτες, ξεπερνούν το 25%, αλλά σε μια ρεαλιστική περίπτωση καλού 

εδάφους, το τόξο πλησιάζει ικανοποιητικά την αμφιαρθρωτή, άκαμπτη, κατάσταση, 

διάγραμμα 3.30. Έτσι και πάλι οι διαφορές δεν είναι τέτοιες, ώστε να εφιστούν ιδιαίτερη 

προσοχή.   

 

Διάγραμμα 3.30. Φέρουσα ικανότητα φορέα (4) με ΗΕΒ300 για διάφορες τιμές των 

σταθερών των οριζόντιων ελατηρίων. 
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Τελευταία δοκιμή, έγινε για τις τρείς γνωστές διατομές, σε τόξα με σταθερή ακτίνα 

20 μέτρων και περιεχόμενη γωνία 180 μοιρών. Ένα ημικύκλιο αποτελεί το πλέον ψηλό 

τόξο και προφανώς το άνοιγμα του είναι 40 μέτρα, ενώ το ύψος του 20 μέτρα. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν παρακάτω, διάγραμμα 3.31, τα αναμενόμενα αποτελέσματα.  

Η ΗΕΒ100 προσφέρει πολύ μικρή αντοχή στο τόξο, λόγω του μεγάλου μήκους του, 

αλλά το τόξο δεν επηρεάζεται πρακτικά καθόλου από την αλλαγή του εδάφους. Ούτε η 

ακραία τιμή των 500 ΚΝ/m ούτε η αμφιαρθρωτή περίπτωση δείχνουν να διαφέρουν στο 

ελάχιστο. Οι οριζόντιες συνιστώσες που μεταφέρονται στο έδαφος, από ένα τόσο ψηλό 

τόξο, είναι μηδαμινές και επομένως, οι ελαστικές στηρίξεις, δύσκολα θα επηρεάσουν την 

αντοχή του. 

 

Διάγραμμα 3.31. Φέρουσα ικανότητα φορέα (5) με ΗΕΒ100 για διάφορες τιμές των 

σταθερών των οριζόντιων ελατηρίων. 

 

Στην περίπτωση της ΗΕΒ200 η αντοχή αυξάνεται, αλλά οι διαφορές της αντοχής 

μεταξύ των διάφορων περιπτώσεων ελατηρίων, είναι πρακτικά και εδώ αμελητέες. 
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Διάγραμμα 3.32. Φέρουσα ικανότητα φορέα (5) με ΗΕΒ200, για διάφορες τιμές των 

σταθερών των οριζόντιων ελατηρίων. 

Τελειώνοντας την παραμετρική ανάλυση, αναμένουμε να δούμε στην τελευταία 

περίπτωση ενός ΗΕΒ300, λίγο μεγαλύτερη αντοχή και μεγαλύτερη επίδραση των 

ελατηρίων στην συμπεριφορά του τόξου. Παρακάτω όλα αυτά επιβεβαιώνονται στο 

διάγραμμα 3.33 και με σιγουριά μπορεί κάποιος να πει ότι το έδαφος  πρακτικά δεν 

επηρεάζει ένα τόσο ψηλό τόξο. 

 

 

Διάγραμμα 3.33. Φέρουσα ικανότητα φορέα (5) με ΗΕΒ300, για διάφορες τιμές 

των σταθερών των οριζόντιων ελατηρίων. 
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Συνοπτικά, τα ρηχά τόξα επηρεάζονται περισσότερο από τα ψηλά. Πιο 

συγκεκριμένα, τα ρηχά τόξα ασκούν μεγαλύτερη οριζόντια πίεση στην στηριξη και 

επόμενο είναι, να δέχονται μεγαλύτερη επίδραση απότι τα ψηλά. Ακόμα, τα ρηχά τόξα 

επηρεάζονται περισσότερο όσο μικρότερη λυγηρότητα έχουν, ενώ στα ψηλά ισχύει το 

αντίστροφο. Για μικρότερες τιμές τις λυγηρότητας, υπάρχει μεγαλύτερη επίδραση. Αυτό 

συμβαίνει, επειδή, τα ψηλά τόξα, όσο πιο στιβαρά είναι, τόσο μεγαλύτερη τέμνουσα 

δύναμη συγκεντρώνουν στα άκρα τους. Έτσι, δίνουν μεγαλύτερη οριζόντια συνιστώσα 

στην στήριξη  και επόμενο είναι να επηρεάζει λιγο περισσοτερο η δυσκαμψία των 

στηρίξεων. Όσον αφορά στην ποσοτική επίδραση των ελαστικών στηρίξεων, υπάρχουν 

περιπτώσεις που οι αποκλίσεις ξεπερνούν το 50%, χωρίς όμως να λείπουν και 

περιπτώσεις με εξαιρετική ακρίβεια.  

Στην πραγματικότητα όμως, κατι αλλάζει από τα δεδομένα των μοντέλων της 

παραγράφου. Το έδαφος δεν είναι ένα απλό μετακινησιακό ελατήριο με γραμμική 

συμπεριφορά, όπως αποφασίσαμε απλοποιημένα να προσομοιώσουμε. Όσο μεγαλύτερες 

είναι οι μετατοπίσεις, τόσο περισσότερο ΄΄σκληραίνει΄΄ το ελατήριο του εδάφους. Έτσι τα 

δεδομένα αλλάζουν λίγο και μπορούμε να μιλήσουμε, για μικρότερες αποκλίσεις που σε 

μερικές περιπτώσεις δεν είναι επικίνδυνες, σε άλλες όμως απαιτούν περισσότερη 

προσοχή.    

 

3.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό έγιναν τρείς αναλύσεις. Η πρώτη, είχε σκοπό να αποσαφηνίσει την 

επίδραση της λυγηρότητας, στην συμπεριφορά- τον δρόμο ισορροπίας- ενός τόξου. 

Μελετήθηκαν τόσο ρηχά όσο και ψηλά τόξα. Η λυγηρότητα, επηρεάζεται από το μήκος 

λυγισμού και την ακτίνα αδρανείας του φορέα και της διατομής αντίστοιχα. Μεταβάλλαμε 

τις τιμές των δύο αυτών μεγεθών, κυρίως της ακτίνας αδράνειας για να συμπεράνουμε ότι: 

 Τα ρηχά τόξα, αλλάζουν την συμπεριφορά τους για διαφορετικές τιμές της 

λυγηρότητας. Όσο πιο ρηχό είναι ένα τόξο, τόσο πιο έντονα.  

 Σε ακραίες περιπτώσεις, ο φορέας είναι ικανός να αλλάξει και την μορφή αστοχίας 

του.  
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 Τα ψηλά τόξα, δεν επηρεάζονται καθόλου από την λυγηρότητα. Σε κάθε 

περίπτωση η συμπεριφορά τους είναι πανομοιότυπη, αλλάζει βέβαια σε κάθε 

περίπτωση η αντοχή. 

Στη συνέχεια μελετήθηκε η επίδραση μιας πιθανής οριζόντιας υποχώρησης της 

στήριξης, κατά την κατασκευή του τόξου. Επιλέχθηκαν κάποιες αρχικές μετατοπίσεις των 

στηρίξεων 1εκ., 2εκ. και 5εκ. σε κάθε μία στήριξη. Το φαινόμενο αυτό αλλάζει το σχήμα 

του τόξου, μειώνοντας το ύψος του, αυξάνοντας το άνοιγμα του, και προσδίδοντας 

επιπλέον ένταση. Οι αναλύσεις έγιναν για διάφορες διατομές και για διάφορα τόξα. 

Συμπεράναμε τα εξής: 

 Τα πολύ ρηχά τόξα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Μια πιθανή μετατόπιση, 

όχι μόνο μπορεί να μειώσει την αντοχή του τόξου αλλά μπορεί ακόμα και να 

αλλάξει την λειτουργία και το στατικό σύστημα του φορέα. 

 Τα μέτρια ρηχά τόξα, χάνουν σημαντική αντοχή, περί το 15%, αλλά δεν υπάρχει 

ιδιαίτερος κίνδυνος για πλήρη αστοχία της κατασκευής. 

 Τα ψηλά τόξα, ακόμα και τα οριακώς ψηλά τόξα, δεν επηρεάζονται καθόλου από 

τέτοιες υποχωρήσεις. 

Τέλος μελετήθηκε η επίδραση των ελαστικών στηρίξεων στα τόξα. Το έδαφος ή 

οποιαδήποτε άλλη στήριξη πρακτικά δεν είναι άκαμπτη. Δόθηκαν κάποιες τιμές στις 

σταθερές των ελατηρίων, που να αντιπροσωπεύουν κάποια τυπικά χαρακτηριστικά εδάφη, 

από μία άργιλο, μέχρι έναν σκληρό βράχο. Τα αποτελέσματα έδειξαν: 

 Τα ρηχά τόξα επηρεάζονται σημαντικά, αφού είναι ευάλωτα στην αλλαγή 

γεωμετρίας. 

 Τα ρηχά τόξα επηρεάζονται περισσότερο, όσο πιο εύκαμπτα είναι. 

 Τα ψηλά τόξα επηρεάζονται ελάχιστα, αφού σε κάθε περίπτωση η συμπεριφορά 

τους τείνει στην τέλεια αμφιαρθρωτή κατάσταση. 

 Όσο πιο δύσκαμπτα είναι όμως τα ψηλά τόξα, τόσο πιο έντονη επίδραση έχει σε 

αυτά η στήριξη. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

 

ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΜΨΗ ΠΕΛΜΑΤΩΝ 

ΣΕ ΚΑΜΠΥΛΟΥΣ  ΦΟΡΕΙΣ 

 

 

 

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό πρόκειται να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή όχι, μιας εκτός επιπέδου 

τάσης που δημιουργεί η καμπυλότητα των τοξοτών φορέων στα πέλματα μιας διατομής 

διπλού ταυ. Το φαινόμενο αυτό προβληματίζει για το αν μπορεί να προκαλέσει κάποιου 

είδους τοπικό λυγισμό ή ακόμα και να συμβάλει στην εμφάνιση καθολικού λυγισμού. 

Μια  ακόμα σκέψη που δημιουργεί το φαινόμενο αυτό είναι κατά πόσο μπορεί η τάση 

που δημιουργεί η εκτός επιπέδου κάμψη των πελμάτων, να συμβάλει στην 

πλαστικοποίηση της διατομής. Όλα αυτά θα εξεταστούν παρακάτω. 
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4.2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΑΣΗΣ ΣΤΑ 

ΠΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 

 

 Κάθε καταπόνηση ενός τόξου, όπως και κάθε φορέα, επιβάλει σε αυτόν μια 

καμπτική ή αξονική καταπόνηση. Κάθε μια περίπτωση ή και ο συνδυασμός τους, 

δημιουργούν ένα διάγραμμα τάσεων καθ’ ύψος της διατομής, όπως φαίνεται στο σχήμα 

4.1. 

 

Σχήμα 4.1. Κατανομή καμπτικών ροπών καθ’ ύψος της διατομής. 

 

Σχήμα 4.2. Τάσεις σε τομή εσωτερικά των πελμάτων. 

Το παραπάνω διάγραμμα δεν φαίνεται να ισορροπεί, αν αναλύσουμε την τάση σε 

δύο συνιστώσες, μια οριζόντια και μια κατακόρυφη. Το γεγονός ότι οι τάσεις δεν 

ισορροπούν οφείλεται στην καμπυλότητα του φορέα. Οι οριζόντιες συνιστώσες, 

ισορροπούν, οι κατακόρυφες όμως, είναι ομόρροπες και δεν υπάρχει κανείς να τις 

εξουδετερώσει. Για να υπάρξει λοιπόν μια πολυπόθητη ισορροπία, ο φορέας αναγκάζεται 

να αναπτύξει κάποια επιπλέον εσωτερική ένταση (Σχήμα 4.3). Η ένταση αυτή ασκείται 
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κατά το πλάτος των πελμάτων και έχει ως αποτέλεσμα να τα κάμπτει  εκτός του επίπεδου 

τους.  

 

Σχήμα 4.3. Εκτός επιπέδου τάση των πελμάτων. 

 

Η κάμψη αυτή δημιουργεί στο μικρό ύψος του πέλματος ένα τριγωνικό διάγραμμα 

τάσεων ( Σχήμα 4.4), όπως η απλή καθαρή κάμψη. Αυτό που χρειάζεται να ερευνηθεί 

είναι πόση είναι αυτή η τάση, να συγκριθεί με την ορθή τάση της διατομής και  να 

εξαχθεί ένα συμπέρασμα για το αν μια τέτοια τάση, θα πρέπει να συνυπολογίζεται σε ένα 

κριτήριο αστοχίας ή αν αυτή η πρακτική θα ήταν συντηρητική.  

 

Σχήμα 4.4. Κατανομή καμπτικής τάσης στο εσωτερικό του πέλματος. 

        Πρώτο βήμα για την μελέτη αυτή είναι να βρεθεί το φορτίο που δημιουργείται, λόγω 

τις εσωτερικής ισορροπίας του φορέα και δεν μπορεί να είναι άλλο από : 

 1TP
R



.                                                                                                     (4.1) 
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P: το φορτίο που καταπονεί τα πέλματα. 

Τ: το πάχος των πελμάτων. 

σ1: η ορθή τάση του πέλματος 

R: η ακτίνα του πέλματος στο σημείο που εξετάζουμε        

Αυτό προκύπτει από μια απλή ισορροπία ενός τμήματος dx του φορέα. Στη 

συνέχεια πρέπει με άπλες γνώσεις μηχανικής να υπολογιστεί η ένταση που προκαλεί αυτό 

το φορτίο. Η ένταση αυτή λοιπόν, είναι μια καθαρή κάμψη καθ’ ύψος του πέλματος. Για 

να υπολογιστεί η κάμψη αυτή πρέπει να προηγηθεί μια υπόθεση για το στατικό σύστημα 

του πέλματος.  

Το πέλμα είναι ένας πρόβολος που στηρίζεται αποκλειστικά στον κορμό της 

διατομής του διπλού ταυ. Το ερώτημα που δημιουργείται εδώ είναι κατά πόσο ο κορμός 

μπορεί να προσφέρει ικανοποιητική στήριξη στο πέλμα. Με αλλά λόγια, κατά πόσο η 

στήριξη αυτή μπορεί να θεωρηθεί με ικανοποιητική ακρίβεια ως μια πάκτωση. Λόγω 

συμμετρίας όμως των δυο εκατέρωθεν πελμάτων ως προς τον κορμό, και της φόρτισης, η 

ένωση κορμού-πέλματος παραμένει ακλόνητη στροφικά (Σχήμα 4.5), ακόμα και μετά την 

παραμόρφωση της, όποτε αποτελεί όντως μια πλήρη πάκτωση. 

 

Σχήμα 4.5. Παραμόρφωση της μισής διατομής. 

 Έχοντας υποθέσει επομένως ότι το πέλμα είναι ένας απλός πρόβολος και 

γνωρίζοντας από παραπάνω το φορτίο που ασκείται σε αυτόν, μπορούμε να 

υπολογίσουμε την ροπή που καταπονεί την βάση του. 

21
2

T bM
R


  .         (4.2) 

Μ: η ροπή που καταπονεί το πέλμα. 
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Τ: το πάχος του πέλματος. 

σ1: η ορθή τάση του πέλματος. 

b: το πλάτος του πέλματος χωρίς την ακτίνα συναρμογής. 

R: η ακτίνα του πέλματος στο σημείο που εξετάζεται. 

Για να υπολογιστεί τέλος και η τάση καθ’ ύψος του πέλματος θα πρέπει να 

υπολογιστεί και η ροπή αντοχής του. Το πέλμα είναι μια συνεχής λωρίδα μεγάλου 

μήκους, όποτε θα υπολογιστεί η ελαστική ροπή αντοχής, ανά μετρό μήκους, θεωρώντας 

την διατομή σαν ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Έτσι αυτή είναι  

2

6
TZ  .         (4.3) 

Ζ: η ελαστική ροπή αντοχής 

Τ: το πάχος του πέλματος. 

Τελικά προκύπτει ότι η τάση που αναμένεται να εμφανιστεί στην βάση του κάθε 

πέλματος είναι ίση με : 

2

2
3 1 b
R T



 




.        (4.4) 

b:  το πλάτος του πέλματος 

R: η ακτίνα καμπυλότητας των πελμάτων 

T: το πάχος του πέλματος. 

 

4.3. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

 

          Στο σημείο αυτό θα χρησιμοποιηθούν κάποια προσομοιώματα σε πρόγραμμα 

πεπερασμένων στοιχείων για να ΄΄ προβλεφθεί ΄΄ όσο το δυνατόν περισσότερο, η 

πραγματικότητα. Αρχικά, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να προσομοιωθεί σωστά ο 
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φορέας και δεύτερον να εισαχθούν σωστά οι συνοριακές συνθήκες και η φόρτιση. Επειδή 

τα αρχεία που προκύπτουν έχουν μεγάλο μέγεθος και απαιτούν επίσης μεγάλες 

δυνατότητες επεξεργαστή, η επεξεργασία θα αφορά στον μισό φορέα, αφού αυτός είναι 

συμμετρικός.  

 Το μοντέλο αρχικά είναι ένα κυκλικό τόξο, ανοίγματος 20 μέτρων και ύψους 3 

μέτρων. Επιλεγούμε μια διατομή διπλού ταυ ΗΕΒ200 η οποία προσομοιώνεται με χρήση 

επιφανειακών στοιχείων κελύφους. Το υλικό που χρησιμοποιείται είναι απείρως ελαστικό 

και έχει τις ιδιότητες του χάλυβα( μέτρο ελαστικότητας Ε=210000000 KPa και λόγο 

Poisson ν=0.3). Επειδή όλες οι φορτίσεις θα είναι και αυτές συμμετρικές, εκτός από τον 

φορέα, θα εισαχθεί στο πρόγραμμα το μισό τόξο, με μια άρθρωση στη βάση και μια 

κυλιόμενη πάκτωση, κατά τον κατακόρυφο άξονα, στην κορυφή. 

 Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει η διακριτοποίηση του φορέα και γεννιέται έτσι 

το ερώτημα, του πόσα στοιχεία πρέπει να έχει ο φορέας ή καλύτερα κάθε διατομή, για να 

είναι ακριβής η επίλυση και επομένως αντιπροσωπευτικά τα αποτελέσματα. Το σημείο 

αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από όσο αρχικά φαίνεται. Μια λανθασμένη ή ελλιπής 

διακριτοποίηση μπορεί να δώσει μεγάλα σφάλματα και επομένως παραπλανητικά 

αποτελέσματα. Έγιναν λοιπόν δοκιμές μέχρι τα αποτελέσματα να συγκλίνουν και το 

σφάλμα να μηδενιστεί, όσο ήταν δυνατόν.  

Αρχικά το κάθε πέλμα χωρίστηκε σε 3 στοιχειά και ανάλογα ο κορμός και όλος ο 

φορέας ώστε να υπάρχουν γεωμετρικώς κατάλληλα στοιχειά. Είναι γνωστό ότι 

πεπερασμένα στοιχεία με έντονη γεωμετρία δίνουν στρεβλά αποτελέσματα. Με τον ορό 

έντονη γεωμετρία εννοούνται, είτε οξείες γωνίες σε παραλληλόγραμμα στοιχεία, είτε 

μεγάλη αναλόγια πλευρών σε τετραπλευρικά στοιχεία. Τα στοιχεία που τελικά 

χρησιμοποιήθηκαν είναι σχεδόν τετράγωνα με αναλόγια πλευρών 1.1 / 1� . Δοκιμές 

έγιναν και για πολλά άλλα στοιχεία διαφορετικής γεωμετρίας, αλλά τα παραπάνω έδειξαν 

να εξάγουν τα πιο κατανοητά και αναμενόμενα αποτελέσματα. Στην συνέχεια αυξήθηκε 

το πλέγμα των πεπερασμένων στοιχείων, διπλασιάζοντας την διακριτοποίηση σε κάθε 

διάσταση. Τα πεπερασμένα στοιχεία διατηρούν την γεωμετρία τους και τετρα-

πλασιάζονται σε αριθμό.  

Το πρώτο μοντέλο είχε 3 στοιχεία σε κάθε πέλμα και σε κάθε μισό του κορμού, 

ενώ κατά μήκος του τόξου ο φορέας ήταν χωρισμένος σε 300 υποδιαιρέσεις. Το επόμενο 

μοντέλο είχε 6 στοιχεία σε πέλμα και κορμό, 600 υποδιαιρέσεις στο μήκος του τόξου, 
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ενώ το τελευταίο είχε 12 στοιχεία στο μισό πέλμα και κορμό και 1200 υποδιαιρέσεις κατά 

την έννοια του μήκους ( Σχήμα 4.6). Δοκιμάστηκε και ένα ακόμα μοντέλο με τα διπλάσια 

στοιχεία, αλλά ο υπολογιστής ήταν αδύνατον να τρέξει τόσο μεγάλο όγκο δεδομένων αν 

σκεφτεί κανείς τους βαθμούς ελευθερίας του προβλήματος. Τα αποτελέσματα όμως του 

τελευταίου επιτυχημένου μοντέλου ήταν ικανοποιητικά. Συγκρίνοντας στοιχεία όπως η 

μετατόπιση και η ορθή τάση του φορέα, τα δυο μοντέλα έδειχναν να συγκλίνουν. 

Το μοντέλο λοιπόν, καταλήγει να έχει 24 στοιχεία κατά το πλάτος ολόκληρων των 

πελμάτων και του κορμού,  αριθμός ο οποίος κρίνεται κατάλληλος για να δώσει μια καλή 

κατανομή των τάσεων κατά την έννοια του πλάτους. 

 

Σχήμα 4.6. Διατομή του φορέα. 

 

Σχήμα 4.7. Τμήμα του τελικού διακριτοποιημένου φορέα. 
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Οι φορτίσεις λοιπόν που επιλέξαμε να ελέγξουμε είναι:  

1.  Φόρτιση με κυρίαρχη την αξονική καταπόνηση( Σχήμα 4.8) 

2. Φόρτιση με ένα συνδυασμό κάμψης και αξονικής( Σχήμα 4.9). 

3. Φόρτιση με κυρίαρχη την κάμψη ( Σχήμα 4.10) 

Αξονική καταπόνηση σε ένα κυκλικό τόξο, δεν μπορεί να δώσει άλλο φορτίο από 

το ακτινικό, ομοιόμορφα κατανεμημένο. Κάμψη δίνει ένα απλό συγκεντρωμένο φορτίο 

στην κορυφή του τόξου και για τον συνδυασμό κάμψης και αξονικής επιλέξαμε ένα 

οριζόντιο, ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο. 

 

 

Σχήμα 4.8. Μοντέλο (1) με κυρίαρχη αξονική καταπόνηση  

 

 

Σχήμα 4.9. Μοντέλο (2) συνδυασμός κάμψης και αξονικής καταπόνησης.  
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Σχήμα 4.10. Μοντέλο (3) με κύρια την καμπτική καταπόνηση. 

 

4.4. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

 

Κάθε θεωρία, περιέχει κάποιες παραδοχές οι οποίες μπορεί να δίνουν μικρή 

απόκλιση, οπότε και καλώς χρησιμοποιούνται, αλλά μπορεί και όχι. 

 Μία από  αυτές είναι το φαινόμενο Poisson, το όποιο μπορεί να δώσει κάποια 

εκτός επίπεδου τάση καθώς προκαλεί μια μικρή παραμόρφωση κατά την διεύθυνση 

αυτήν. Η επίδραση του φαινόμενου αυτού στο πρόγραμμα, έγκειται μόνον στο 

συντελεστή  Poisson που θα εισαχθεί στα δεδομένα του προγράμματος. Στην πρώτη 

περίπτωση αγνοώντας τον, αντικαθίσταται με μηδέν, ενώ στην συνεχεία εισάγεται η 

θεωρητική τιμή του λογού Poisson για τον χάλυβα, ο όποιος είναι ίσος προς 0.3. 

Άλλη μια παραδοχή που γίνεται για την παράγωγη του παραπάνω τύπου, είναι η 

παραδοχή Kirchhoff- Love. Η παραδοχή αυτή για τις πλάκες, θεώρει ότι οι διατομές 

παραμένουν επίπεδες και μετά την παραμόρφωση του φορέα και ως αποτέλεσμα αυτής 

είναι ότι οι τάσεις μέσα στην διατομή, να είναι παντού γραμμικές. Παρ’ όλ’ αυτά δεν 

είναι η γραμμικότητα που ενοχλεί, αλλά το γεγονός ότι η τάση κατά το πλάτος του 

πέλματος με την παραδοχή αυτήν, παραμένει σταθερή. Το πρόγραμμα των πεπερασμένων 

στοιχείων όμως όντας πιο ακριβές, για τα στοιχειά κελύφους χρησιμοποιεί την θεωρία  

Reisnner- Mindline. Η θεωρία αυτή λαμβάνει υπόψη τις διατμητικές παραμορφώσεις και 

μπορεί  να δώσει λίγο διαφορετικά αποτελέσματα. 
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Στα παρακάτω σχήματα φαίνονται με χρώματα, οι τάσεις του φορέα μέσα στο 

πέλμα, όπως τα δίνει το πρόγραμμα ADINA. Στην περίπτωση όπου αγνοήθηκε ο λόγος  

Poisson, η κατανομή φαίνεται σχεδόν σταθερή, αν εστιάσει κανείς στην αλλαγή 

χρώματος η οποία γίνεται στο ίδιο σημείο του φορέα για όλο το πλάτος του πέλματος 

(σχήμα 4.11). Στην περίπτωση που μελετήθηκε και ο λόγος Poisson, η κατανομή φαίνεται 

να είναι σαφώς μη σταθερή, μέσα στη διατομή (Σχήμα 4.12).   

 

 

Σχήμα 4.11. Κατανομή τάσεων αμελώντας τον λόγο Poisson. 

 

Σχήμα 4.12. Κατανομή τάσεων λαμβάνοντας υπόψη τον λόγο Poisson. 

 

Τελευταία παραδοχή που υπάρχει στην διατύπωση της εξίσωσης 4.4, είναι ότι η 

ορθή τάση αναλαμβάνεται εξολοκλήρου από τα πέλματα της διατομής. Επόμενο είναι 

λοιπόν οι παραπάνω παραδοχές, να προσδίδουν ένα επιπλέον σφάλμα στα αποτελέσματα. 
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4.5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από μια γραμμική στατική ανάλυση 

με το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων ADINA. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

με μορφή διαγραμμάτων συγκρίνοντας την τάση από το πρόγραμμα και αυτήν που 

υπολογίζουμε από την εξίσωση 4.4, αν θεωρήσουμε κοινή την ορθή τάση 1  από το 

πρόγραμμα ADINA. 

4.5.1. ΑΜΦΙΑΡΘΡΩΤΟ ΤΟΞΟ 

 

Σχήμα 4.13.  Παραμόρφωση μοντέλου (1). 

Εδώ φαίνεται η παραμορφωμένη κατάσταση του φορέα υπό ακτινικό φορτίο 

(Σχήμα 4.13). Παρατηρείται ότι ο φορέας δέχεται κυρίως αξονική δύναμη και επομένως 

απλά βραχύνεται. Η ορθή τάση κατά το μήκος του φορέα παραμένει σχεδόν σταθερή, και 

όχι εντελώς σταθερή, επειδή εμφανίζεται και μια πολύ μικρή ροπή που την μεταβάλει. Η 

ροπή αυτή είναι αποτέλεσμα της υπερστατικότητας του φορέα, αφού το συμμετρικό 

μοντέλο που έχει εισαχθεί στο πρόγραμμα, αντιπροσωπεύει ένα αμφιέρειστο τόξο με δύο 

αρθρώσεις στα άκρα. 

Παρακάτω φαίνεται ένα διάγραμμα που δείχνει με διαφορετικό χρώμα την εκτός 

επίπεδου τάση, όπως την δίνει ο τύπος, με μπλε χρώμα και την τάση απευθείας από το 

πρόγραμμα, με κόκκινο χρώμα. Παρουσιάζονται δυο διαγράμματα, ένα για το κάθε πέλμα 

του φορέα. Οι τάσεις αναφέρονται στα σημεία ένωσης κορμού-πέλματος και ο οριζόντιος 
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άξονας δείχνει την τάση αυτή σε διάφορα σημεία κατά μήκος του φορέα. Τα παρακάτω 

αποτελέσματα είναι όταν δεν λαμβάνεται υπόψη το φαινόμενο Poisson. Οι αποκλίσεις 

που παρουσιάζονται είναι της τάξης του 0.6% για το άνω πέλμα, ενώ 0.5% για το κάτω 

πέλμα. Μπορεί να πει κανείς ότι ο τύπος (4.4) έχει ικανοποιητικότατη εφαρμογή. 

 

Διάγραμμα 4.1. Συσχέτιση τάσεων σ1-σ2 για το άνω πέλμα της διατομής του φορέα(1).   

 

Διάγραμμα 4.2. Συσχέτιση τάσεων σ1-σ2 για το κάτω πέλμα της διατομής του φορέα(1).   

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω στις παραδοχές που έχουν γίνει,  το διάγραμμα των 

τάσεων είναι ομοιόμορφο κατά την έννοια του πλάτους του φορέα και σταθερό. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση όπου η καταπόνηση είναι σχεδόν αποκλειστικά αξονική και ο 
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λόγος Poisson είναι μηδέν, η παραδοχή αυτή κρίνεται επιτυχημένη, αφού η τάση κατά 

πλάτος του πέλματος μεταβάλλεται ενδεικτικά περί του 0.15% ή και λιγότερο.  

Επόμενο μοντέλο φόρτισης είναι ένα κατανεμημένο οριζόντιο φορτίο το όποιο 

δίνει τόσο αξονική δύναμη όσο και ροπή, σε συγκρίσιμες μεταξύ τους τιμές. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω για το κάθε πέλμα ξεχωριστά κατά μήκος του φορέα, 

όπως και στα προηγούμενα διαγράμματα. 

 

Σχήμα 4.14. Εικόνα παραμορφωμένου φορέα με ομοιόμορφα κατανεμημένο 

οριζόντιο φορτίο. 

 

Διάγραμμα 4.3. Συσχέτιση τάσεων σ1-σ2 για το άνω πέλμα της διατομής του φορέα(2).   

Παρατηρείται στο διάγραμμα 4.3 ότι οι αποκλίσεις είναι σαφώς μεγαλύτερες αλλά 

παραμένουν σε μικρά σχετικά επίπεδα. Μιλώντας με αριθμούς έχουμε να κάνουμε με 

διαφορές του 6%. Μια ακόμα παρατήρηση που πρέπει να γίνει, είναι ότι στην περίπτωση 
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του άνω πέλματος, το πρόγραμμα δίνει μεγαλύτερες τιμές της τάσης από τον τύπο, ενώ 

στην περίπτωση του κάτω πέλματος ισχύει το αντίθετο, μιλώντας όμως με μεγέθη 

απολύτων τιμών. Και στην περίπτωση αυτή, η κατανομή της ορθής τάσης μέσα στο 

πέλμα, είναι σταθερή, οπότε η παραδοχή συνεχίζει να ικανοποιεί. 

 

Διάγραμμα 4.4. Συσχέτιση τάσεων σ1-σ2 για το κάτω πέλμα της διατομής του φορέα(2).   

Τελευταίο μοντέλο φόρτισης είναι ένα συγκεντρωμένο φορτίο στην κορυφή του 

τόξου το όποιο δίνει κυρίως ροπή στον φορέα. Τα αποτελέσματα φαίνονται στα 

παρακάτω διαγράμματα. Το τελευταίο αυτό μοντέλο θέλει να αποσαφηνίσει, αν την εκτός 

επιπέδου τάση στα πέλματα της διατομής, την προκαλεί γενικά οποιαδήποτε ορθή τάση ή 

η ορθή τάση λόγω ροπής, αφού αυτή δημιουργεί το τριγωνικό διάγραμμα τάσεων( σχήμα 

4.2) και επομένως τις αντίρροπες συνιστώσες τάσεων σε άνω και κάτω πέλμα..  

 

Σχήμα 4.15. Εικόνα παραμορφωμένου φορέα (3) με συγκεντρωμένο φορτίο. 
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Διάγραμμα 4.5. Συσχέτιση τάσεων σ1-σ2 για το άνω πέλμα της διατομής του φορέα(3). 

 

Οι διαφορές και εδώ είναι αξιόλογες αλλά δεν ξεπερνούν το 5%. Και σε αυτή την 

περίπτωση το πρόγραμμα δίνει μεγαλύτερες τιμές της εκτός επιπέδου τάσης στο άνω 

πέλμα( διάγραμμα 4.5) και μικρότερες στο κάτω πέλμα( διάγραμμα 4.6), μιλώντας πάντα 

για απόλυτες τιμές.   

 

Διάγραμμα 4.6. Συσχέτιση τάσεων σ1-σ2 για το κάτω πέλμα της διατομής του φορέα(3).   

Οι όποιες αποκλίσεις του προγράμματος από την εξίσωση 4.4, παραμένουν σε 

σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα, που είχαν έντονη αξονική καταπόνηση. 
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Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι η ροπή του φορέα, δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που 

δημιουργεί την εκτός επιπέδου κάμψη των πελμάτων.  

 

4.5.2 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ POISSON 

Αναφέρθηκε παραπάνω η υποψία ότι το φαινόμενο Poisson μπορεί να επηρεάζει 

την τάση αυτή, είτε εντείνοντάς την, είτε ανακουφίζοντάς την. Δόθηκε λοιπόν στα 

δεδομένα, η τιμή ν=0.3 και τα αποτελέσματα άλλαξαν. Η ορθή τάση άλλαξε- όπως και 

αναμενόταν- παρά τα φαινόμενα όμως δεν θα αλλάξει και η εκτός επίπεδου τάση των 

πελμάτων. Η εκτός επιπέδου τάση που έδωσε το πρόγραμμα με και χωρίς λόγο Poisson, 

είναι παρόμοια. Η διαφορά των τάσεων αυτή κυμαίνεται από -0.60.6%. Αυτό που 

απομένει να ελεγχθεί είναι αν οι αποκλίσεις του τύπου (4.4) και του προγράμματος, 

μεταβλήθηκαν ή παρέμειναν οι ίδιες. Να αναφερθεί ότι η ορθή τάση ,που όπως 

προαναφέρθηκε άλλαξε, μεταβλήθηκε από -2.9 -3.4%. 

Το πρώτο μοντέλο, στο όποιο ο τύπος  παρουσίαζε εκπληκτική ακρίβεια, 

παρουσιάζει τώρα μεγαλύτερες διαφορές. Ο φορέας έχει σχεδόν αποκλειστικά αξονική 

καταπόνηση και όλη η διατομή θλίβεται, με μικρές διαφορές στην τιμή της τάσης, του 

πάνω με το κάτω πέλμα. Τα αποτελέσματα φαίνονται καλύτερα στα διαγράμματα 4.7 και 

4.8. 

 

Διάγραμμα 4.7. Συσχέτιση τάσεων σ1-σ2 για το άνω πέλμα της διατομής του φορέα(1).   
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Διάγραμμα 4.8. Συσχέτιση τάσεων σ1-σ2 για το κάτω πέλμα της διατομής του φορέα(1).   

Στο άνω πέλμα η απόκλιση είναι περί του 3%, ενώ για το κάτω πέλμα αυτή 

ανέρχεται στο 4%. Η διαφορά όμως μεταξύ των δυο πελμάτων συνεχίζει να μην είναι ίδια 

ακριβώς.  

Σε κάθε μία από τις περιπτώσεις, που στο μοντέλο έχει ληφθεί υπ’ όψη το 

φαινόμενο Poisson η κατανομή των τάσεων, δεν είναι γραμμική. Η τάση αυξάνει προς το 

εξωτερικό των πελμάτων, με αποτέλεσμα να δίνει μεγαλύτερο μέγεθος της εκτός 

επιπέδου τάσης, το οποίο δεν έχει ληφθεί υπ’ όψη. Η διαφορά των τάσεων στο ελεύθερο 

και το δεσμευμένο άκρο των πελμάτων είναι σχεδόν σταθερή και για κάθε μοντέλο και 

για όλο το μήκος του φορέα. Η τιμή της διαφοράς αυτής αγγίζει το 3% και η κατανομή 

προσεγγίζει την μορφή παραβολής. 

Το επόμενο μοντέλο (φορέας 2), που παρουσιάζει μια σύνθετη καταπόνηση 

μεταξύ αξονικής και καμπτικής, παρουσιάζει αξιοσημείωτα αποτελέσματα, όπως θα 

δούμε στα διαγράμματα 4.9 και 4.10 που ακολουθούν. 

Το άνω πέλμα στο διάγραμμα 4.9, παρουσιάζει αρκετά μεγάλες αποκλίσεις περί 

το 11%, σε αντίθεση με το κάτω πέλμα του διαγράμματος 4.10 που με δυσκολία αγγίζει 

το 2.5%. Η διαφορά των αποκλίσεων σε άνω και κάτω πέλμα, προκαλούν ενδιαφέρον για 

μια περαιτέρω έρευνα, όσον αφορά στην συνισταμένη ορθή τάση. Το τριγωνικό 

διάγραμμα τάσης λόγω κάμψης και το ορθογωνικό διάγραμμα λόγω αξονικής, 

προστίθενται αλγεβρικά. Στην μια περίπτωση οι απόλυτες τιμές των τάσεων, αφαιρούνται 
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και στην άλλη προστίθενται. Μπορεί αυτό να προκαλεί τις άνισες αποκλίσεις στα δύο 

πέλματα. 

 

Διάγραμμα 4.9. Συσχέτιση τάσεων σ1-σ2 για το άνω πέλμα της διατομής του φορέα(2).   

 

 

Διάγραμμα 4.10. Συσχέτιση τάσεων σ1-σ2 για το κάτω πέλμα της διατομής του φορέα(2).   

 

Τέλος, στο τελευταίο μοντέλο όπου η φόρτιση προκαλεί κυρίως καμπτική 

καταπόνηση, παρουσιάζεται  το ίδιο φαινόμενο. Το κάτω πέλμα επιβεβαιώνει τον τύπο 
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(4.4), ενώ το άνω πέλμα δίνει αρκετή απόκλιση. Η διαφορά ανάμεσα στις αποκλίσεις των 

δύο πελμάτων θα αποσαφηνιστεί με επιπλέον έρευνα, παρακάτω. 

 

Διάγραμμα 4.11. Συσχέτιση τάσεων σ1-σ2 για το άνω πέλμα της διατομής του φορέα(3).   

 

Παρατηρείται ότι οι διαφορές στο άνω πέλμα του τόξου κυμαίνονται περί το 11% 

(διάγραμμα 4.11), ενώ στο κάτω πέλμα, αυτή φτάνει μόλις το 2.5%(διάγραμμα 4.12). 

 

 

Διάγραμμα 4.12. Συσχέτιση τάσεων σ1-σ2 για το κάτω πέλμα της διατομής του φορέα(3).   
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4.5.3. ΑΜΦΙΠΑΚΤΟ ΤΟΞΟ 

 

Επειδή δεν φαίνεται εύκολο να εξαχθεί από το προηγούμενο μοντέλο, ένα 

ασφαλές συμπέρασμα, δοκιμάστηκε και ένα δεύτερο μοντέλο τόξου. Η διατομή 

παρέμεινε ένα διπλό ταύ, με διαστάσεις 0.2Χ0.2 και πάχος πελμάτων και κορμού ίσο με 

0.01μ. Το νέο τόξο είναι και αυτό συμμετρικό, για την ελαχιστοποίηση των υπολογισμών, 

αλλά η ακτίνα του είναι 10 μέτρα. Όπως και στο προηγούμενο μοντέλο, σημαντικό χρόνο 

κατέλαβε η διακριτοποίηση του φορέα. Σημασία δόθηκε τόσο στον αριθμό των 

πεπερασμένων στοιχείων, όσο και στο σχήμα τους. Η τελική διακριτοποίηση, κατέληξε 

να αποτελείται από όσο το δυνατό πιο τετράγωνα στοιχεία, τα οποία ήταν κατά μήκος του 

πέλματος και του κορμού 30, ενώ κατά την διαμήκη έννοια του φορέα ο αριθμό ήταν 

τέτοιος ώστε να γίνουν τετράγωνα τα στοιχεία. Σημαντική παρατήρηση είναι ότι η 

διακριτοποίηση είναι πιο πυκνή από την πρώτη περίπτωση και το μοντέλο, όπως 

αναμενόταν ήταν πιο δύσκολο να τρέξει. Δοκιμάστηκε και πυκνότερο πλέγμα 

πεπερασμένων στοιχείων, αλλά ήταν αδύνατο να επεξεργαστούμε τα αποτελέσματα, με 

όσα τεχνάσματα και να χρησιμοποιήθηκαν. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, 

με μορφή διαγραμμάτων. 

Πρώτη περίπτωση φαίνεται αυτή, ενός φορέα που φορτίζεται με ακτινικό φορτίο  

(φορέας 1) και αναπτύσσει σχεδόν αποκλειστικά αξονική καταπόνηση. Παρουσιάζονται 

δύο διαγράμματα, ένα για το κάθε πέλμα της διατομής.  

 

 Διάγραμμα 4.13. Συσχέτιση τάσεων σ1-σ2 για το άνω πέλμα της διατομής του φορέα(1).   
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Το διάγραμμα 4.13, δίνει μια πολύ καλή συσχέτιση της εξίσωσης (4.4) με τα 

αποτελέσματα από το πρόγραμμα. Οι διαφορές κυμαίνονται στο 3-4% και μπορούν να 

θεωρηθούν πολύ μικρές. 

 

Διάγραμμα 4.14. Συσχέτιση τάσεων σ1-σ2 για το κάτω πέλμα της διατομής του φορέα 1. 

Στο κάτω πέλμα της διατομής τα αποτελέσματα, είναι λίγο διαφορετικά. Στο ένα 

άκρο τα αποτελέσματα συγκλίνουν περισσότερο, αλλά ακόμα και στο σημείο του τόξου, 

όπου η διαφορά φαίνεται να οξύνεται, αυτή δεν ξεπερνά το 4%.  

Παρακάτω φαίνονται τα διαγράμματα για έναν φορέα με κατακόρυφο 

ομοιόμορφο φορτίο (φορέας 2) και για τα δύο πέλματα. Η ένταση είναι κυρίως αξονική 

χωρίς να μπορεί να αμεληθεί η κάμψη. 

 

 Διάγραμμα 4.15. Συσχέτιση τάσεων σ1-σ2 για το άνω πέλμα της διατομής του φορέα 2. 
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 Το διάγραμμα 4.15 δείχνει σε μικρό μέγεθος τα αποτελέσματα, με σκοπό να 

φανούν οι τιμές από την αρχή των αξόνων και να γίνει αντιληπτό το μέγεθος των 

διαφορών, που δεν ξεπερνούν το 5%. Και σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα 

εμφανίζουν ικανοποιητική ακρίβεια.  

 

Διάγραμμα 4.16. Συσχέτιση τάσεων σ1-σ2 για το κάτω πέλμα της διατομής του φορέα 2. 

Στο διάγραμμα 4.16, οι διαφορές είναι μικρότερες από ότι στο άνω πέλμα. Η 

μεγαλύτερη διαφορά είναι 4% και είναι στην κορυφή του τόξου, όπως και για το άνω 

πέλμα. Η ακρίβεια θεωρείται αρκετά καλή. 

 Τελευταία περίπτωση, η φόρτιση του φορέα, με ένα συγκεντρωμένο φορτίο στην 

κορυφή του τόξου (φορέας 3). Το φορτίο αυτό δίνει πολύ μεγάλη ροπή σχετικά με την 

αξονική δύναμη, για να διαπιστωθεί αν η εκτός επιπέδου τάση προκαλείται μόνο από την 

ροπή, την αξονική ή και από τα δύο μαζί. 
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Διάγραμμα 4.17. Συσχέτιση τάσεων σ1-σ2 για το άνω πέλμα της διατομής. 

 Τα αποτελέσματα ικανοποιούν πλήρως. Οι διαφορές είναι πολύ μικρές για το άνω 

πέλμα, και κατά μέσο όρο κυμαίνεται στο 2%. Αυτό που μένει, είναι να επιβεβαιωθεί η 

εξίσωση 4.4 και από το διάγραμμα 4.18 του κάτω πέλματος. 

 

Διάγραμμα 4.18. Συσχέτιση τάσεων σ1-σ2 για το κάτω πέλμα της διατομής. 

 Όπως αναμενόταν οι διαφορές και στο κάτω πέλμα της διατομής, είναι πολύ 

μικρές και φτάνουν στις πιο ακραίες περιπτώσεις το 4%. 

 Σε κάθε περίπτωση φόρτισης τα αποτελέσματα που δίνει το πρόγραμμα, δείχνουν 

να συγκλίνουν με τα αποτελέσματα που παίρνουμε από την εξίσωση 4.4. Οι διαφορές που 
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συναντώνται, μπορούν να αποδοθούν σε ένα μεγάλο βαθμό στο φαινόμενο που 

αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο 4.4.2. Η κατανομή της τάσης μέσα στην 

διατομή, δεν είναι ομοιόμορφη και στα άκρα, αυτή αυξάνεται ή μειώνεται. Τα 

αποτελέσματα για την εξίσωση 4.4, έχουν εξαχθεί, εισάγοντας σαν ορθή τάση την τάση 

στην ένωση κορμού πέλματος. Αν υπολογιστεί πιο αναλυτικά, οι περισσότερες διαφορές 

εκμηδενίζονται. 

 Άλλο ένα φαινόμενο που επηρεάζει την απόκλιση των αποτελεσμάτων, είναι η 

διακριτοποίηση του φορέα. Είναι αρκετά δύσκολο να γίνει σωστή διακριτοποίηση και 

χρειάζονται έρευνα και δοκιμές για να επιβεβαιωθεί ότι κάποια διακριτοποίηση είναι 

ικανή να δώσει τα σωστά αποτελέσματα. Ο υπολογιστής που διατέθηκε για τις 

συγκεκριμένες αναλύσεις δεν διέθετε τόσες δυνατότητες για να αυξήσουμε το πλέγμα 

των πεπερασμένων στοιχείων όσο επιθυμούσαμε. Παραθέτουμε την άποψη ότι μια ακόμα 

πυκνότερη διακριτοποίηση του μοντέλου, θα έδινε ακόμα ακριβέστερα αποτελέσματα, με 

συνέπεια να επιβεβαιώσουμε πρακτικά πλήρως την εξίσωση 4.4. 

 

4.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Η εξίσωση 4.4 φαίνεται να έχει ικανοποιητική ακρίβεια. Στις περιπτώσεις που 

δοκιμάστηκαν, τα αποτελέσματα που εξάγονται από το πρόγραμμα, σχεδόν ταυτίζονται 

με τα αποτελέσματα από την εξίσωση 4.4.  

 Οι διαφορές που παρουσιάζονται σε κάποιες περιπτώσεις, μπορούν να αποδοθούν 

στο γεγονός, ότι η ορθή τάση της διατομής μέσα στο πέλμα δεν είναι σταθερή, αλλά 

μεταβάλλεται. Το πρόγραμμα αντιλαμβάνεται αυτή τη διαφορά και την λαμβάνει υπόψη 

του στους υπολογισμούς. Αντίθετα, η εξίσωση 4.4 δεν το λαμβάνει υπόψη, αφού περιέχει 

μόνο μια τιμή της ορθής τάσης, την οποία πρέπει να επιλέξει όσο το δυνατόν σωστότερα 

ο μηχανικός. Με πιο απλά λόγια, η ανομοιομορφία της ορθής τάσης μέσα στη διατομή, 

είναι σαν να μην υπάρχει στο πέλμα, ένα σταθερό, ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο, 

αλλά ένα κατά προσέγγιση παραβολικά κατανεμημένο φορτίο. Έτσι, το διάγραμμα της 

ροπής στη βάση του πέλματος, μεταβάλλεται και μαζί με αυτό και η τιμή της ροπής- 

τάσης. 
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 Τέλος, το πιο σημαντικό φαινόμενο που επηρεάζει τα αποτελέσματα, είναι η 

σωστή προσομοίωση του μοντέλου και πιο συγκεκριμένα η σωστή διακριτοποίηση του. 

Είναι γνωστό ότι τα πεπερασμένα στοιχεία λειτουργούν πιο σωστά, όταν έχουν 

ομοιόμορφη γεωμετρία και δεν περιέχουν έντονες γωνίες ή πλευρές. Έγινε προσπάθεια 

λοιπόν, να δημιουργηθούν πεπερασμένα στοιχεία με τετράγωνη γεωμετρία. Μεγάλη 

σημασία όμως έχει και ο αριθμός των στοιχείων. Πραγματοποιήθηκαν πολλές δοκιμές για 

να μπορέσει το πρόγραμμα να δώσει λογικά αποτελέσματα. Αφού ξεπεράστηκε το 

πρόβλημα αυτό, άρχισε η διαδικασία της πύκνωσης του δικτύου. Όσο πιο πυκνό ήταν το 

δίκτυο, τόσο πιο καλά αποτελέσματα έδινε το πρόγραμμα. Στο πρώτο μοντέλο, 

πραγματοποιήθηκε η ανάλυση με 24 πεπερασμένα στοιχεία κατά το πλάτος του 

πέλματος, στην δεύτερη περίπτωση όμως ο αριθμός αυξήθηκε σε 30. Δεν είναι καθόλου 

τυχαίο λοιπόν που τα αποτελέσματα στο δεύτερο μοντέλο, ήταν τόσο ικανοποιητικά. Η 

πύκνωση όμως του δικτύου των πεπερασμένων στοιχείων, δεν είναι τόσο εύκολο να 

πραγματοποιηθεί. Τα παραπάνω δεδομένα για το δίκτυο των πεπερασμένων στοιχείων, 

είναι τα μεγαλύτερα που μπόρεσαν να επιτευχθούν, αφού οι υπολογιστές δεν έχουν 

αμέτρητες δυνατότητες επίλυσης προβλημάτων. Επομένως πρέπει να αποφασίσει ο 

μηχανικός, ποια είναι η χρυσή τομή μεταξύ ακρίβειας και υπολογιστικού χρόνου- 

κόστους.     

 Το συμπέρασμα λοιπόν που εξάγεται από τις παραπάνω αναλύσεις, οδηγεί στη 

επιβεβαίωση της εξίσωσης 4.4, και στην σκέψη πως η εκτός επιπέδου τάση ίσως να 

επηρεάζει την αντοχή της διατομής. Αν και η αντιμετώπιση αυτή μπορεί να φανεί 

συντηρητική, θα παρουσιαστεί μια ενδεικτική μείωση της αντοχής, από το κριτήριο von 

Mises: 

2 2 2 2
0 1 2 1 2 3            

Αυτό μπορεί να γραφτεί με όρους τάσης αντοχής ως: 

2 2 2 2
2 2 3y yd ydp p p       

Επιλύοντας ως προς τη νέα αντοχή ydp  έχουμε: 

0.52
2 22 23 3

2 2yd yp p  


       
   

.       (4.5)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΞΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

 

 

 

Σχήμα A.1. Γεωμετρία φορέα. 

 

Το παράδειγμα αυτό έχει σκοπό να αποσαφηνίσει το πως πραγματοποιείται ο 

σχεδιασμός ενός καμπύλου μέλους, το οποίο φέρει μεγάλη αξονική δύναμη σε σχέση με 

την κάμψη. Η επιλογή του κατάλληλου μήκους λυγισμού γίνεται από τους πίνακες που 

παρατίθενται στο σχήμα 3.3.2. 

Επίσης, στο παράδειγμα θα εφαρμοστεί η μείωση της αντοχής της διατομής από 

την εξίσωση (4.5), λόγω της ύπαρξης της εκτός επιπέδου τάσης που αναφέρεται στο 

κεφάλαιο 4. 

Ακόμα ελέγχεται αν η υποχώρηση της κορυφής επηρεάζει την φέρουσα ικανότητα 

του τόξου και για να μην προβληματιστούμε με μεγαλύτερα προβλήματα, όσον αφορά 
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στην ακαμψία των στηρίξεων που αναφέρεται στο κεφάλαιο 3, τοποθετείται ένα 

συρματόσχοινο, για να αποτρέψει την συμπεριφορά αυτή. 

 

Έλεγχος ισχύος πρώτης τάξης ανάλυσης. 

Αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.1 ότι κάτω από το μέγιστο φορτίο σχεδιασμού, η 

κορυφή πρέπει να υποχωρεί λιγότερο από το 2 % του ύψους του τόξου, έτσι ώστε να έχει 

ικανοποιητική ισχύ, η ανάλυση πρώτης τάξης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η 

υποχώρηση αυτή πρέπει να είναι μικρότερη από 282mm. 

Από την ανάλυση υπολογίζεται ότι η υποχώρηση θα είναι  258mm < 282mm, 

επομένως η ανάλυση πρώτης τάξεως μπορεί να εφαρμοσθεί κανονικά αγνοώντας και τα 

φαινόμενα δευτέρας τάξεως, που προσδίδουν επιπλέον ένταση στον φορέα. 

 

 

Σχήμα Α.2. Φόρτιση του φορέα. 
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Σχήμα Α.3. Αξονική δύναμη, από γραμμική στατική ανάλυση.  

 

Σχήμα Α.4. Ροπή, από γραμμική στατική ανάλυση.  

 

Σχήμα Α.5. Τέμνουσα δύναμη, από γραμμική στατική ανάλυση.  
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Σχεδιασμός  

Η διατομή που επιλέγεται, είναι η  457 Χ 191 Χ 98 UB - S275. 

Τα χαρακτηριστικά της διατομής είναι: 

Β= 192,8mm      t= 11.4 mm 

T = 19.6 mm    r = 10.2 mm 

퐼 = 2350 푐푚      푟  = 19.1 cm 

 푟  = 4.33 cm                           푍  = 1960 푐푚  

 푆  = 2230 푐푚                         H = 1.18 푑푚  

 J = 121 푐푚                              A = 125 푐푚  

Αντοχή  푝 =265 N/푚푚 . 

Έλεγχος διάτμησης.  

Για την συγκεκριμένη διατομή 푃  = 847 KN 

0.6푃  = 0.6 X 847 = 508 KN 

 퐹 ( από τα αποτελέσματα της ανάλυσης) = 77.43ΚΝ ≤ 508ΚΝ 

Έλεγχος ροπής. 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα γίνεται έλεγχος τάσεων και λαμβάνεται υπόψη η 

εκτός επιπέδου τάση του κεφαλαίου 4 και μειώνεται η αντοχή. 

Η εκτός επιπέδου τάση δίνεται από τον τύπο 

휎 =
3휎 푏

푅푇  

όπου: 

 휎  είναι η ορθή τάση 
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 b  είναι το μήκος του πέλματος, που εξέχει από την ακτίνα συναρμογής 

T  είναι το πάχος του πέλματος 

R  είναι η ακτίνα του φορέα στην διατομή αυτή. 

휎   
훭
훧 +

퐹
퐴  

Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, η μέγιστη ροπή και η αξονική δύναμη 

που προέκυψε,  είναι 172 KNm και 276 ΚΝ αντίστοιχα. Θεωρώντας ότι τα δύο μέγιστα 

συνυπάρχουν θα τα ελέγξουμε μαζί. 

휎 =
193.2 ∗ 10
1960 ∗ 10 +

504.5 ∗ 10
125 ∗ 10 = 139훮/푚푚  

푏 = 1
2 (퐵 − 푡 − 2푟) = 1

2 (192.8 − 11.4 − 2 ∗ 10.2) = 80.5푚푚 

휎 =
3 ∗ 139 ∗ 80,5
18600 ∗ 19,6 = 7.42훮/푚푚  

Χρησιμοποιώντας το κριτήριο Von Misses θα απομειώσουμε την αντοχή με τον 

παρακάτω τύπο: 

푝 = 푝 − 3 ∗
휎
2 − 3휏

.

+
휎
2  

푝 = 265 − 3 ∗
−7.42

2 − 3 ∗ 0
.

−
7.42

2 = 261 푁/푚푚  

Εδώ λάβαμε την διατμητική τάση ίση με το μηδέν, αφού το αρνητικό πρόσημο 

της εκτός επιπέδου τάσης, είναι ήδη μια συντηρητική σκοπιά. 

Μειωμένη καμπτική αντοχή 

Επειδή η κατηγορία της διατομής από πίνακες, είναι τουλάχιστον κατηγορία 2 έχουμε: 

푀 = 푝 ∗ 푆 =
261 ∗ 2232 ∗ 10

10 = 582.5 퐾푁푚 

Συνδυασμένος έλεγχος κάμψης και αξονικής. 
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퐹
퐴 푝 +

푀
푀 +

푀
푀 < 1 

504.5 ∗ 10
125 ∗ 10 ∗ 262 +

193.2
582.5 = 0.48 < 1 

 

 

Έλεγχος μέλους έναντι λυγισμού. 

Η εκτός επιπέδου τάση δεν επηρεάζει τον λυγισμό(έτσι γνωρίζουμε μέχρι 

στιγμής), οπότε η αντοχή του υλικού θα ληφθεί ολόκληρη 265 Ν/푚푚 . 

Πρέπει να ισχύουν δύο σχέσεις. 

퐹
푃 +

푚 푀
푝 푍 +

푚 푀
푝 푍 < 1 

Για να συνεχίσουμε πρέπει να βρούμε το μήκος λυγισμού. 

푓
푙 =

11.282
34.2 = 0.33 

 

Σχήμα Α.3. Γεωμετρικά στοιχεία τόξου, για την επιλογή του συντελεστή β. 
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Σχήμα Α.4. Συντελεστής β για κυκλικά, παραβολικά τόξα. 

훽 = 1.08. 

퐿 = 1.08 ∗ 푠 = 1.08 ∗ 21696 = 23431푚푚 

휆 =
23431

191 = 122 

푝 = 102푁/푚푚  

푃 = 퐴 푝 = 122 ∗ 10 ∗ 102 ∗ 10 = 1244퐾푁 = 푃  

Εύρεση συντελεστή 푚  ( δεν ενδιαφέρει η διαδικασία υπολογισμού του συντελεστή 

αυτού, οπότε εμφανίζεται η τιμή) 

푚 = 0.8 

퐹
푃 +

푚 푀
푝 푍 =

504.5
1244 +

0.8 ∗ 193.2 ∗ 10
261 ∗ 1957 ∗ 10 = 0.70 < 1 

OK 

Η επόμενη εξίσωση που πρέπει να ικανοποιείται είναι: 

퐹
푃 +

푚 푀
푀 +

푚 푀
푝 푍 < 1 
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휆 = 퐿 푟⁄ =
3000
43.3 = 69 

     u=0.881 

     x=25.7  

휆 푥⁄ = 69 25,7⁄ = 2,7 

      η=0,5 

      ν=0,92 

훽 = 1 

휆 = 푢휈휆 훽 = 0,881 ∗ 0,92 ∗ 69 ∗ √1 = 56 

푝 = 217푁/푚푚  

푀 = 푝 푆 =
217 ∗ 2232 ∗ 10

10 = 484 퐾푁푚 

Επομένως  

퐹
푃 +

푚 푀
푀 =

504.5
2245 +

1 ∗ 193.2
484 = 0,65 < 1 

ΟΚ 

Όλη η προηγούμενη διαδικασία πραγματοποιήθηκε για τα εντατικά μεγέθη της απλής 

γραμμικής ανάλυσης. Αναφέρθηκε όμως ότι στο συγκεκριμένο παράδειγμα η πρώτης 

τάξης γραμμική ανάλυση δίνει μεν με ακρίβεια τα αποτελέσματα, αλλά ο φορέας 

βρίσκεται αρκετά κοντά στην δευτέρας τάξεως θεώρηση. Χρειάζεται επομένως, να 

φανούν και δευτέρας τάξης αναλύσεις που λαμβάνουν υπόψη μεγάλες παραμορφώσεις 

και επομένως την αλλαγή γεωμετρίας, η οποία έγκειται κυρίως στην έντονη υποχώρηση 

της κορυφής και στην αλλαγή σχήματος του φορέα. 
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Σχήμα Α.6. Αξονική δύναμη, από μή γραμμική στατική ανάλυση.  

 

Σχήμα Α.7. Ροπή, από μή γραμμική στατική ανάλυση.  

 

Σχήμα Α.8. Τέμνουσα δύναμη, από μή γραμμική στατική ανάλυση.  
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 Οι διαφορές που υπάρχουν στα εντατικά μεγέθη των δύο αναλύσεων δεν είναι 

αρκετά μεγάλες. Η αξονική δύναμη μπορεί να θεωρηθεί ίδια, ενώ η ροπή και η τέμνουσα, 

έχουν κάποια σημαντική μεταβολή, όχι τέτοια όμως που να επιφέρει την αστοχία. Το 

συμπέρασμα είναι ότι η διαφορά στα εντατικά μεγέθη δεν είναι σημαντική γιατί ο φορέας 

είναι ακόμα μακριά από την έντονη μη γραμμική του συμπεριφορά. 

Οι βασικές διαφορές που περιέχει το παραπάνω παράδειγμα, με μια 

διαστασιολόγηση με βάση τον EC-3, είναι ότι δεν γίνεται έλεγχος για τυχόν φαινόμενα 

δευτέρας τάξεως λόγω υποχώρησης της κορυφής και ότι δεν λαμβάνεται μειωμένη 

αντοχή του υλικού, λόγω της εκτός επιπέδου κάμψης των πελμάτων. Τα τόξα για τον 

κανονισμό είναι όλα ίδια και δεν δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε επικίνδυνα φαινόμενα, 

όπως αυτά που αναλύσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια της εργασίας. 
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