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Περίιεψε 

 ηόρνο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ησλ θαηλνκέλσλ 

ηνπ πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπ ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη ηεο πιαζηηθνπνίεζεο ζε ραιύβδηλεο 

δνθνύο δηαηνκήο δηπινύ ηαπ, κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ. Γηα ην ζθνπό απηό 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ Δπξσθώδηθα 3, ελώ ηαπηόρξνλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε έλα κεγάιν πιήζνο αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ ζην πξόγξακκα 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ADINA ώζηε λα είλαη θαλεξή ε ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 ην πξώην θεθάιαην γίλεηαη κία εηζαγσγηθή αλαθνξά ζηα είδε ησλ δηαηνκώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο ηνπο. 

ην δεύηεξν θεθάιαην εμεηάδνληαη νη πηζαλέο κνξθέο αζηνρίαο κηαο ραιύβδηλεο 

ζπκπαγνύο δνθνύ δηαηνκήο δηπινύ ηαπ πνπ θάκπηεηαη ππό ηελ επίδξαζε νκνηόκνξθα 

θαηαλεκεκέλνπ θνξηίνπ, θαζώο απηό απνηειεί ην αληηθείκελν ησλ αξηζκεηηθώλ 

αλαιύζεσλ γηα ηα επόκελα θεθάιαηα. Παξνπζηάδνληαη βαζηθέο έλλνηεο ηεο ειαζηηθήο 

θάκςεο δνθώλ, πεξηγξάθνληαη νη πηζαλέο γξακκηθέο θαη κε γξακκηθέο αλαιύζεηο πνπ 

κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ γηα ηε κειέηε ησλ ραιύβδηλσλ δνθώλ θαη εμεηάδνληαη νη πηζαλνί 

ηξόπνη αζηνρίαο ηνπο, αθνύ πξνεγεζεί ε θαηάηαμε ησλ δηαηνκώλ ζε θαηεγνξίεο κε βάζε 

ηνλ Δπξσθώδηθα 3. Γίλεηαη αλαθνξά ζηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Δπξσθώδηθα 3 γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ηεο αληνρήο ησλ δνθώλ. 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ADINA, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο αλαιύζεηο ηεο παξνύζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ιδηαίηεξε βαξύηεηα δίλεηαη ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 

ζπλνξηαθώλ ζπλζεθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αξηζκεηηθώλ 

αλαιύζεσλ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αξηζκεηηθώλ 

αλαιύζεσλ γηα πεξηπηώζεηο αζηνρίαο ζπκπαγώλ δνθώλ ιόγσ ζρεκαηηζκνύ πιαζηηθνύ 
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κεραληζκνύ θαηάξξεπζεο, ελώ ηαπηόρξνλα γίλεηαη ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηα 

αλακελόκελα απνηειέζκαηα από ηε ζεσξία κε γξακκηθόηεηαο πιηθνύ. 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αξηζκεηηθώλ 

αλαιύζεσλ γηα πεξηπηώζεηο πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ δνθώλ, κε παξάιιειε ζύγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ κε ηα αληίζηνηρα ηνπ Δπξσθώδηθα 3. Δμεηάδνληαη δηάθνξνη παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θνξέσλ, όπσο ε ζέζε εθαξκνγήο ηνπ θνξηίνπ θαη 

ην κέγεζνο ηεο αξρηθήο γεσκεηξηθήο αηέιεηαο. 

ην έθην θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα θνξείο ζηνπο νπνίνπο εθδειώλεηαη ηνπηθόο ιπγηζκόο, ν νπνίνο 

απνηειεί ηνλ θύξην παξάγνληα αζηνρίαο ηνπο. 

ην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη αξηζκεηηθέο αλαιύζεηο γηα θνξείο ζηνπο 

νπνίνπο εκθαλίδεηαη αιιειεπίδξαζε ησλ κνξθώλ αζηνρίαο πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί ζηα 

πξνεγνύκελα θεθάιαηα. 

ην όγδνν θεθάιαην αλαθέξνληαη νη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Δπξσθώδηθα 3 γηα 

ηνλ έιεγρν ησλ θπςεισηώλ δνθώλ (ή δνθώλ κε δηάθελα θνξκνύ), ελώ ηαπηόρξνλα 

παξνπζηάδεηαη θαη ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν γηα ηε ζηαηηθή ηνπο αληηκεηώπηζε. 

ην έλαην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ 

γηα δνθνύο κε πνιιαπιέο θπθιηθέο νπέο θαη δηεξεπλώληαη νη πηζαλνί κεραληζκνί αζηνρίαο 

ηνπο. 

ην δέθαην θεθάιαην εμεηάδεηαη κέζσ αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ ε ζηαδηαθή 

απνκείσζε ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ ιπγηζκνύ θαη ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο δνθώλ κε 

θπθιηθέο νπέο, κέζσ ηεο αύμεζεο ηεο δηακέηξνπ ησλ θπθιηθώλ νπώλ. Δπίζεο, 

δηεξεπλώληαη, κέζσ αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ, νη πηζαλέο κνξθέο αζηνρίαο ησλ δνθώλ.  

ην ελδέθαην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

από ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία. 

 

 



 

 
ABSTRACT                                                                                                                            III 

  

 
Αλλελεπίδραζε πλεσρικού λσγιζμού, ηοπικού λσγιζμού και διαρροής ζε ταλύβδινες δοκούς με και τωρίς διάκενα κορμού 

 
 

 

ΝATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS 

DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING 

DIVISION OF STRUCTURAL ENGINEERING 

LABORATORY OF STEEL STRUCTURES 

 

Diploma Thesis 

By Τheodora Mintzia  

 

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

 

INTERACTION OF LATERAL-TORSIONAL BUCKLING, LOCAL BUCKLING 

AND YIELDING OF STEEL BEAMS WITH AND WITHOUT WEB OPENINGS  

 

Abstract 

 The objective of the present diploma thesis is to investigate the phenomena of 

lateral-torsional buckling, local buckling and yielding of steel beams, with Ι-cross 

sections, with and without web openings. For this purpose, the recommendations of 

Eurocode 3 were used, while a large number of numerical analyses were carried out 

using the Finite Element software ADINA, in order to compare the results. 

The first chapter constitutes an introduction to the types of profiles used in steel 

structures and to their manufacturing process. 

The second chapter presents the modes of failure of a solid steel beam under the 

influence of transverse distributed line load, which constitutes the object of numerical 

analyses in the following chapters. There is a reference to the basic principles of bending, 

a description of the linear and non-linear analyses which can be applied for the study of 

steel beams and a description of the modes of failure, after the classification of cross 

sections in categories according to Eurocode 3. The normative recommendations of 

Eurocode 3 are also presented. 

The third chapter consists of the presentation of the Finite Element software 

ADINA, which is used in all analyses. Particular emphasis is given to the application of 

the appropriate boundary conditions used in numerical simulations. 

The fourth chapter presents the results of numerical analyses for beams which fail 

due to plastic collapse. There is also a comparison between them and the results 

obtained by the theory of material non-linearity. 

In the fifth chapter, the numerical analyses of lateral-torsional buckling are 

presented, while the results are compared to the results given by Eurocode 3. There is an 

examination of various factors influencing the behavior of beams, such as the position of 

application of distributed line load and the size of the initial geometric imperfection. 
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The sixth chapter presents the results of numerical analyses where local buckling 

appears and causes failure of the steel member. 

The seventh chapter presents the results of numerical analyses where there is an 

interaction of modes of failure described in previous chapters. 

In the eighth chapter, the recommendations of Eurocode 3 concerning the 

resistance and modes of failure of castellated beams are presented, while the theoretical 

basis for their static behavior is approached. 

The ninth chapter deals with the numerical analyses of castellated beams and 

their possible modes of failure. 

The tenth chapter looks into the progressive reduction of the critical buckling load 

and the resistance of castellated beams by increasing the diameter of holes. 

Furthermore, numerical analyses are used to investigate the failure of castellated beams. 

The eleventh chapter presents the general conclusions resulted from the diploma 

thesis. 
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Κεθάλαιο 1 

 

Ειζαγφγή 

 

Σην παξόλ εηζαγσγηθό θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ηύπνη ησλ 

δηαηνκώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο θαη νη 

δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο ηνπο. Γίλεηαη εθηελέζηεξε παξνπζίαζε ησλ 

θπςεισηώλ δνθώλ ή δνθώλ κε δηάθελα θνξκνύ (castellated beams) πνπ 

απνηεινύλ ζεκαληηθό κέξνο ηεο εξγαζίαο απηήο. 

 

Πρόησπες ελαηές διαηομές θερμής έλαζης 

Πξόθεηηαη γηα ηηο πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελεο δηαηνκέο, νη νπνίεο 

παξάγνληαη ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο θαη πάρε, έηζη ώζηε λα είλαη δπλαηή ε 

αληηκεηώπηζε ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ θαη ππνινγηζηηθώλ απαηηήζεσλ γηα 

κεγάιν εύξνο θαηαζθεπώλ. Οη πιένλ ζπλήζεηο δηαηνκέο είλαη ηα δηπιά ηαπ 

(πςίθνξκα ή πιαηύπεικα), νη δηαηνκέο κνξθήο U, Z, ηα ηζνζθειή θαη 

αληζνζθειή γσληαθά θαη νη δηαηνκέο κνξθήο ηαπ, νη νπνίεο βξίζθνπλ 

εθαξκνγή ζε δηάθνξεο θάζεηο ηεο θαηαζθεπήο θαη ζπλαξκνιόγεζεο ελόο 

κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ. Ξερσξηζηή θαηεγνξία πξόηππσλ ειαηώλ δηαηνκώλ 

πνπ πιένλ κε ηε ξαγδαία εμέιημε ζηελ ηερλνινγία ησλ ζπγθνιιήζεσλ 

ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο, είλαη νη θνίιεο δηαηνκέο (θπθιηθέο, 

ηεηξαγσληθέο, νξζνγσληθέο, εμαγσληθέο). 

 
Σρήκα 1.1 

Πξόηππεο θαη ζύλζεηεο ραιύβδηλεο δηαηνκέο ζεξκήο έιαζεο 
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H ζεξκή έιαζε είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία γίλεηαη 

κνξθνπνίεζε ηνπ κεηάιινπ κε θαηάιιειεο δηαηάμεηο όηαλ απηό έρεη πνιύ 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Απηό επηηπγράλεηαη αξρηθά κέζσ ηεο ρύηεπζεο ηνπ 

κεηάιινπ, ε νπνία γίλεηαη ζε θιηβάλνπο (ην πξντόλ ηεο είλαη ξεπζηό 

κέηαιιν) θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο ζηεξενπνηήζεώο ηνπ κε δηάθνξεο κεζόδνπο. 

To κέηαιιν κέζα ζε έλαλ θιίβαλν νμπγόλνπ κεηαηξέπεηαη αξρηθά ζε 

ξεπζηή θαηάζηαζε θαη κεηά ην δηαρσξηζκό ηνπ θαζαξνύ κεηάιινπ από ηηο 

δηάθνξεο πξνζκίμεηο ηνπ, μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ηεο ζηεξενπνηήζεώο ηνπ ζε 

πγξόςπθηα θαινύπηα ζπλερνύο ηξνθνδνζίαο, ζην πέξαο ησλ νπνίσλ 

ππάξρνπλ θύιηλδξνη, νη νπνίνη κνξθνπνηνύλ ην ξεπζηό κέηαιιν θαζώο 

απηό ζηεξενπνηείηαη. Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζεξκήο έιαζεο, κπνξνύλ λα 

θαηαζθεπαζηνύλ είηε επίπεδα ζηνηρεία (πιάθεο) είηε απ’επζείαο πξόηππεο 

νιόζσκεο δηαηνκέο ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ. Καζώο ν ζίδεξνο 

βξίζθεηαη ζε εκηζηεξεά θαηάζηαζε (ζεξκνθξαζία 1200-1300°C), δηέξρεηαη 

από κηα ζεηξά δηαδνρηθώλ θπιίλδξσλ πνπ ηνπ δίλνπλ ζηαδηαθά ην 

επηζπκεηό ζρήκα θαη ηνλ ζπκπηέδνπλ ώζηε λα ειαηησζεί ην πάρνο ηνπ 

θνξκνύ. Σηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε ςύμε από ην πεξηβάιινλ, θαζώο ην 

κέινο θηλείηαη πάλσ ζηνλ θπιηόκελν δηάδξνκν θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ 

κεηάιινπ ζε απηήλ ηε θάζε είλαη κεηαμύ 800-1000°C. Kαζώο, όκσο, ηα 

άθξα ησλ πεικάησλ ηεο δηαηνκήο είλαη πεξηζζόηεξν εθηεζεηκέλα ζηελ 

επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ςύρνληαη ηαρύηεξα από 

ηελ πεξηνρή ζπλαξκνγήο θνξκνύ θαη πεικάησλ θαη απνηέιεζκα απηήο ηεο 

αλνκνηόκνξθεο ςύμεο είλαη ε αλάπηπμε παξακελνπζώλ ηάζεσλ (ζιηπηηθώλ 

ζηηο άθξεο ησλ πεικάησλ θαη εθειθπζηηθώλ ζηελ έλσζε θνξκνύ θαη 

πεικάησλ). Οη εζσηεξηθέο απηέο ηάζεηο δε κεηώλνπλ ηε θέξνπζα ηθαλόηεηα 

ηνπ κέινπο, θαζώο ιόγσ ηζνξξνπίαο έρνπλ κεδεληθή ζπληζηακέλε δύλακε 

θαη κεδεληθή ζπληζηακέλε ξνπή. Καη’απηόλ ηνλ ηξόπν, νινθιεξώλεηαη ε 

δηαδηθαζία ηεο ζεξκήο έιαζεο θαη ε παξαγσγή ησλ πξόηππσλ ειαηώλ 

δηαηνκώλ ράιπβα. 

 
Σρήκα 1.2 

Γηαδηθαζία ζεξκήο έιαζεο 
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Σρήκα 1.3 

Γηαδηθαζία ζεξκήο έιαζεο 

 

 

 

 
Σρήκα 1.4 

Σηεξενπνίεζε ξεπζηνύ κεηάιινπ ζε θαινύπηα 
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Σρήκα 1.5 

Τειηθό ζηάδην ζεξκήο έιαζεο κεηάιινπ (ςύμε πάλσ ζε θπιηόκελε ηαηλία) 

 

 

Πρόησπες λεπηόηοιτες διαηομές υστρής έλαζης 

 Σην παξειζόλ, ε κόξθσζε θαη ε ρξήζε ιεπηόηνηρσλ δηαηνκώλ 

ςπρξήο έιαζεο ήηαλ πεξηνξηζκέλε θπξίσο ζε θαηαζθεπέο όπνπ είρε κεγάιε 

ζπνπδαηόηεηα ε κείσζε ηνπ βάξνπο, όπσο ε θαηαζθεπή αεξνζθαθώλ, 

ζηδεξνδξνκηθώλ νρεκάησλ θαη γεληθώο κεηαθνξηθώλ κέζσλ. Αξγόηεξα, 

δηαηνκέο ςπρξήο έιαζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο επηθαιύςεηο, αιιά θαη σο 

θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο. 

 Η ζεκαληηθή έξεπλα, ε βειηίσζε θαη ε πξόνδνο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο 

ηερλνινγίαο, ε ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαζία έλαληη ησλ ζνβαξώλ θηλδύλσλ ηεο 

νμείδσζεο, ε εθαξκνγή λέσλ κεζόδσλ ππξνπξνζηαζίαο, αιιά θαη ε 

απμεκέλε αληνρή ηνπ πιηθνύ, νδήγεζαλ ζηελ επξύηεξε ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ δηαηνκώλ ςπρξήο έιαζεο, ώζηε ζήκεξα ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο, ε 

βηνκεραλία παξαγσγήο δηαηνκώλ θαη ραιπβδνθύιισλ ςπρξήο έιαζεο, λα 

είλαη ν ηαρύηεξα αλαπηπζζόκελνο θιάδνο ηνπ βηνκεραληθνύ ράιπβα. 

Βαζηθό πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο ηνπο είλαη ε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ 

βάξνπο, ε νπνία εληνύηνηο δε ζπκβαδίδεη κε κείσζε ηνπ θόζηνπο ιόγσ ησλ 

εηδηθώλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ηνπ ηδηαίηεξα αθξηβόηεξνπ 

έηνηκνπ πξντόληνο. Γηα ην ιόγν απηό, απαηηείηαη ελδειερήο κειέηε ηνπ 

θόζηνπο όηαλ πξόθεηηαη λα γίλεη ρξήζε ηνπο. Οη δηαηνκέο απηέο 

θαηαζθεπάδνληαη από γαιβαληζκέλα ή κε επίπεδα ειάζκαηα, ηα νπνία 

έρνπλ ζηαζεξό πάρνο θαζ’όιν ην κήθνο ηνπο αιιά θαη ζε όιε ηε δηαηνκή. 
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Σρήκα 1.6 

Πξόηππεο θαη ζύλζεηεο ραιύβδηλεο δηαηνκέο ςπρξήο έιαζεο 

 

Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δηαθέξεη από 

ηελ «ελ ζεξκώ» έιαζε σο πξνο ην ηειηθό ζηάδην κνξθνπνίεζεο ηεο 

δηαηνκήο. Αξρηθά απαηηείηαη ε κνξθνπνίεζε ηνπ κεηάιινπ ζε επίπεδα 

ειάζκαηα ή επίπεδεο πιάθεο κέζσ ηεο ζεξκήο έιαζεο. Σηε ζπλέρεηα, 

ρξεζηκνπνηνύληαη κεραλέο ειάζεσο (Σρήκαηα 1.7, 1.8), κε ηηο νπνίεο 

επηηπγράλεηαη ην ηειηθό ζρήκα ηεο δηαηνκήο. Φξεζηκνπνηείηαη κηα δηάηαμε 

πνιιαπιώλ ειάζηξσλ. Κάζε έλα έιαζηξν κεηώλεη ην πάρνο ησλ επίπεδσλ 

πιαθώλ όπσο απηά παξάγνληαη από ηελ δηαδηθαζία ηεο ζεξκήο έιαζεο. Τν 

πιηθό πνπ ηξνθνδνηεί ηε κεραλή έιαζεο δελ έρεη πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη 

βξίζθεηαη ζε ζηεξεά θαηάζηαζε. 
 

 

Σρήκα 1.7 

Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο ςπρξήο έιαζεο 
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Σρήκα 1.8 

Μεραλή έιαζεο κεηάιινπ «ελ ςπρξώ» 

 

 

 

 

 
Σρήκα 1.9 

Τειηθά πξντόληα ςπρξήο έιαζεο 
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Σσγκολληηές διαηομές 

Καηαζθεπάδνληαη από ραιύβδηλα ειάζκαηα ηα νπνία ζπγθνιινύληαη 

κεηαμύ ηνπο δεκηνπξγώληαο πνηθίιεο κνξθέο δηαηνκώλ. Βαζηθό 

πιενλέθηεκά ηνπο είλαη ε ειεπζεξία ζηνλ αξρηηεθηνληθό ζρεδηαζκό, θαζώο 

επηηξέπνπλ ηελ θαηαζθεπή θάπνηνπ γεσκεηξηθνύ ηύπνπ δηαηνκήο πνπ δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο θαηεγνξίεο ησλ πξόηππσλ ειαηώλ δηαηνκώλ. 

Σπγθνιιεηέο ζύλζεηεο δηαηνκέο ζπλαληνύκε ζε ζύκκηθηεο γέθπξεο, όπνπ 

απαηηνύληαη δηαηνκέο κεγαιύηεξνπ ύςνπο από ηηο πξόηππεο, ελώ 

ηαπηόρξνλα νη ίδηεο δηαηνκέο κπνξνύλ λα παξαρζνύλ σο αζύκκεηξεο κε 

δηαθνξά ζηα πιάηε ησλ δύν πεικάησλ. Η επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

ζπγθνιιεηώλ ζύλζεησλ δηαηνκώλ ζε πνιπώξνθα θηίξηα, ζε αζιεηηθά 

θέληξα θαη γξαθεία, πέξα από ηηο θαζηεξσκέλεο ζύκκηθηεο γέθπξεο θαη 

βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο κεγάισλ αλνηγκάησλ, αλαδεηθλύεη ηα 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηά ηνπο έλαληη ησλ πξόηππσλ δηαηνκώλ, εηδηθά 

ζε εηδηθέο θαηαζθεπέο πςειώλ πξνδηαγξαθώλ θαη απαηηήζεσλ. 

 

 
Σρήκα 1.10 

Σπγθνιιεηέο δηαηνκέο 

 

Αξρηθά ην κέηαιιν ρπηεύεηαη θαη κέζσ ηεο ελ ζεξκώ έιαζήο ηνπ 

κνξθνπνηείηαη ζε επίπεδεο πιάθεο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα θόβνληαη θαηά 

κήθνο ζε δηάθνξα πιάηε θαη ζρήκαηα από απηνκαηνπνηεκέλεο κεραλέο 

θνπήο θαη κεηά ζπγθνιινύληαη κεηαμύ ηνπο από εμεηδηθεπκέλα κεραλήκαηα 

θαη δηαπηζηεπκέλν πξνζσπηθό. 

Η κέζνδνο ζπγθόιιεζεο κε «βπζηδόκελν ηόμν» απνηειεί ηελ θύξηα 

κέζνδν ζπγθόιιεζεο ζύλζεησλ δηαηνκώλ. Δίλαη ε απηόκαηε παξαιιαγή 

ηεο ζπγθόιιεζεο θάησ από πξνζηαηεπηηθό ζηξώκα ζθνπξηάο, όπνπ ε 
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ρεηξσλαθηηθή ηεο παξαιιαγή είλαη ε θιαζηθή ζπγθόιιεζε κε επηθαιπκκέλα 

ειεθηξόδηα. Βαζηθά ηεο πιενλεθηήκαηα είλαη όηη βειηηώλεη θαηά κεγάιν 

βαζκό ηνπο ξπζκνύο παξαγσγήο θαη ηελ πνηόηεηα θαηαζθεπήο. Η κέζνδνο 

παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 1.11. Η ζπγθόιιεζε βπζηδόκελνπ ηόμνπ είλαη 

κέζνδνο θαηαλαιηζθνκέλνπ ειεθηξνδίνπ ππό κνξθή γπκλνύ ζύξκαηνο 

ζπλερνύο ηξνθνδνζίαο. 

Τν γπκλό ειεθηξόδην εθηπιίζζεηαη από ην ηύκπαλν, πνπ ζηε ζπλέρεηα 

ηξνθνδνηείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέζσ ξάνπισλ πξνο ηελ πεξηνρή ηεο 

ζπγθόιιεζεο θαη ζην κέηαιιν βάζεο. Ταπηόρξνλα, ζπιιίπαζκα 

ηξνθνδνηείηαη ζηελ πεξηνρή ζπγθόιιεζεο κέζσ ελόο ζσιήλα από κηθξό 

ζηιό όπνπ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν, θαιύπηνληαο ην ινπηξό ηεο 

ζπγθόιιεζεο, ελώ ζύζηεκα αλάθηεζεο αλαξξνθά ηηο πνζόηεηεο 

ζπιιηπάζκαηνο  πνπ απνκέλνπλ κεηά ηε ζπγθόιιεζε. Τν ζπιιίπαζκα 

ιεηηνπξγεί απνμεηδσηηθά, πξνζηαηεύνληαο ηαπηόρξνλα ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζπγθόιιεζεο από ην πεξηβάιινλ. Γηα ηελ θίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππάξρεη 

ειεθηξνθηλεηήξαο όπνπ ε ηαρύηεηα θαη νη παξάκεηξνη ηεο ηάζεο θαη ηεο 

έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο ξπζκίδνληαη από πίλαθα ειέγρνπ. 

 

 
Σρήκα 1.11 

Σρεκαηηθή παξνπζίαζε ηεο κεζόδνπ ζπγθόιιεζεο κε «βπζηδόκελν ηόμν» 
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Κσυελφηές δοκοί ή δοκοί με διάκενα κορμού 

Οη ραιύβδηλεο δνθνί κε νπέο θαηά κήθνο ηνπ θνξκνύ ηνπο 

θαηαζθεπάδνληαη από πξόηππεο δηαηνκέο ζεξκήο ειάζεσο ηύπνπ I-Η ή U. 

Σπλεζέζηεξε είλαη ε πεξίπησζε θαηαζθεπήο ηνπο από δηαηνκέο δηπινύ ηαπ. 

Οη δνθνί θόβνληαη ζηνλ θνξκό ηνπο θαη ηα δύν θνκκάηηα δηαηνκήο Τ πνπ 

πξνθύπηνπλ, ζπγθνιινύληαη θαη ζρεκαηίδνπλ ηε λέα δνθό κε νπέο, 

ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ θαίλεηαη ζηα επόκελα ζρήκαηα. 

Καηαζθεπάδνληαη δνθνί κε θπθιηθέο, ειιεηπηηθέο, εμαγσληθέο θαη 

νθηαγσληθέο νπέο. 

Έλαο από ηνπο θύξηνπο ιόγνπο ηεο θαηαζθεπήο απηνύ ηνπ ηύπνπ δνθώλ 

είλαη ε δηεπθόιπλζε πνπ πξνζθέξνπλ ζηε δηέιεπζε αγσγώλ θαη 

ζσιελώζεσλ κέζα από ηηο νπέο ηνπ θνξκνύ. Δπηπξόζζεηα, είλαη πνιιέο 

θνξέο επηζπκεηή ε παξνπζία ηνπο ζε γεθύξσζε κεγάισλ αλνηγκάησλ (πρ. 

ζηάδηα) πξνζθέξνληαο ηαπηόρξνλα έλα νπηηθά εληππσζηαθό απνηέιεζκα. 

 

 

 
Σρήκα 1.12 

Γηαδηθαζία θαηαζθεπήο δνθώλ κε πνιπγσληθέο νπέο 



 

- 10 -                                                                                                                      Κεθάιαην 1                    

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θενδώξαο Μίληδηα, ΔΜΠ 2010 

 

 
Σρήκα 1.13 

Φσηνγξαθίεο από ηα ζηάδηα θαηαζθεπήο δνθώλ κε πνιπγσληθέο νπέο 

 

 
Σρήκα 1.14 

Κνπή πξόηππσλ δηαηνκώλ δηπινύ ηαπ γηα ηελ θαηαζθεπή δνθώλ κε 

πνιπγσληθέο νπέο 
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Σρήκα 1.15 

Κνπή πξόηππσλ δηαηνκώλ δηπινύ ηαπ γηα ηελ θαηαζθεπή δνθώλ κε 

θπθιηθέο νπέο 

 

 
Σρήκα 1.16 

Σηάδηα θαηαζθεπήο δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο 
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Σρήκα 1.17 

Δηθόλα δηακνξθσκέλεο δνθνύ κε θπθιηθέο νπέο ζηνλ θνξκό ηεο 

 

Οη θπςεισηέο δνθνί πνπ πξνθύπηνπλ πξνθαλώο έρνπλ κεγαιύηεξν ύςνο 

από ηηο πξόηππεο δηαηνκέο από ηηο νπνίεο έρνπλ πξνέιζεη.  

Παξνπζηάδνπλ αξθεηά πλεονεκηήμαηα: 

-Έρνπλ κηθξόηεξν βάξνο από ηηο αληίζηνηρεο πξόηππεο δηαηνκέο ίδηνπ 

ύςνπο, πξόθεηηαη γεληθά γηα ειαθξύηεξεο θαηαζθεπέο από ηηο πξόηππεο 

δηαηνκέο. 

-Πξνζθέξνπλ κεγαιύηεξε αληνρή ζε θακπηηθή ξνπή, ιόγσ ηεο αύμεζεο 

ηνπ ύςνπο ζπγθξηηηθά κε ηηο πξόηππεο δηαηνκέο από ηηο νπνίεο 

θαηαζθεπάζηεθαλ. Γηα ην ιόγν απηό είλαη θαηάιιειεο ζε πεξηπηώζεηο 

κεγάισλ αλνηγκάησλ. 

-Έρνπλ ρακειό θόζηνο παξαγσγήο. 

-Γηεπθνιύλνπλ ηε δηέιεπζε αγσγώλ, ζσιελώζεσλ θαη ζπζηεκάησλ 

εμαεξηζκνύ κέζα από ηηο νπέο ηνπ θνξκνύ. Απηή άιισζηε ε ιεηηνπξγία 

ζπληζηά έλαλ από ηνπο θύξηνπο ιόγνπο ηεο θαηαζθεπήο ηνπο, πνπ νδεγεί 

θαη ζηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνύ ύςνπο ηνπ νξόθνπ. 

-Μπνξνύλ εύθνια λα ζπλαξκνινγεζνύλ ζην εξγνηάμην. 

-Πξνζθέξνπλ θαιύηεξν αηζζεηηθό απνηέιεζκα, γη’ απηό ζπλεζίδεηαη ε 

ρξήζε ηνπο ζε εκθαλείο ζέζεηο. 

-Δίλαη εύθνιν λα θακππισζνύλ θαη λα θακθζνύλ ππό γσλία.   
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Σρήκα 1.18 

Μεηαβνιή ύςνπο θπςεισηήο δνθνύ ζπγθξηηηθά κε ην ύςνο ηεο αξρηθήο 

ζπκπαγνύο δνθνύ 

 

Τα μειονεκηήμαηα πνπ παξνπζηάδνπλ είλαη ηα αθόινπζα: 

-Έρνπλ κηθξή αληνρή ζε δηάηκεζε ιόγσ ησλ αλνηγκάησλ θαη επλννύλ ηελ 

αλάπηπμε ιπγηζκνύ ηνπ θνξκνύ. Γηα ην ιόγν απηό ζπρλά ηνπνζεηνύληαη 

εληζρύζεηο γύξσ από ηα αλνίγκαηα. Ιδηαίηεξα ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ έρνπκε 

κεγάια ζπγθεληξσκέλα θνξηία ή ην ζηαηηθό κνληέιν ηνπ θνξέα είλαη 

ζπλερήο δνθόο πνιιώλ αλνηγκάησλ, δελ ελδείθλπηαη ε ρξήζε ησλ 

θπςεισηώλ δνθώλ. Πξνηηκάηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θπςεισηέο δνθνί όηαλ 

ηα επηβαιιόκελα θνξηία είλαη ζρεηηθά κηθξά. 

-Σε πεξηπηώζεηο όπνπ απαηηείηαη ππξνπξνζηαζία, δε ζπλίζηαηαη ε ρξήζε 

ηνπο, αθνύ απαηηείηαη ζηξώκα επηθάιπςεο ηνπιάρηζηνλ 20% παρύηεξν ζε 

ζύγθξηζε κε ηηο ειαηέο δηαηνκέο γηα λα απνθηήζνπλ ηνλ ίδην βαζκό 

ππξαληίζηαζεο. 

 

 

Δσναηόηηηες καηαζκεσής κσυελφηών δοκών 

Οη δνθνί κε δηάθελα ζηνλ θνξκό ηνπο πξνζθέξνπλ πνιιέο 

δπλαηόηεηεο θνπήο ηνπο θαη ηειηθήο δηακόξθσζήο ηνπο, γεγνλόο πνπ 

αθήλεη πεξηζώξηα ειεπζεξίαο σο πξνο ηε δεκηνπξγία ηνπο αλαιόγσο κε ην 

εθάζηνηε επηδησθόκελν απνηέιεζκα. Τν ηειηθό ηνπο ύςνο κπνξεί λα 

θαζνξηζηεί θαηά βνύιεζε, πξνζαξκόδνληαο ην ζρέδην θνπήο ηεο αξρηθήο 

δνθνύ.  

Δπίζεο, είλαη δπλαηό λα θαηαζθεπαζηνύλ θπςεισηέο δνθνί κε 

κεηαβαιιόκελν ύςνο, θόβνληαο ηε ζπκπαγή δνθό ππό γσλία θαη όρη 

παξάιιεια ζηνλ θεληξνβαξηθό ηεο άμνλα, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 1.19. 

Μεηά από ηελ θνπή, έλα από ηα δύν ίζα ηκήκαηα αληηζηξέθεηαη θαη ηα δύν 

κηζά ζπγθνιινύληαη θαηά κήθνο, έηζη ώζηε ζην έλα άθξν λα έρνπκε ηα δύν 

ηκήκαηα κηθξνύ ύςνπο θαη ζην άιιν άθξν ηα δύν ηκήκαηα κεγάινπ ύςνπο. 
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Σρήκα 1.19 

Γηαδηθαζία θαηαζθεπήο θπςεισηώλ δνθώλ κεηαβαιιόκελνπ ύςνπο 

 

Η ίδηα δηαδηθαζία είλαη εθηθηή θαη γηα ηηο δνθνύο κε θπθιηθέο νπέο 

ζηνλ θνξκό ηνπο. Oη θπςεισηέο δνθνί ζπληζηνύλ κάιηζηα ηελ πην 

νηθνλνκηθή κέζνδν παξαγσγήο ραιύβδηλσλ δνθώλ κεηαβαιιόκελνπ ύςνπο. 

Οη ηειηθέο δνθνί κπνξνύλ λα έρνπλ νπέο ίδηαο ή δηαθνξεηηθώλ δηακέηξσλ. 

Δίλαη ηδαληθή ιύζε γηα ηελ πεξίπησζε πξνβόισλ, αθνύ ζπλδπάδνπλ ηα 

απαηηνύκελα ηνπ κεγάινπ ύςνπο θαη ζπλεπώο κεγάιεο ξνπήο αδξάλεηαο 

ζηελ πεξηνρή ηεο ζηήξημεο, θαη ηνπ ειαηησκέλνπ ύςνπο θαη ζπλεπώο 

ειαηησκέλνπ βάξνπο ζην άθξν ηνπ πξνβόινπ. 
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Σρήκα 1.20 

Σρεκαηηθή απεηθόληζε θπςεισηώλ δνθώλ κεηαβαιιόκελνπ ύςνπο 

 

 
Σρήκα 1.21 

Πξόβνινη 12m από θπςεισηέο δνθνύο κεηαβαιιόκελνπ ύςνπο, ζε γήπεδν 

rugby ζην Λνλδίλν  

Μία επηπιένλ δπλαηόηεηα θαηά ηελ παξαγσγή θπςεισηώλ δνθώλ 

είλαη ν ζπλδπαζκόο κίαο ειαθξύηεξεο πάλσ εκηδηαηνκήο κε κία βαξύηεξε 

θάησ εκηδηαηνκή. Πξνθαλώο, ηα ηκήκαηα απηά ζα απνθνπνύλ από 
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δηαθνξεηηθέο ειαηέο δηαηνκέο. Δθόζνλ ν αξηζκόο ησλ θπςεισηώλ δνθώλ 

πνπ ζα παξαρζνύλ είλαη άξηηνο, δε ζα ππάξμεη ζπαηάιε πιηθνύ. Ο 

ηειεπηαίνο απηόο ζρεδηαζκόο είλαη ελδεηθηηθόο όηαλ ζέινπκε λα 

ζπλδπάζνπκε έλα ππνδάπεδν από ραιύβδηλε δνθό κε έλα δάπεδν από 

ζθπξόδεκα. Σηελ πεξίπησζε απηή, νη θνριίεο ζπλδένληαη κε ην άλσ πέικα 

ηεο θπςεισηήο δνθνύ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζηαζεξή αγθύξσζε 

ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηε ραιύβδηλε δνθό. 

 

Διαδικαζία καμπύλφζης κσυελφηών δοκών 

Οη θπςεισηέο δνθνί κπνξνύλ, όπσο έρεη επηζεκαλζεί, εύθνια λα 

θακππισζνύλ θαη λα θακθζνύλ ππό γσλία. Οη θπςεισηέο δνθνί πνπ είλαη 

πνιύ θακππισκέλεο, θαηαζθεπάδνληαη από ηκήκαηα δηαθνξεηηθώλ ειαηώλ 

δηαηνκώλ, γίλεηαη ε θακπύισζε ηνπο θαηά ηελ απαηηνύκελε αθηίλα θαη 

αθνινπζεί ε ζπγθόιιεζε κε ηξόπν ώζηε λα εμαζθαιηζηεί όηη ηα δύν 

ηκήκαηα ζα ελαξκνληζηνύλ πιήξσο κεηαμύ ηνπο. Η δηαδηθαζία 

επαλαιακβάλεηαη ζηε ζπλέρεηα γηα ην δεύγνο ησλ ηκεκάησλ πνπ δελ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί. Υπάξρνπλ πνιιέο κνξθέο θπςεισηώλ δνθώλ πνπ κπνξνύλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη’απηόλ ηνλ ηξόπν, όπσο θπθιηθέο, ειιεηπηηθέο θαη 

παξαβνινεηδείο. 

 
Σρήκα 1.22 

Γηαδηθαζία θακπύισζεο θπςεισηώλ δνθώλ 
 

Σπληζηνύλ ηελ πιένλ απνδεθηή ιύζε ζηελ ηνπνζέηεζε 
θακππισκέλσλ δνθώλ νξνθήο, ζπλδπάδνληαο κία ζεκαληηθή εμνηθνλόκεζε 

βάξνπο, αιιά θαη ρξεκάησλ όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο θακπύισζήο 
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ηνπο. Η νηθνλνκηθή κάιηζηα σθέιεηα είλαη ηόζν κεγαιύηεξε, όζν 

κεγαιύηεξν είλαη ην άλνηγκα πνπ πξέπεη λα γεθπξσζεί. 
 

 
 

 

 

 
Σρήκα 1.23.α 

Δηθόλεο θακππισκέλσλ θπςεισηώλ δνθώλ 
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Σρήκα 1.23.β 
Δηθόλα θακπύισλ θπςεισηώλ δνθώλ 

 
 

 
 

 
Σρήκα 1.24 

Δίζνδνο πάξθνπ ζην Άκζηεξληακ 
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Σρήκα 1.25 

Σηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο ζην Άκζηεξληακ 

 

 
Σρήκα 1.26 

Κέληξν αλαςπρήο ζηελ πεξηνρή ηνπ Lancaster, Aγγιία 
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Βαζικές λειηοσργίες κσυελφηών δοκών 

Όπσο αλαθέξζεθε, ζεκαληηθόο ιόγνο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 
θπςεισηώλ δνθώλ, εθηόο από ηε γεθύξσζε κεγάισλ αλνηγκάησλ θαη ηελ 

ηαπηόρξνλε παξνπζία ελόο σξαίνπ αηζζεηηθά απνηειέζκαηνο, είλαη ε 
ελζσκάησζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ελόο θηηξίνπ ώζηε λα είλαη εύθνιε ε ράξαμε 

θαη ε εγθαηάζηαζε. Πξνζθέξνπλ ζε θηηξηαθνύο ρώξνπο ηε δπλαηόηεηα γηα 
εύθνιε εγθαηάζηαζε αγσγώλ, ζσιελώζεσλ, ζπζηεκάησλ εμαεξηζκνύ, 

ππξόζβεζεο θαη θαισδηώζεσλ. Πξνθαλώο, γηα ην ζθνπό απηό είλαη επλντθή 
ε ρξήζε δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο θαηά κήθνο ηνπ θνξκνύ ηoπο. 

Καζίζηαηαη, επίζεο, εύθνιε ε πξνζέγγηζε ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνύ θαη ε 
δπλαηόηεηα ζπληήξεζεο, επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζήο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

δσήο ηνπ θηηξίνπ. 
Bαζηθό πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο θπςεισηώλ δνθώλ είλαη όηη 

ειαρηζηνπνηείηαη ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο θαηαζθεπήο, ιόγσ απηήο ηεο 

ηθαλόηεηαο ελζσκάησζεο ησλ θηηξηαθώλ ιεηηνπξγηώλ. 

 

 
Σρήκα 1.27 

Γηέιεπζε αγσγώλ κέζα από ηηο θπθιηθέο νπέο θπςεισηώλ δνθώλ 
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Σρήκα 1.28 

Γηέιεπζε πνιιώλ αγσγώλ δηακέζνπ επηκεθπκέλσλ αλνηγκάησλ 

(ειιεηπηηθήο κνξθήο) 
 

 

 
Σρήκα 1.29 

Γηέιεπζε αγσγώλ δηακέζνπ πνιπγσληθώλ νπώλ 

 

Σηα ζρήκαηα 1.28 θαη 1.29 θαίλνληαη πνιπγσληθά θαη ειιεηπηηθά αλνίγκαηα 

γηα ηε δηέιεπζε αγσγώλ θαη ζσιελώζεσλ. 

Ο νηθνλνκηθόηεξνο, σζηόζν, ζρεδηαζκόο πξνβιέπεη ηε δηέιεπζε θπθιηθώλ 

ζσιελώζεσλ δηακέζνπ δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο. 
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Οη θπςεισηέο δνθνί ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο σο θύξηεο δνθνί ή 

δηαδνθίδεο ζε πιαίζηα. Σπγθξηηηθά κε ηηο ζπκπαγείο δνθνύο από ηηο νπνίεο 
πξνήιζαλ, έρνπλ ύςνο πεξίπνπ 1,6 θνξέο κεγαιύηεξν θαη αληνρή πεξίπνπ 

7πιάζηα. Πξαγκαηνπνηώληαο ζύγθξηζε θόζηνπο κεηαμύ ησλ θπςεισηώλ 
δνθώλ θαη ησλ δηθηπσκάησλ, πξνθαλώο ζα πξνηηκεζεί ε ρξήζε 

θπςεισηώλ δνθώλ, αθελόο γηαηί είλαη ιηγόηεξν απαηηεηηθή θαη θνπηαζηηθή 
ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπο, θαη αθεηέξνπ γηαηί ην θόζηνο βαθήο ησλ 

δηθηπσκάησλ είλαη ζεκαληηθά πςειό. 

 

 
Σρήκα 1.30 

Σηεγαζκέλνο ρώξνο απηνθηλήησλ, Μ.Βξεηαλία 
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Σρήκα 1.31 

Σηεγαζκέλνο ρώξνο απηνθηλήησλ, Μ.Βξεηαλία 

 
Σρήκα 1.32 

Καηαζθεπή λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο, Preston, M.Βξεηαλία 
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Σρήκα 1.33 

Κπςεισηέο δνθνί κε πνιπγσληθέο νπέο 

 
Σρήκα 1.34 

Κέληξν ηύπνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο 2004, 

Αζήλα 
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Εσρύηεροι ηομείς τρήζης κσυελφηών δοκών 

Βαζηθνί ηύπνη θαηαζθεπώλ ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη νη θπςεισηέο 

δνθνί είλαη: αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο-ζηάδηα, λνζνθνκεία, ρώξνη parking. 

Η θέξνπζα ηθαλόηεηα θαη ε νηθνλνκία πνπ πξνζθέξνπλ νη θπςεισηέο δνθνί 

νξνθήο ζε θαηαζθεπέο κεγάισλ αλνηγκάησλ, ηηο θαζηζηνύλ θαηάιιειεο θαη 

επξέσο δηαδεδνκέλεο γηα ρξήζε ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Δίλαη 

ειαθξύηεξεο από ηηο ζπκπαγείο δνθνύο θαη θπζηθά πνιύ πην νηθνλνκηθέο 

από ηηο δηθηπσηέο δνθνύο. 

 

 
Σρήκα 1.35 

Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία 
 
 
 

Όζνλ αθνξά ζηνπο ρώξνπο parking, κε κία δηαδηθαζία πξνθακπύισζήο 
ηνπο, νη θπςεισηέο δνθνί απνθηνύλ ηε δπλαηόηεηα λα αληηζηαζκίζνπλ ηα 

βέιε θάκςεο από ηα ζηαηηθά θνξηία, ελώ ε θακπύισζή ηνπο επλνεί ηελ 
απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ. Δπηπξόζζεηα, ε παξνπζία ησλ νπώλ ζηνλ 

θνξκό ησλ δνθώλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε δηαδηθαζία εμαεξηζκνύ, 
γεγνλόο πνπ απαηηείηαη από ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο. Τέινο, ηα κεγάια 

αλνίγκαηα παξέρνπλ έλα θσηεηλό θαη επάεξν ρώξν, πξνζθέξνληαο έλα 
αίζζεκα πξνζσπηθήο αζθάιεηαο. 
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Σρήκα 1.36 

Φώξνη parking ζηε Μεγάιε Βξεηαλία 
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Δίλαη ηέινο δπλαηή ε θαηαζθεπή δνθώλ κε κεκνλσκέλα αλνίγκαηα 

ζηνλ θνξκό ηνπο. Οη ζέζεηο θαη ε δηάηαμε ησλ αλνηγκάησλ απνθαζίδνληαη 
από ην κειεηεηή ηνπ έξγνπ. Σπλήζσο πξόθεηηαη γηα νξζνγσληθά ή θπθιηθά 

αλνίγκαηα ηα νπνία πινπνηνύληαη κε δηαηάμεηο δηάηξεζεο. 
 

 
Σρήκα 1.37 

Οξζνγσληθά αλνίγκαηα ζε θύξηα δνθό 
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Kεθάλαιο 2 

 

Μοπθέρ αζηοσίαρ καμπηόμενηρ 

σαλύβδινηρ ζςμπαγούρ δοκού 
 

Σην παξόλ θεθάιαην εμεηάδνληαη νη πηζαλέο κνξθέο αζηνρίαο κηαο 

ραιύβδηλεο ζπκπαγνύο δνθνύ δηαηνκήο δηπινύ ηαπ πνπ θάκπηεηαη ππό ηελ 

επίδξαζε νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλνπ θνξηίνπ. Γίλνληαη θάπνηα γεληθά 

ζηνηρεία θαη βαζηθέο έλλνηεο ηεο ειαζηηθήο θάκςεο δνθώλ, πεξηγξάθνληαη 

νη πηζαλέο γξακκηθέο θαη κε γξακκηθέο αλαιύζεηο πνπ κπνξνύλ λα 

εθαξκνζηνύλ γηα ηε κειέηε ησλ ραιύβδηλσλ δνθώλ θαη εμεηάδνληαη νη 

πηζαλνί ηξόπνη αζηνρίαο ηνπο, αθνύ πξνεγεζεί ε θαηάηαμε ησλ δηαηνκώλ 

ζε θαηεγνξίεο κε βάζε ηνλ Δπξσθώδηθα 3. Ταπηόρξνλα παξνπζηάδνληαη θαη 

νη απαηηνύκελνη έιεγρνη επάξθεηαο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνύληαη ώζηε λα 

κελ επέιζεη ην θάζε είδνο αζηνρίαο. 

 

2.1 Tεσνική θευπία κάμτηρ 

 Η εληαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη κία δνθόο πνπ 

ππνβάιιεηαη ζε εγθάξζηα θόξηηζε νλνκάδεηαη θάκςε. Αλ γηα παξάδεηγκα, 

ζε κία ακθηέξεηζηε δνθό επηβιεζεί έλα εγθάξζην θνξηίν P, ηόηε ε δνθόο ζα 

παξακνξθσζεί θαηά ηε δηεύζπλζε ηνπ επηβαιιόκελνπ θνξηίνπ θαη ν 

άμνλαο ηεο ζα θακθζεί όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.1. 

 
Σρήκα 2.1 

Παξακόξθσζε ακθηέξεηζηεο δνθνύ ιόγσ εγθάξζηνπ θνξηίνπ 
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Καηά ηελ θαηαπόλεζε ζε θάκςε αλαπηύζζνληαη θακπηηθέο ξνπέο, νη νπνίεο 

πξνθαινύλ ηόζν ηελ θακπύισζε ηεο δνθνύ, όζν θαη ηε δεκηνπξγία ηάζεσλ 

εληόο ηνπ πιηθνύ ηεο. Δπνκέλσο, κε ηελ έλλνηα θάκςε αλαθεξόκαζηε ηόζν 

ζηηο αλαπηπζζόκελεο ηάζεηο, όζν θαη ζηηο πξνθαινύκελεο παξακνξθώζεηο 

πνπ νλνκάδνληαη βέιε θάκςεο. 

 

Bαζηθέο παξαδνρέο ηεο ηερληθήο ζεσξίαο θάκςεο είλαη νη αθόινπζεο: 

 Τν πιηθό ηεο ξάβδνπ είλαη νκνγελέο θαη ηζόηξνπν. Οη ειαζηηθέο 

ηδηόηεηέο ηνπ δελ εμαξηώληαη από ηε δηεύζπλζε. 

 Iζρύεη ν λόκνο ηνπ Hooke, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν νη 

αλαπηπζζόκελεο ηάζεηο ζ είλαη γξακκηθώο αλάινγεο ησλ αλεγκέλσλ 

παξακνξθώζεσλ ε. Ο θνξέαο ζπκπεξηθέξεηαη ειαζηηθά. 

 Ιζρύεη ε παξαδνρή Bernoulli, ζύκθσλα κε ηελ νπνία θάζε δηαηνκή 

επίπεδε θαη θάζεηε ζηνλ άμνλα ηεο δνθνύ πξηλ ηελ θάκςε, 

παξακέλεη επίπεδε θαη θάζεηε θαη κεηά από απηήλ. 

 Oη γξακκηθέο δηαζηάζεηο ηεο δηαηνκήο είλαη κηθξέο ζε ζρέζε κε ην 

κήθνο ηεο δνθνύ. 

 Οη κεηαθηλήζεηο ελόο ηπραίνπ ζεκείνπ θαηά ηνλ άμνλα ηεο δνθνύ θαη 

εγθάξζηα ζε απηόλ (βέιε θάκςεσο) είλαη κηθξέο ζε ζρέζε κε ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο δηαηνκήο (ζεσξία κηθξώλ παξακνξθώζεσλ). 

 Η επηξξνή ηεο δηαηκεηηθήο παξακόξθσζεο επί ηνπ βέινπο θάκςεσο 

ζεσξείηαη ακειεηέα. 

 

Καηά ηελ θακπύισζε ηνπ θεληξνβαξηθνύ άμνλα, επέξρεηαη επηκήθπλζε 

ησλ θαηώηεξσλ ηλώλ θαη βξάρπλζε ησλ αλώηεξσλ. Ο θεληξνβαξηθόο 

άμνλαο θαιείηαη νπδέηεξνο άμνλαο, θαζώο νύηε επηκεθύλεηαη νύηε ζιίβεηαη. 

Σην ζρήκα 2.2 θαίλεηαη ν νπδέηεξνο θεληξνβαξηθόο άμνλαο ΟΚ, ην 

νπδέηεξν επίπεδν ΑΒΒ’Α’, ε ηνκή ΑΒ ηνπ νπδεηέξνπ επηπέδνπ κε ηε 

δηαηνκή πνπ νλνκάδεηαη νπδέηεξε γξακκή θαη νη θύξηνη άμνλεο y,z ηεο 

δηαηνκήο. 
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Σρήκα 2.2 

Οπδέηεξνο άμνλαο θακπηόκελεο δνθνύ 

 

Έζησ ε ακθηέξεηζηε δνθόο ηνπ ζρήκαηνο 2.1 ππό ηε δξάζε ηνπ θνξηίνπ P. 

Η θόξηηζε ηεο δνθνύ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηνλ άμνλα z θαη ε δνθόο 

θάκπηεηαη σο πξνο ηνλ άμνλα y. Απνθόπηνληαο από ηε δνθό έλα 

ζηνηρεηώδεο ηκήκα dx θαη κε βάζε ηελ παξαδνρή Bernoulli, έρνπκε ηα εμήο: 

 

 
Σρήκα 2.3 

Κακπύισζε ζηνηρεηώδνπο ηκήκαηνο θακπηόκελεο δνθνύ 
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O θεληξνβαξηθόο άμνλαο Οx παξακνξθώλεηαη ζε ηόμν θύθινπ αθηίλαο R. Οη 

δηαηνκέο Γ1Γ2 θαη Γ1Γ2 έρνπλ ζηξαθεί θαηά γσλία dθ/2 θαζεκία σο πξνο 

ηελ θάζεηε δηέπζπλζε.  

Από ηελ νκνηόηεηα ησλ ηξηγώλσλ ΟΓΓ θαη ΓΜΝ ηζρύεη: 

Γl z
=

dx R
                                            (2.1) 

Ο ιόγνο 
Γl

dx
 εθθξάδεη ηελ αλεγκέλε παξακόξθσζε ε, ε νπνία ζύκθσλα κε 

ην λόκν ηνπ Hooke δίλεηαη από ηε ζρέζε: 
ζ

ε=
Δ

. 

Σπλδπάδνληαο ηηο παξαπάλσ εμηζώζεηο, πξνθύπηεη 
Δ

ζ= z
R
 .            (2.2) 

Ο ιόγνο Δ/R είλαη ζηαζεξόο γηα όια ηα ζεκεία ηεο θάζε ίλαο θαη επνκέλσο 

ε ζρέζε (2.2) απνθηά ηε κνξθή: ζ=C z  

 

Η νπδέηεξε γξακκή κηαο δηαηνκήο είλαη ην ίρλνο ηνπ νπδεηέξνπ επηπέδνπ 

ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαηνκή θαη ζε απηήλ νη νξζέο ηάζεηο ιόγσ θάκςεο είλαη 

κεδεληθέο, ηαπηίδεηαη δε κε ηνλ θεληξνβαξηθό άμνλα ηεο δηαηνκήο. Γηαηξεί 

ηε δηαηνκή ζε ζιηβόκελε θαη εθειθπόκελε δώλε. 

Με βάζε ηελ ηζνξξνπία ηνπ ζηνηρεηώδνπο ηκεκάηνο, πξέπεη ην άζξνηζκα 

ησλ ξνπώλ ησλ ζηνηρεησδώλ δπλάκεσλ ζ∙dA σο πξνο ηνλ άμνλα y λα είλαη 

ίζν κε ηελ θακπηηθή ξνπή My. 

Ιζρύεη δειαδή:        2
y y

Δ E
M = zζdA z dA= I

R R
                                        (2.3) 

ε νπνία κε βάζε ηε ζρέζε (2.2) δίλεη ηειηθά: 

 
y

x
y

Μ
ζ = z

I
                                        (2.4) 

Άξα ε θαηαλνκή ησλ νξζώλ ηάζεσλ θαζνξίδεηαη πιήξσο από ηε ξνπή 

θάκςεο θαη ηε ξνπή αδξάλεηαο ηεο δηαηνκήο. 
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Σρήκα 2.4 

Καηαλνκή νξζώλ ηάζεσλ ιόγσ θάκςεο ζε ηπραία δηαηνκή 

  

Ωο ειαζηηθή ξνπή αληίζηαζεο δηαηνκήο σο πξνο ηνλ άμνλα y νξίδεηαη ν 

ιόγνο ηεο ξνπήο αδξάλεηαο ηεο δηαηνκήο σο πξνο ηνλ άμνλα y, πξνο ηελ 

απόζηαζε ηεο πην απνκαθξπζκέλεο ίλαο από ηνλ ίδην άμνλα. Όκνηα νξίδεηαη 

θαη ε ειαζηηθή ξνπή αληίζηαζεο σο πξνο ηνλ άμνλα z. Γειαδή: 

y
el,y

I
W =

z
        θαη      el,z

I
W = z

y
                                    (2.5) 

Αλ ε νπδέηεξε γξακκή ζπληζηά θαη άμνλα ζπκκεηξίαο ηεο δηαηνκήο, ηόηε νη 

αθξαίεο ίλεο ηεο ζιηβόκελεο θαη ε εθειθπόκελεο δώλεο απέρνπλ ηελ ίδηα 

απόζηαζε από ηνλ άμνλα y, ζπλεπώο ηζρύεη: o u
el,y el,yW =W . 

Δπνκέλσο, ε θαηαλνκή ησλ νξζώλ ηάζεσλ κπνξεί λα γξαθεί σο εμήο: 

y
x

el

Μ
ζ =

W
. 

 

Υπό ηελ επίδξαζε ησλ εγθάξζησλ θνξηίσλ, εθηόο από θακπηηθή ξνπή, 

εκθαλίδεηαη θαη ηέκλνπζα δύλακε. Δπνκέλσο, ζηε δνθό εθηόο από νξζέο 

ηάζεηο ζ, αλαπηύζζνληαη θαη δηαηκεηηθέο ηάζεηο η. Καζώο ε ζπκπεξηθνξά 

ηεο δνθνύ είλαη ειαζηηθή θαη επεηδή ηζρύεη ε αξρή ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ 

ειαζηηθώλ παξακνξθώζεσλ, ε παξνπζία ησλ δηαηκεηηθώλ ηάζεσλ δελ 

επεξεάδεη ηελ θαηαλνκή ησλ νξζώλ ηάζεσλ ζηε δηαηνκή. 
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Σρήκα 2.5 

Καηαλνκή δηαηκεηηθώλ ηάζεσλ ζε δνθό νξζνγσληθήο δηαηνκήο ιόγσ 

θάκςεο 

 

Από ηελ ηζνξξνπία θαηά ηνλ άμνλα x ηνπ ζηνηρεηώδνπο ηκήκαηνο ηεο δνθνύ 

κεηαμύ ησλ δηαηνκώλ Ι θαη ΙΙ, ηζρύεη: 

x zxF =0 ζ b dz+η b dx=(ζ+dζ) b dz       zx

dζ dz b
η =

dx b

 



       (2.6) 

Eίλαη 

y

y
x

y y y

dM
Μ dζ Q zdxζ = z z=
I dx I I


                                                                    (2.7) 

Δπνκέλσο, ε (2.6) γίλεηαη: zx
y

Q b z dz
η =

b I

  



 

Τν κέγεζνο b∙z∙dz είλαη ε ζηαηηθή ξνπή Sy ηεο ζηνηρεηώδνπο επηθάλεηαο b∙dz 

σο πξνο ηνλ άμνλα y. 

Eπνκέλσο, ε δηαηκεηηθή ηάζε δίλεηαη ηειηθά από ηε ζρέζε: 

y
zx

y

Q S
η =

b I




                                                           (2.8) 

 

Σε όιελ ηελ παξάγξαθν, εμεηάζζεθε θόξηηζε θαηά ηνλ θαηαθόξπθν άμνλα 

z θαη ζπλεπώο θάκςε ηεο δνθνύ πεξί ηνλ άμνλα y. Αλάινγεο ζρέζεηο 

ηζρύνπλ θαη γηα θόξηηζε θαηά y θαη ζπλεπώο θάκςε θαηά z. 
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2.2 Ελαζηική και πλαζηική ανάλςζη 

 Όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, ε ηερληθή ζεσξία θάκςεο αλαθέξεηαη 

ζηελ ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα θαη βαζίδεηαη ζηε ζεσξία κηθξώλ 

κεηαηνπίζεσλ. Πξόθεηηαη επνκέλσο, γηα ειαζηηθή αλάιπζε 1εο ηάμεσο. Η 

ειαζηηθή αλάιπζε κπνξεί λα εθαξκόδεηαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο 

δηαηνκώλ, αλεμαξηήησο αλ ε αληνρή ηνπο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ 

ειαζηηθή ή πιαζηηθή αληνρή ηνπο. Αληηζέησο, ε πιαζηηθή αλάιπζε δελ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο θαη γηα λα είλαη δπλαηή ε 

εθαξκνγή ηεο πξέπεη λα πιεξνύληαη θάπνηεο πξνϋπνζέζεηο. 

Σηελ παξάγξαθν απηή γίλεηαη αλαθνξά ζηηο 2 κεζόδνπο αλάιπζεο θαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 

2.2.1 Ελαζηική ανάλςζη 

 Kαηά ηελ ειαζηηθή αλάιπζε, ππνηίζεηαη ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θνξέα θαη ε ζρέζε ηάζεο-παξακόξθσζεο ηνπ πιηθνύ ζεσξείηαη όηη είλαη 

γξακκηθή γηα νπνηαδήπνηε ζηάζκε ησλ ηάζεσλ. Η παξακόξθσζε είλαη 

επνκέλσο αλάινγε κε ηελ ηάζε, δειαδή ην πιηθό ζπκπεξηθέξεηαη ειαζηηθά 

θαζ’όιε ηε θόξηηζε. 

 

 
Σρήκα 2.6 

Γηαγξάκκαηα ηάζεσλ-αλεγκέλσλ παξακνξθώζεσλ 

 

Καηά ηελ ειαζηηθή αλάιπζε ζηαηηθώο νξηζκέλσλ θνξέσλ, ηα 

εληαηηθά κεγέζε πξνθύπηνπλ από ηηο εμηζώζεηο ζηαηηθήο ηζνξξνπίαο, ελώ 

ζηνπο ππεξζηαηηθνύο θνξείο ηα εληαηηθά κεγέζε πξέπεη λα ηθαλνπνηνύλ ηηο 

ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο θαη λα πξνθαινύλ κεηαθηλήζεηο πνπ είλαη ζπκβαηέο κε 

ηελ ειαζηηθή ζπλέρεηα ηνπ θνξέα θαη ηηο ζπλζήθεο ζηήξημεο. Οη εμηζώζεηο 

ηζνξξνπίαο δελ επαξθνύλ γηα λα πξνζδηνξηζηνύλ ηα άγλσζηα κεγέζε θαη 

πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ κε απιέο γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ 

κεηαθηλήζεσλ ηνπ θνξέα, νη νπνίεο νλνκάδνληαη εμηζώζεηο ζπκβηβαζηνύ 



 
 
- 36 -                                                                                                                     Κεθάιαην 2 

 

 
Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θενδώξαο Μίληδηα, ΔΜΠ 2010 

 

 

ησλ παξακνξθώζεσλ θαη εμαζθαιίδνπλ ηε ζπκβαηόηεηα ησλ κεηαθηλήζεσλ 

ζηελ παξακνξθσκέλε θαηάζηαζε. 

 Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ εληαηηθώλ θαη παξακνξθσζηαθώλ κεγεζώλ 

θαη ησλ αληηδξάζεσλ ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο δύν γεληθέο κέζνδνη 

πξνζέγγηζεο. Η πξώηε είλαη ε κέζνδνο ησλ δπλάκεσλ, ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία απειεπζεξώλνληαη θάπνηνη θόκβνη ηνπ θνξέα ώζηε απηόο λα 

κεηαηξαπεί ζε ζηαηηθά νξηζκέλν πνπ νλνκάδεηαη ζεκειηώδεο θνξέαο. Οη 

άγλσζηεο κεηαβιεηέο είλαη νη αλαγθαίεο δπλάκεηο πνπ ζα επαλαθέξνπλ ηε 

ζπκβαηόηεηα ηεο γεσκεηξίαο. Δπηιύεηαη έλα ζύζηεκα εμηζώζεσλ ίζσλ κε 

ηνλ αξηζκό ησλ άγλσζησλ δπλάκεσλ, ώζηε ε θαηαζθεπή λα γίλεη ζηαηηθώο 

νξηζκέλε. 

Η δεύηεξε είλαη ε κέζνδνο ησλ κεηαθηλήζεσλ, θαηά ηελ νπνία 

επηβάιινληαη δεζκεύζεηο κεηαθηλήζεσλ, ώζηε λα εκπνδίδεηαη ε κεηαθίλεζε 

ησλ θόκβσλ, θαη πξνζδηνξίδνληαη νη απαηηνύκελεο δπλάκεηο πνπ πξνθαινύλ 

ηηο δεζκεύζεηο. Σηε ζπλέρεηα επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε ησλ θόκβσλ κέρξη 

λα κεδεληζηνύλ νη δπλάκεηο. Οη άγλσζηεο κεηαβιεηέο ηεο κεζόδνπ είλαη νη 

δπλαηέο επηθόκβηεο κεηαθηλήζεηο θαη ζηξνθέο. Ο αξηζκόο ησλ δπλάκεσλ 

δεζκεύζεσο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζζνύλ πξόζζεηα ζην θνξέα, ηζνύηαη κε 

ηνλ αξηζκό ησλ δπλαηώλ επηθόκβησλ κεηαθηλήζεσλ, ε δε αλάιπζε απαηηεί 

θαη πάιη ηελ επίιπζε ελόο ζπζηήκαηνο εμηζώζεσλ. 

 Η ειαζηηθή αλάιπζε δηαθξίλεηαη ζε δύν θαηεγνξίεο: 

-Eιαζηηθή αλάιπζε 1εο ηάμεσο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη εμηζώζεηο 

ηζνξξνπίαο ησλ δπλάκεσλ θαη ηνπ ζπκβηβαζηνύ ησλ παξακνξθώζεσλ 

αλαθέξνληαη ζηελ αξρηθή απαξακόξθσηε γεσκεηξία ηνπ θνξέα. 

Φξεζηκνπνηείηαη όηαλ νη κεηαηνπίζεηο ησλ δηαηνκώλ ηνπ θνξέα θαη νη 

αλεγκέλεο παξακνξθώζεηο ησλ αθξαίσλ ηλώλ θάζε δηαηνκήο είλαη κηθξέο, 

ώζηε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα λα ζεσξείηαη ειαζηηθή. Ιζρύεη ε αξρή ηεο 

επαιιειίαο, θαηά ηελ νπνία ην απνηέιεζκα κηαο ζπλνιηθήο  δξάζεο είλαη 

ίζν κε ην άζξνηζκα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ πνπ 

ζπληζηνύλ ηελ νιηθή δξάζε. Η αξρή ηεο επαιιειίαο ηζρύεη κόλν όηαλ ην 

πιηθό είλαη ειαζηηθό (ζ=Δ∙ε) θαη ε γεσκεηξία ηεο θαηαζθεπήο δε 

κεηαβάιιεηαη ιόγσ κε γξακκηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

-Διαζηηθή αλάιπζε 2εο ηάμεσο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη εμηζώζεηο 

ηζνξξνπίαο αλαθέξνληαη ζηελ παξακνξθσκέλε γεσκεηξία ηνπ θνξέα. 

Λακβάλεηαη επνκέλσο ππόςε ε επίδξαζε ησλ παξακνξθώζεσλ ηνπ θνξέα 

ζηα εληαηηθά κεγέζε ηνπ. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ ηζρύεη ε αξρή ηεο 

επαιιειίαο, ελώ γηα ηελ επίιπζε ηνπ θνξέα ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο 

θαηάιιεια πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή, ιόγσ αλάγθεο 

πινπνίεζεο κεγάινπ αξηζκνύ ππνινγηζκώλ. Σπγθεθξηκέλα, ε ειαζηηθή 
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ζεσξία 2εο ηάμεσο ζπληίζεηαη από ηε δηαδνρηθή επίιπζε αλαιύζεσλ 1εο 

ηάμεσο ηνπ θνξέα, ηνπ νπνίνπ ε γεσκεηξία κεηαβάιιεηαη ζε θάζε βήκα, κε 

βάζε ηελ πξνεγνύκελε ηζηνξία θόξηηζεο. 

Αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί όηη ε ππόζεζε ηεο γξακκηθήο ζπκπεξηθνξάο 

θνξηίνπ-παξακνξθώζεσλ είλαη δπλαηόλ λα εθαξκνζηεί είηε γηα 1εο είηε γηα 

2εο ηάμεσο ειαζηηθή αλάιπζε, αθόκα θαη όηαλ ε αληνρή ηεο δηαηνκήο 

βαζίδεηαη ζηελ πιαζηηθή αληνρή. 

 

2.2.2 Πλαζηική ανάλςζη 

 Η πιαζηηθή αλάιπζε ιακβάλεη ππόςε ηηο επηδξάζεηο ηεο κε 

γξακκηθόηεηαο ηνπ πιηθνύ θαηά ηνλ ππνινγηζκό ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

δξάζεσλ, ελώ ρξεζηκνπνηείηαη κόλν εθόζνλ ηα κέιε ηεο θαηαζθεπήο 

δηαζέηνπλ επαξθή ζηξνθηθή ηθαλόηεηα ζηηο ζέζεηο όπνπ δεκηνπξγείηαη 

πιαζηηθή άξζξσζε.  

Oη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο πιαζηηθήο αλάιπζεο είλαη νη αθόινπζεο: 

-O ράιπβαο πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή νιθηκόηεηα, ώζηε λα κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί ε πιαζηηθή αληνρή ησλ δηαηνκώλ. 

-Μεηά ηε δεκηνπξγία ηεο πιαζηηθήο άξζξσζεο, απηή πξέπεη λα έρεη ηελ 

ηθαλόηεηα λα ζηξαθεί ππό ζρεδόλ ζηαζεξή ξνπή, ίζε κε ηελ πιαζηηθή ξνπή 

ηεο δηαηνκήο. (Βιέπε παξάγξ.2.5) 

-Η πιαζηηθή άξζξσζε πξέπεη λα έρεη αξθεηή ζηξνθηθή ηθαλόηεηα, ρσξίο λα 

πξνεγεζεί ηνπηθόο ή πιεπξηθόο ιπγηζκόο, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί κεραληζκόο θαηάξξεπζεο κε αλαθαηαλνκή ησλ ξνπώλ. 

Δίλαη απαξαίηεηε ε γλώζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ηάζεσλ-αλεγκέλσλ 

παξακνξθώζεσλ ηνπ πιηθνύ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε γξακκηθήο 

αλάιπζεο. Δάλ ε ηάζε κεησζεί ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο πιαζηηθήο 

πεξηνρήο, ε θακπύιε απνθόξηηζεο είλαη επζεία γξακκή παξάιιειε κε ηνλ 

ειαζηηθό θιάδν ηνπ δηαγξάκκαηνο ζ-ε. Υπνζέηνληαο απόιπηε πιαζηηθόηεηα 

κεηά ηελ ππέξβαζε ηνπ νξίνπ δηαξξνήο, ακεινύληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

θξάηπλζεο, γεγνλόο πνπ είλαη ππέξ ηεο αζθαιείαο. 

Η πιαζηηθή αλάιπζε βαζίδεηαη ζηε κε γξακκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

πιηθνύ αθόκα θαη αλ ακεινύληαη ηα θαηλόκελα 2αο ηάμεσο. Οη πιαζηηθέο 

αλαιύζεηο 2εο ηάμεσο απαηηνύλ γεληθά ηε ρξήζε πξνγξακκάησλ 

ππνινγηζηή. Αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί όηη επεηδή ε πιαζηηθή αλάιπζε είλαη 

βαζηθά κε γξακκηθή, ε αξρή ηεο επαιιειίαο δελ ηζρύεη. 

 Ο ζρεδηαζκόο δνθώλ κε ηε κέζνδν πιαζηηθήο αλάιπζεο ζπλεπάγεηαη 

νηθνλνκία ηεο θαηαζθεπήο, ε νπνία είλαη ηόζν κεγαιύηεξε όζν απμάλεηαη ε 

ππεξζηαηηθόηεηα ηνπ θνξέα. 

 

 



 
 
- 38 -                                                                                                                     Κεθάιαην 2 

 

 
Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θενδώξαο Μίληδηα, ΔΜΠ 2010 

 

 

 

2.3 Μέθοδοι ανάλςζηρ και ελέγσος 

 Όπσο επηζεκάλζεθε ζηελ παξάγξαθν 2.2, ππάξρνπλ δύν είδε κε 

γξακκηθόηεηαο: ε κε γξακκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πιηθνύ ιόγσ δηαξξνήο 

ηνπ ράιπβα θαη ε γεσκεηξηθή κε γξακκηθόηεηα ιόγσ κεγάισλ 

κεηαηνπίζεσλ. Δίλαη ζύλεζεο ε πξαγκαηηθή γεσκεηξία (επζπγξακκία θαη 

ζηξέβισζε κειώλ, θαηαθνξπθόηεηα ππνζηπισκάησλ) λα απνθιίλεη από 

ηελ ηδεαηή ιόγσ αηειεηώλ θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη αλέγεξζεο. Οη 

απνθιίζεηο απηέο νλνκάδνληαη γεσκεηξηθέο αηέιεηεο. Δπίζεο, ιόγσ 

δηαθόξσλ, θπξίσο ζεξκηθώλ, επηξξνώλ παξεκπνδίδνληαη ζπρλά νη 

ειεύζεξεο παξακνξθώζεηο θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο 

ησλ κειώλ (έιαζε, θνπέο, ζπγθνιιήζεηο), κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνύληαη παξακέλνπζεο ηάζεηο ζηελ αθόξηηζε θαηάζηαζε. Οη 

απνθιίζεηο απηέο νλνκάδνληαη δνκηθέο αηέιεηεο. 

 Οη κέζνδνη αλάιπζεο ησλ θαηαζθεπώλ δηαθξίλνληαη αλαιόγσο εάλ 

ιακβάλνπλ ή όρη ππόςε ηηο δύν κε γξακκηθόηεηεο θαη ηηο αηέιεηεο. Οη 

κέζνδνη αλάιπζεο ζύκθσλα κε ηελ νξνινγία ηνπ Δπξσθώδηθα 3 πεξί 

ζρεδηαζκνύ θειπθώλ, είλαη νη εμήο: 

 

ΓΡΑΜΜΙΚΗ EΛΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ (Linear Analysis-LA) 

Oη παξακνξθώζεηο ηνπ θνξέα θαη νη αλεγκέλεο παξακνξθώζεηο ε είλαη 

κηθξέο, ώζηε ε ζπκπεξηθνξά λα είλαη ειαζηηθή θαη ε επίιπζε λα γίλεηαη κε 

βάζε ηελ αξρηθή απαξακόξθσηε γεσκεηξία ηνπ θνξέα. Δίλαη ε ειαζηηθή 

αλάιπζε 1εο ηάμεσο πνπ εμεηάζζεθε παξαπάλσ. 

 

ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ (Μaterial Νon-linear Analysis-MNA) 

Οη παξακνξθώζεηο ηνπ θνξέα είλαη κηθξέο, αιιά νη αλεγκέλεο 

παξακνξθώζεηο είλαη κεγάιεο. Η επίιπζε γίλεηαη κε βάζε ηελ 

απαξακόξθσηε γεσκεηξία ηνπ θνξέα, αιιά ιακβάλνληαη ππόςε 

αλειαζηηθέο παξακνξθώζεηο. Ολνκάδεηαη θαη πιαζηηθή αλάιπζε κε βάζε ηε 

ζεσξία 1εο ηάμεσο. 

 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΩ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ, ΕΛΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ (Geometrically 

Non-linear Analysis-GNA) 

Oη αλεγκέλεο παξακνξθώζεηο είλαη κηθξέο, αιιά νη παξακνξθώζεηο ηνπ 

θνξέα είλαη κεγάιεο. Η αλάιπζε είλαη ειαζηηθή, αιιά ε επίιπζε γίλεηαη κε 

βάζε ηελ παξακνξθσκέλε γεσκεηξία ηνπ θνξέα. Δδώ πξέπεη λα γίλεη 

δηάθξηζε κε βάζε ηε ζεκαζία ηνπ όξνπ “παξακνξθώζεηο” ηνπ θνξέα. Δάλ 

νη κεηαηνπίζεηο είλαη κηθξέο, αιιά νη ζηξνθέο κεγάιεο, ηόηε ε ζρέζε 

ξνπώλ-θακππινηήησλ είλαη γξακκηθή θαη ε κε γξακκηθόηεηα αθνξά κόλν 
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ηελ αλάιπζε ζην παξακνξθσκέλν ζύζηεκα. Η αλάιπζε απηή νλνκάδεηαη 

θαη γξακκηθή ζεσξία επζηάζεηαο ή αλάιπζε κε ζεσξία 2εο ηάμεσο. Γίλεη 

απνηειέζκαηα κόλν κέρξη ην θνξηίν ιπγηζκνύ. 

Αλ νη κεηαηνπίζεηο είλαη κεγάιεο, ηόηε ε ζρέζε ξνπώλ-θακππινηήησλ είλαη 

κε γξακκηθή. Η αλάιπζε απηή νλνκάδεηαη θαη κε γξακκηθή ζεσξία 

επζηάζεηαο ή αλάιπζε κε ζεσξία 3εο (ή αλώηεξεο) ηάμεσο, ελώ δίλεη ιύζεηο 

θαη πέξαλ ηνπ θνξηίνπ ιπγηζκνύ. Σε επηθαλεηαθνύο θνξείο (πιάθεο, 

θειύθε) είλαη αλαγθαία ε εθαξκνγή ηεο όηαλ αλαδεηείηαη ην νξηαθό 

θνξηίν, όπνπ παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ε κεηαιπγηζκηθή ζπκπεξηθνξά. 

 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΩ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ, ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ (Geometrically 

and Materially Non-linear Analysis-GMNA) 

Oη παξακνξθώζεηο θαη νη αλεγκέλεο παξακνξθώζεηο είλαη κεγάιεο. 

 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΩ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ, ΕΛΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΜΕ ΑΡΥΙΚΕ 

ΑΣΕΛΕΙΕ (Geometrically Non-linear Analysis with Imperfections-

GNIA) 

H αλάιπζε απηή είλαη ε ίδηα κε ηελ GNA, κε επηπιένλ ηελ παξνπζία 

αηειεηώλ. Σπλήζσο νη δνκηθέο αηέιεηεο ελζσκαηώλνληαη ζηηο γεσκεηξηθέο 

θαη ε αλάιπζε γίλεηαη κε βάζε ηηο ηζνδύλακεο γεσκεηξηθέο αηέιεηεο. Η 

κνξθή ησλ αηειεηώλ επηιέγεηαη ζπλήζσο λα αθνινπζεί ηελ 1ε ηδηνκνξθή 

ιπγηζκνύ θαη ην κέγεζόο ηνπο δίλεηαη από ηνπο δηάθνξνπο θαλνληζκνύο. 

 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΩ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ, ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΜΕ ΑΡΥΙΚΕ 

ΑΣΕΛΕΙΕ (Geometrically and Materially Non-linear Analysis with 

Imperfections-GMNIA) 

Η αλάιπζε απνηειεί ζπλδπαζκό ησλ πξνεγνπκέλσλ θαη δίλεη ηα 

πξαγκαηηθά νξηαθά θνξηία ηεο θαηαζθεπήο ή ηνπ εμεηαδόκελνπ κέινπο. 

 

Σην ζρήκα 2.7 απεηθνλίδεηαη ε ζρέζε ηνπ γεληθεπκέλνπ θνξηίνπ θαη ηεο 

γεληθεπκέλεο παξακόξθσζεο γηα ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο αλάιπζεο. Όπσο 

θαίλεηαη, κόλν ε GMNIA δίλεη ην πξαγκαηηθό νξηαθό θνξηίν. Οη ππόινηπεο 

αλαιύζεηο απαηηνύλ πξόζζεηνπο ειέγρνπο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ 

θνξηίνπ απηνύ. Eίλαη ζπλεπώο απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε θάζε κε-

γξακκηθόηεηα πιηθνύ θαη κε-γξακκηθόηεηα γεσκεηξίαο ώζηε λα 

ππνινγηζηεί ε πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θαηαζθεπήο θαη ε κέγηζηε 

θέξνπζα ηθαλόηεηά ηεο. 

 

 

 



 
 
- 40 -                                                                                                                     Κεθάιαην 2 

 

 
Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θενδώξαο Μίληδηα, ΔΜΠ 2010 

 

 

 

 
Σρήκα 2.7 

Κακπύιεο απόθξηζεο ησλ θαηαζθεπώλ γηα δηάθνξεο αλαιύζεηο 

 

Τα είδε ησλ αλαιύζεσλ πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ ζα καο 

απαζρνιήζνπλ θαζ’όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, 

όπνπ ζα γίλνληαη αληίζηνηρεο αλαιύζεηο κε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ADINA. 

 

2.4 Καηάηαξη διαηομών   

Με βάζε ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ε αληνρή θαη ε ζηξνθηθή ηθαλόηεηα 

ησλ δηαηνκώλ πεξηνξίδεηαη από ηνλ ηνπηθό ιπγηζκό, νη δηαηνκέο 

θαηαηάζζνληαη ζηηο αθόινπζεο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

Γηαηνκέο θαηεγνξίαο 1: Eίλαη εθείλεο πνπ κπνξνύλ λα ζρεκαηίζνπλ 
πιαζηηθή άξζξσζε κε ηελ απαηηνύκελε από ηελ πιαζηηθή αλάιπζε 

ζηξνθηθή ηθαλόηεηα ρσξίο κείσζε ηεο αληνρήο ηνπο. 

Γηαηνκέο θαηεγνξίαο 2: Eίλαη εθείλεο πνπ κπνξνύλ λα αλαπηύμνπλ ηελ 

πιαζηηθή ξνπή αληνρήο ηνπο, αιιά έρνπλ πεξηνξηζκέλε ζηξνθηθή 
ηθαλόηεηα ιόγσ ηνπηθνύ ιπγηζκνύ. 

Γηαηνκέο θαηεγνξίαο 3: Eίλαη εθείλεο ζηηο νπνίεο ε ηάζε ζηελ αθξαία 
ζιηβόκελε ίλα ηνπ ραιύβδηλνπ κέινπο, ππνζέηνληαο ειαζηηθή θαηαλνκή 
ησλ ηάζεσλ, κπνξεί λα θζάζεη ην όξην δηαξξνήο, αιιά ν ηνπηθόο ιπγηζκόο 

εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο πιαζηηθήο ξνπήο αληνρήο. 

Γηαηνκέο θαηεγνξίαο 4: Eίλαη εθείλεο ζηηο νπνίεο ηνπηθόο ιπγηζκόο ζα 

ζπκβεί πξηλ ηελ αλάπηπμε ηεο ηάζεο δηαξξνήο ζε έλα ή πεξηζζόηεξα κέξε 
ηεο δηαηνκήο. 
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Πίλαθαο 2.1 

Καηάηαμε δηαηνκώλ ζε ζρέζε κε ηε ξνπή αληνρήο θαη ηε ζηξνθηθή 

ηθαλόηεηα 

 

 

Τα όξηα γηα ηα ζιηβόκελα ζηνηρεία θαηεγνξίαο 1, 2 θαη 3 ιακβάλνληαη 

από ηνλ πίλαθα 2.2. Αλ έλα ζηνηρείν ηεο δηαηνκήο δελ ηθαλνπνηεί ηα όξηα 

ηεο θαηεγνξίαο 3, θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 4. 

Τα επηκέξνπο ζιηβόκελα ηκήκαηα κηαο δηαηνκήο (π.ρ. ν θνξκόο ή ην 

πέικα) ελδέρεηαη λα αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο. Η θαηάηαμε ηεο 

δηαηνκήο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε γίλεηαη κε βάζε ηελ πςειόηεξε 

θαηεγνξία (δπζκελέζηεξε) ησλ ζιηβόκελσλ ηκεκάησλ ηεο. 
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Εζυηεπικά θλιβόμενα ημήμαηα  

 

Άμνλαο  

θάκςεο  

 

Άμνλαο 

θάκςεο 

Καηεγνξία 
Τκήκα πνπ 

ππόθεηηαη ζε θάκςε 

Τκήκα πνπ 

ππόθεηηαη ζε ζιίςε 

Τκήκα πνπ ππόθεηηαη ζε θάκςε θαη 

ζιίςε  

Καηαλνκή 

ηάζεσλ ζηα 

ηκήκαηα 

(ζιίςε 

ζεηηθή)     

1  72t/c   33t/c  











36
/:5,0όταν

113

396
/:5,0όταν






tc

tc
 

2  83t/c   38t/c  











5,41
/:5,0όταν

113

456
/:5,0όταν






tc

tc
 

Καηαλνκή 

ηάζεσλ ζηα 

ηκήκαηα 

(ζιίςε 

ζεηηθή) 
 

 
 

3 124t/c   42t/c  

)()1(62/:1όταν

33,067,0

42
/:1όταν

*) 











tc

tc
 

yf/235  fy 235 275 355 420 460 

 1,00 0,92 0,81 0,75 0,71 

*)   -1 εθαξκόδεηαη όπνπ ε ζιηπηηθή ηάζε  < fy είηε ε εθειθπζηηθή παξακόξθσζε y>fy/E 

Πίλαθαο 2.2α 

Μέγηζηνη ιόγνη πιάηνπο πξνο πάρνο γηα ζιηβόκελα ζηνηρεία 

t

c

t

c c

t

c Axis of
bendingt

c

t

tc tc t

c

Axis of
bending

+

fy

-

fy

c

+

fy

-
fy

c

+

fy

-

fy

c
c

+

fy

-

fy

c
c/2

+

f y

c

+

f y

-

  fy

c
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Πποεξέσονηα πέλμαηα  

t

c

  

t

c

 

t

c

 

t
c

 

Διαηέο δηαηνκέο  Σπγθνιιεηέο δηαηνκέο 

Καηεγνξία Σηνηρείν ππό ζιίςε  

Σηνηρείν ππό θάκςε θαη ζιίςε 

Άθξν ζε ζιίςε  Άθξν ζε εθειθπζκό 

Πιαζηηθή 

θαηαλνκή 

ηάζεσλ ζην 

ζηνηρείν 

(ζιίςε 

ζεηηθή) 

 
  

1  9t/c  





9
t/c  






9
t/c  

2 10t/c  





10
t/c  






10
t/c  

Διαζηηθή 

θαηαλνκή 

ηάζεσλ ζην 

ζηνηρείν 

(ζιίςε 

ζεηηθή) 

     

3 14t/c  
 k21t/c  

Για k βλέπε EN 1993-1-5 

yf/235  fy 235 275 355 420 460 

 1,00 0,92 0,81 0,75 0,71 

Πίλαθαο 2.2β 

Μέγηζηνη ιόγνη πιάηνπο πξνο πάρνο γηα ζιηβόκελα ζηνηρεία 

 

 

+

c

c

+

c
-

c

+

c
-

+

c

+

c

-

c
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Αλαθνξά επίζεο ζηα 

“Πξνεμέρνληα ζηνηρεία” (βιέπε 

Πίλ.2.2β) 

 

Γυνιακά  

 

 

Γελ ηζρύεη γηα γσληαθά ζε 

ζπλερή επαθή κε άιια 

ζηνηρεία 

 

Καηεγνξία Γηαηνκή ζε ζιίςε 

Καηαλνκή 

ηάζεσλ ζηε 

δηαηνκή  

(ζιίςε 

ζεηηθή) 

 

3 


 5,11
t2

hb
:15t/h  

Σωληνωτές διατομές 

 

 

Καηεγνξία Γηαηνκή ζε θάκςε θαη/ή ζιίςε 

1 250t/d   

2 270t/d   

3 

290t/d   

ΗΜΕΙΩΗ  Γηα 290t/d   βιέπε EN 1993-1-6.  

yf/235  
fy 235 275 355 420 460 

 1,00 0,92 0,81 0,75 0,71 


2 1,00 0,85 0,66 0,56 0,51 

Πίλαθαο 2.2γ 

Μέγηζηνη ιόγνη πιάηνπο πξνο πάρνο γηα ζιηβόκελα ζηνηρεία 

 

t

h

b

+

+

fy

t d
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2.5 Αζηοσία λόγυ ζσημαηιζμού πλαζηικού μησανιζμού 

καηάππεςζηρ 

 Όπσο εμεηάζζεθε ζηελ παξάγξαθν 2.1, ε θάκςε ζε κηα δηαηνκή 

πξνθαιεί ηελ αλάπηπμε νξζώλ ηάζεσλ νη νπνίεο είλαη αλάινγεο ηεο 

απόζηαζεο από ηελ νπδέηεξε γξακκή. Αλ ε δηαηνκή είλαη ζπκκεηξηθή σο 

πξνο ηνλ άμνλα ηεο θάκςεο, ηόηε νη κέγηζηεο νξζέο ηάζεηο εκθαλίδνληαη 

ζηα άθξα ηεο δηαηνκήο θαη είλαη κεηαμύ ηνπο ίζεο. Γηα θάπνηα ηηκή 

επηβαιιόκελνπ θνξηίνπ, νη αθξαίεο ίλεο ηεο δηαηνκήο απνθηνύλ ηάζε ίζε κε 

ηελ ηάζε δηαξξνήο fy, ηε κέγηζηε ηάζε πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη ε δηαηνκή. 

Με αύμεζε ηνπ επηβαιιόκελνπ θνξηίνπ, ε δηαξξνή επεθηείλεηαη θαη ζηηο 

εζσηεξηθέο ίλεο ηεο δηαηνκήο. Όζν απμάλεηαη ε θόξηηζε, ε δηαξξνή 

επεθηείλεηαη θαζ’όιν ην ύςνο ηεο κεζαίαο δηαηνκήο κέρξη ηελ πιήξε 

πιαζηηθνπνίεζε ηεο. Σε απηήλ ηε θάζε, όιεο νη ίλεο ηεο δηαηνκήο έρνπλ 

ηάζε ίζε κε fy. Η δηαηνκή ζπκπεξηθέξεηαη πιένλ σο πιαζηηθή άξζξσζε, 

θαζώο δελ έρεη αληίζηαζε έλαληη ζηξνθήο θαη ε δπζθακςία ηεο είλαη 

κεδεληθή. Με ηελ αλάπηπμε πιαζηηθήο άξζξσζεο, κεηώλεηαη απηόκαηα ε 

ζηαηηθή ανξηζηία ηνπ θνξέα θαηά έλα βαζκό, αθνύ ζηελ ζέζε απηή είλαη 

γλσζηή θαη ζηαζεξή πιένλ ε ξνπή θάκςεο, ίζε κε ηε κέγηζηε ηηκή ηεο. 

Απηόκαηα έλαο ηζνζηαηηθόο θνξέαο κεηαηξέπεηαη ζε κεραληζκό θαη 

θαηαξξέεη. Η θαηάζηαζε απηή ζπλνδεύεηαη από ππεξβνιηθέο 

παξακνξθώζεηο ηνπ θνξέα. 

Η παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιείηαη ζε όια ηεο ηα θεθάιαηα 

κε ακθηέξεηζηεο δνθνύο ράιπβα. Σπλεπώο, ε δεκηνπξγία πιαζηηθήο 

άξζξσζεο ζηε κεζαία δηαηνκή ηεο ακθηέξεηζηεο δνθνύ ηαπηίδεηαη κε ηε 

δεκηνπξγία πιαζηηθνύ κεραληζκνύ θαηάξξεπζεο. 

Η κνξθή απηή αζηνρίαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δνθνύο δηαηνκήο 

θαηεγνξίαο 1 θαζώο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ηόζν λα αλαπηύμνπλ ηελ 

πιαζηηθή ξνπή αληνρήο Μp, όζν θαη λα αλαπηύμνπλ ζηξνθέο ρσξίο λα 

εθδεισζεί ηνπηθόο ιπγηζκόο. Τν ηειεπηαίν απηό ραξαθηεξηζηηθό δελ έρνπλ 

νη δηαηνκέο θαηεγνξίαο 2. 
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Σην ζρήκα 2.8 παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία πξννδεπηηθήο 

πιαζηηθνπνίεζεο κηαο δηαηνκήο. Οη δηαδνρηθέο θάζεηο θαηαπόλεζεο είλαη 

ζπλνπηηθά νη εμήο: 

 Kαηαπόλεζε ζηελ ειαζηηθή πεξηνρή: Σηε θάζε απηή, ε νξζή ηάζε ζ 

θαηαλέκεηαη γξακκηθά πεξί ηνλ νπδέηεξν άμνλα ηεο δηαηνκήο, 

ιακβάλνληαο ηηκέο κηθξόηεξεο από ην όξην δηαξξνήο ηνπ ράιπβα. 

 Γηαξξνή ησλ αθξαίσλ ηλώλ: H ηάζε ζηηο αθξαίεο ίλεο έρεη γίλεη ίζε κε 

ηελ ηάζε δηαξξνήο ζy. H αληίζηνηρε θακπηηθή ξνπή νλνκάδεηαη ξνπή 

δηαξξνήο θαη ζπκβνιίδεηαη κε Μy. Δπηπξόζζεηα, ε ξνπή δηαξξνήο 

πξνθαιεί θαη ηηο πξώηεο αλεγκέλεο κεθύλζεηο αθξαίσλ ηλώλ ίζεο κε 

ηε κέγηζηε ειαζηηθή αλεγκέλε κήθπλζε ε0=ζy/Δ. 

 Kαηαπόλεζε ζηελ ειαζηνπιαζηηθή πεξηνρή: Η δηαξξνή επεθηείλεηαη 

ζηαδηαθά θαη ζηηο εζσηεξηθέο ίλεο ηεο δηαηνκήο θαη ην δηάγξακκα 

θαηαλνκήο ησλ νξζώλ ηάζεσλ απνηειείηαη από δύν ζπλερώο 

ειαηηνύκελα ηξίγσλα πάλσ ζηνλ εθάζηνηε ειαζηηθό ππξήλα ηεο 

δηαηνκήο θαη από δύν ζπλερώο απμαλόκελα νξζνγώληα πάλσ ζην 

εθάζηνηε πιαζηηθό ηκήκα ηεο δηαηνκήο. Τν ζύλνξν κεηαμύ ηνπ 

ειαζηηθνύ ππξήλα θαη ηνπ πάλσ πιαζηηθνύ ππξήλα ηεο δηαηνκήο 

νλνκάδεηαη πάλσ ειαζηνπιαζηηθό ζύλνξν, ελώ αληίζηνηρα νξίδεηαη 

θαη ην θάησ ειαζηνπιαζηηθό ζύλνξν. 

 Πιήξεο πιαζηηθνπνίεζε ηεο δηαηνκήο: Οιόθιεξε ε δηαηνκή 

εηζέξρεηαη ζηελ πιαζηηθή πεξηνρή. Η θακπηηθή ξνπή πνπ αληηζηνηρεί 

ζηελ θαηάζηαζε απηή νλνκάδεηαη ξνπή πιήξνπο πιαζηηθνπνίεζεο θαη 

ζπκβνιίδεηαη κε Mp. H ξνπή απηή κεηαηξέπεη ηε δηαηνκή ζηελ νπνία 

ελεξγεί ζε πιαζηηθή άξζξσζε. H δηαθνξά ηεο πιαζηηθήο άξζξσζεο 

κε ηε ζπκβαηηθή άξζξσζε είλαη όηη ζηελ πξώηε αλαπηύζζεηαη ξνπή 

όρη κεδεληθή, αιιά ίζε κε Μp. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα κεηαηξέπεηαη ζε 

πιαζηηθή άξζξσζε κηα κηθξή πεξηνρή ηεο δνθνύ, εθαηέξσζελ ηεο 

δηαηνκήο πνπ πθίζηαηαη ηε ξνπή πιήξνπο πιαζηηθνπνίεζεο. 
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Σρήκα 2.8 

Γηαδηθαζία πιαζηηθνπνίεζεο δηαηνκήο 

 

Η ξνπή δηαξξνήο ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε:     My=Wel∙fy        (2.9) 

όπνπ Wel: ε κηθξόηεξε από ηηο ειαζηηθέο ξνπέο αληίζηαζεο ησλ αθξαίσλ 

ηλώλ. 

Από ην δηάγξακκα θαηαλνκήο ησλ νξζώλ ηάζεσλ ηεο ηειεπηαίαο εηθόλαο 

ηνπ ζρήκαηνο 2.8, πξνζδηνξίδεηαη ε ζέζε ηεο επζείαο πνπ δηαρσξίδεη ηε 

δηαηνκή ζε δύν ηκήκαηα ίζνπ εκβαδνύ (ελ πξνθεηκέλσ είλαη ν 

θεληξνβαξηθόο άμνλαο ηεο δηαηνκήο, επεηδή έρεη ππνηεζεί δηπιά ζπκκεηξηθή 

δηαηνκή). Η επζεία απηή θαιείηαη πιαζηηθόο νπδέηεξνο άμνλαο ηεο δηαηνκήο 

θαη ελ γέλεη δηαθέξεη από ηνλ ειαζηηθό νπδέηεξν άμνλά ηεο (ππελζπκίδεηαη 

όηη ν ειαζηηθόο νπδέηεξνο άμνλαο δηαηξεί ηε δηαηνκή ζε εθειθπόκελε θαη 

ζιηβόκελε πεξηνρή θαη δηέξρεηαη από ην θέληξν βάξνπο ηεο δηαηνκήο). 

 

H ζηαηηθή ξνπή S κηαο επηθάλεηαο εκβαδνύ Α σο πξνο ηνπο θεληξνβαξηθνύο 

άμνλεο y-y θαη z-z ηεο δηαηνκήο νξίδεηαη σο: 

Sy=
A

zdA  θαη Sz=
A

ydA  αληίζηνηρα. 

Η πιαζηηθή ξνπή αληίζηαζεο ηεο δηαηνκήο νξίδεηαη σο εμήο: 

Wpl=S1,y+S2,y                                                                                 (2.10) 

όπνπ Si,y ε ζηαηηθή ξνπή ηνπ θάζε ηκήκαηoο ίζνπ εκβαδνύ σο πξνο ηνλ 

πιαζηηθό νπδέηεξν άμνλα y*-y*. 
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Η ξνπή πιήξνπο πιαζηηθνπνηήζεσο δίλεηαη από ηε ζρέζε: 

Mp=Wpl∙fy                                                 (2.11) 

Σεκεηώλνληαη νη ξνπέο αληνρήο γηα ηηο 4 θαηεγνξίεο δηαηνκώλ πνπ 

νξίδνληαη κε βάζε ηνλ Δπξσθώδηθα 3: 

Γηα ηηο θαηεγνξίεο 1 θαη 2, σο ξνπή αληνρήο ιακβάλεηαη ε πιαζηηθή ξνπή 

Μp. 

Γηα ηελ θαηεγνξία 3 ιακβάλεηαη ε ειαζηηθή ξνπή Μel (ή Μy). 

Γηα ηελ θαηεγνξία 4 ιακβάλεηαη ε ξνπή ηνπηθνύ ιπγηζκνύ Μ0<Μel. 

 

 

Γεδνκέλνπ όηη ε παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία κειεηάεη ακθηέξεηζηεο 

δνθνύο, δίλεηαη ζην ζρήκα 2.9 ν αλαιπηηθόο δξόκνο ηζνξξνπίαο (δειαδή ην 

δηάγξακκα θνξηίνπ-κεηαηνπίζεσο) ακθηέξεηζηεο δνθνύ δηαηνκήο 

θαηεγνξίαο 1 ή 2, ππό θαηαλεκεκέλν θνξηίν. 

Τν θαηαλεκεκέλν θνξηίν πνπ αληηζηνηρεί ζην ζρεκαηηζκό ηεο πιαζηηθήο 

άξζξσζεο ζην κέζν ηεο ακθηέξεηζηεο δνθνύ είλαη ίζν κε q=8∙Mp/L
2 θαη ε 

βύζηζε ηεο κεζαίαο δηαηνκήο ίζε κε δ=40/(384EI)Μp∙L
2. To δηάγξακκα 

θνξηίνπ-κεηαηνπίζεσο είλαη ην αθόινπζν: 

 

 
Σρήκα 2.9 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο ακθηέξεηζηεο δνθνύ κήθνπο L ππό θαηαλεκεκέλν 

θνξηίν q 
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2.6 Ελαζηικόρ έλεγσορ ζε οπιακή καηάζηαζη αζηοσίαρ 

 Ο ειαζηηθόο έιεγρνο νξζώλ θαη δηαηκεηηθώλ ηάζεσλ κπνξεί λα 

εθαξκόδεηαη γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο δηαηνκώλ, ζπληζηά δε ηνλ απαξαίηεην 

έιεγρν γηα ηηο δηαηνκέο θαηεγνξίαο 3 θαη 4. (Σηηο ηειεπηαίεο, 

ρξεζηκνπνηείηαη ε απνκεησκέλε δηαηνκή ε νπνία νλνκάδεηαη ελεξγόο 

δηαηνκή). 

Eπεηδή θύξην ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κειέηε δηαηνκώλ δηπινύ ηαπ, όπνπ 

γίλεηαη αλαθνξά ζε γεσκεηξηθά θαη αδξαλεηαθά κεγέζε, ζα ζεσξνύληαη ηα 

αληίζηνηρα ησλ δηαηνκώλ δηπινύ ηαπ. 

 

Ο ελαζηικόρ έλεγσορ οπθών ηάζευν ηεο δηαηνκήο ζε κνλναμνληθή 

θάκςε απαηηεί ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αληζόηεηαο: 

MEd≤Mel,Rd                                          (2.12) 

όπνπ MEd: ε ξνπή θάκςεο ζρεδηαζκνύ  

θαη Mel,Rd: ε ειαζηηθή ξνπή αληνρήο πνπ δίλεηαη από ηελ επόκελε  

              ζρέζε 

Mel,Rd=
el y

Μ0

W f

γ


                                                                (2.13)  

Γηα ηηο δηαηνκέο θαηεγνξίαο 4 αληί ηεο ειαζηηθήο ξνπήο αληίζηαζεο, 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ελεξγόο ξνπή αληίζηαζεο Weff. 

O ειαζηηθόο έιεγρνο γηα δηαμνληθή θάκςε γίλεηαη: 

 
Ed,y Ed,z

el,Rd,y el,Rd,z

M M
+ 1

M M
                               (2.14) 

 

O ελαζηικόρ έλεγσορ διαημηηικών ηάζευν απαηηεί ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο 

αληζόηεηαο: 

 Ed
Δd

w

V
η =

A
<

y

Μ0

f

3γ
                             (2.15) 

όπνπ VEd: ε ηέκλνπζα ζρεδηαζκνύ 

          Αw: ε επηθάλεηα δηαηκήζεσο 

Όπσο επηζεκάλζεθε, νη έιεγρνη πνπ παξνπζηάδνληαη αλαθέξνληαη ζε 

δηαηνκέο δηπινύ ηαπ, νη νπνίεο ζπληζηνύλ ηνλ θύξην θνξέα κειέηεο ησλ 

ζηδεξώλ θαηαζθεπώλ. 

Σηηο δηαηνκέο απηέο, ε ηέκλνπζα δύλακε Vz παξαιακβάλεηαη ζρεδόλ 

απνθιεηζηηθά από ηνλ θνξκό ηεο δηαηνκήο, ελώ ηα πέικαηα έρνπλ ακειεηέα 
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ζπκκεηνρή. Σπλεπώο, σο επηθάλεηα δηάηκεζεο ζεσξείηαη ε επηθάλεηα ηνπ 

θνξκνύ. 

 

Δπνκέλσο γηα ηέκλνπζα VEd,z, ε ζρέζε (2.15) απνθηά ηε κνξθή: 

Ed,z
Δd,xz

w w

V
η =

h t
                                                             (2.16) 

Eάλ πξόθεηηαη γηα ηέκλνπζα VEd,y, απηή παξαιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά από 

ηα πέικαηα ρσξίο ζπλεηζθνξά ηνπ θνξκνύ. Θεσξώληαο ηελ έθθξαζε ηεο 

δηαηκεηηθήο ηάζεο πνπ έρεη παξνπζηαζζεί ζηελ παξάγξαθν 2.1, ηζρύεη: 

 
y z

xy
z f

V S
η

I (2 t )




 
 

Αληηθαζηζηώληαο ηηο ηηκέο ηεο ξνπήο αδξάλεηαο θαη ηεο ζηαηηθήο ξνπήο, 

πνπ είλαη ίζεο κε 
3 3

f f
z

(t b ) t b
I 2

12 6

 
    θαη 

2
f

f

b tb b
2 ( t )

2 4 4
zS


      

αληίζηνηρα, πξνθύπηεη ε κέγηζηε δηαηκεηηθή ηάζε ζε θάζε πέικα ίζε κε: 

y
xy,max

f

V3
η

4 b t
 


 

Eπνκέλσο, γηα ηα 2 πέικαηα ηζρύεη: 

Ed,y
Δd,xy

f

1,5 V
η =

2bt


                                                   (2.17) 

 

 
Σρήκα 2.10 

Δπηθάλεηεο δηάηκεζεο θαηά ηνλ ειαζηηθό έιεγρν γηα ηηο 2 πεξηπηώζεηο 

θόξηηζεο  
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O ζύνθεηορ έλεγσορ von Mises, πνπ ζπληζηά ηνλ έιεγρν 

αιιειεπίδξαζεο θάκςεο θαη δηάηκεζεο, απαηηεί ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο 

αληζόηεηαο: 

y2 2 2
VM x Δd,xy Δd,xz

Μ0

f
ζ = ζ +3η +3η

γ
                     (2.18) 

O παξαπάλσ έιεγρνο πξέπεη λα γίλεηαη εάλ ζπλππάξρνπλ νη κέγηζηεο νξζέο 

θαη νη κέγηζηεο δηαηκεηηθέο ηάζεηο ζηελ ίδηα δηαηνκή, όπσο γηα παξάδεηγκα 

ζην κέζν ζπλερνύο δνθνύ 2 αλνηγκάησλ, όπνπ αλαπηύζζεηαη ηόζν κέγηζηε 

θακπηηθή ξνπή όζν θαη κέγηζηε ηέκλνπζα δύλακε. Σηελ πεξίπησζε απηή, 

ειέγρνληαη ηα ζεκεία ηεο δηαηνκήο όπνπ αλαπηύζζνληαη ηαπηόρξνλα 

κεγάιεο ηηκέο νξζώλ θαη δηαηκεηηθώλ ηάζεσλ. 

 

 

2.7  Πλαζηικόρ έλεγσορ ζε οπιακή καηάζηαζη αζηοσίαρ 

 Ο πιαζηηθόο έιεγρνο επηηξέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί εθόζνλ ε 

εμεηαδόκελε δηαηνκή είλαη θαηεγνξίαο 1 ή 2. Σπληζηά κάιηζηα 

νηθνλνκηθόηεξν έιεγρν από ηνλ ειαζηηθό, γη’απηό πξνηηκάηαη ε ρξήζε ηνπ 

έλαληη ηνπ ειαζηηθνύ γηα ηηο θαηεγνξίεο 1 θαη 2, εθηόο αλ δεηείηαη 

δηαθνξεηηθά. 

 

2.7.1  Πλαζηικόρ έλεγσορ ζε ηέμνοςζα 

 

                                         VEdVpl,Rd                                           (2.19)                               

όπνπ Vpl,Rd=
y

v

Μ0

f
A

3 γ



 

 

Eάλ πξόθεηηαη γηα ηέκλνπζα Vz, σο επηθάλεηα δηάηκεζεο Αv γηα ηηο ειαηέο 

δηαηνκέο ζεσξείηαη ε επηθάλεηα ηνπ θνξκνύ, πξνζαπμεκέλε κε ηηο 

επηθάλεηεο ησλ θακππιώλ ζπλαξκνγήο θνξκνύ θαη πεικάησλ, θαζώο θαη 

ηηο πξνεθηάζεηο ηνπ θνξκνύ κέζα ζηα πέικαηα. Γηα ηηο ζπγθνιιεηέο 

δηαηνκέο, ε επηθάλεηα δηάηκεζεο απνηειείηαη κόλν από ηελ θαζαξή 

επηθάλεηα ηνπ θνξκνύ. 
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Σρήκα 2.11 

Δπηθάλεηεο δηάηκεζεο θαηά ηνλ πιαζηηθό έιεγρν γηα ηηο 2 πεξηπηώζεηο 

θόξηηζεο  

 

Γηα ηηο ειαηέο δηαηνκέο, όπσο απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 2.11, ε επηθάλεηα 

δηάηκεζεο είλαη ίζε κε: 

vz tot f w fA =A 2 b t (t +2 r) t                           (2.20) 

Eάλ πξόθεηηαη γηα ηέκλνπζα Vy, ε αληίζηνηρε επηθάλεηα δηάηκεζεο είλαη ίζε 

κε vy fA =2 b t  .                                                     (2.21) 

 

2.7.2  Έλεγσορ απομείυζηρ ηηρ ανηοσήρ ζε ποπή κάμτηρ λόγυ 

παποςζίαρ ηέμνοςζαρ 

 

Ο έιεγρνο απηόο πξαγκαηνπνηείηαη εθόζνλ ζηελ ίδηα δηαηνκή 

αλαπηύζζνληαη ζπγρξόλσο κέγηζηε ξνπή θαη κέγηζηε ηέκλνπζα. 

 

Δάλ VEd>0,5Vpl,Rd, ηόηε ε πιαζηηθή ξνπή αληνρήο δίλεηαη από ηνλ ηύπν: 

                                    Mpl,Rd=Wpl∙(1-ξ)∙fy/γΜ0                      (2.22) 

όπνπ ξ=

2

Ed

pl,Rd

2V
-1

V

 
 
 
 

                                                             (2.23) 

Δάλ έρνπκε δηαμνληθή θάκςε, ειέγρεηαη αλ ρξεηάδεηαη λα γίλεη απνκείσζε 

ηεο αληνρήο θάζε ξνπήο θάκςεο μερσξηζηά, κε ηελ αληίζηνηρε ηέκλνπζα. 
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2.7.3 Πλαζηικόρ έλεγσορ ζε μονοαξονική κάμτη 

 

                                      ΜEdMpl,Rd                                      (2.24)                                                                 

 

όπνπ   Mpl,Rd= Wpl∙fy/γΜ0 

 

2.7.4 Πλαζηικόρ έλεγσορ ζε διαξονική κάμτη 
α β

Ed,y Ed,z

pl,Rd,y pl,Rd,z

M M
+ 1

M M

   
   

   
   

                           (2.25) 

Γηα δηαηνκέο Ι θαη Η, α=2 θαη β=5n κε β≥1. 

Γηα θνίιεο θπθιηθέο δηαηνκέο, α=2 θαη β=2 

Γηα θνίιεο νξζνγσληθέο δηαηνκέο, α=β=
2

1,66

1-1,13n
 κε α=β≤6 

όπνπ n=NEd/Npl,Rd 

 

Σπγθεθαιαηώλνληαο, ζρεηηθά κε ηα όζα έρνπλ κειεηεζεί πεξί είδνπο 

αλάιπζεο θαη ειέγρνπ ησλ δηαηνκώλ, ππελζπκίδεηαη όηη: 

Η εθαξκνγή πιαζηηθήο αλάιπζεο θαη πιαζηηθνύ ειέγρνπ πξνϋπνζέηεη 

δηαηνκέο θαηεγνξίαο 1. 

Σηηο δηαηνκέο θαηεγνξίαο 2 εθαξκόδεηαη πιαζηηθόο έιεγρνο, αθνύ έρνπλ 

αληνρή ίζε κε ηε ξνπή πιαζηηθνπνίεζεο, αιιά ειαζηηθή αλάιπζε, θαζώο 

δελ έρνπλ επαξθή ζηξνθηθή ηθαλόηεηα ιόγσ ηνπηθνύ ιπγηζκνύ. 

Σηηο δηαηνκέο θαηεγνξίαο 3 επηηξέπεηαη κόλν ειαζηηθόο έιεγρνο θαη 

ειαζηηθή αλάιπζε. Η αληνρή ηνπο είλαη ίζε κε ηελ ειαζηηθή ξνπή αληνρήο. 

Οη δηαηνκέο θαηεγνξίαο 4 είλαη απηέο ζηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη ηνπηθόο 

ιπγηζκόο πξηλ ηελ αλάπηπμε ηεο ηάζεο δηαξξνήο. Δπηηξέπεηαη ε εθαξκνγή 

ειαζηηθνύ ειέγρνπ θαη ειαζηηθήο αλάιπζεο, απαηηνύληαη όκσο πξόζζεηνη 

έιεγρνη ζε θύξησζε έλαληη θηλδύλνπ ηνπηθνύ ιπγηζκνύ. 
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2.8 Λςγιζμόρ- Δπόμοι ιζοπποπίαρ 

 

2.8.1 Είδη λςγιζμού 

 Ο ιπγηζκόο σο θαηλόκελν αλαθέξεηαη ζηελ μαθληθή κεγάιε αύμεζε 

ησλ παξακνξθώζεσλ ελόο θνξέα γηα κηθξή αύμεζε ησλ επηβαιιόκελσλ 

θνξηίσλ. Η κέγηζηε ηηκή ηνπ θνξηίνπ γηα ηελ νπνία ν θνξέαο παξακέλεη 

επζύγξακκνο πξηλ θακππισζεί, νλνκάδεηαη θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ. 

Γηαθξίλνληαη ηα αθόινπζα είδε ιπγηζκνύ: 

-Κακπηηθόο ιπγηζκόο, θαηά ηνλ νπνίν νη δηαηνκέο κεηαηνπίδνληαη ρσξίο λα 

ζηξέθνληαη 

-Σηξεπηηθόο ιπγηζκόο, θαηά ηνλ νπνίν νη δηαηνκέο ζηξέθνληαη ρσξίο λα 

κεηαηνπίδνληαη 

-Σηξεπηνθακπηηθόο ιπγηζκόο (ή πιεπξηθόο) πνπ απνηειεί ζπλδπαζκό ησλ 

δύν παξαπάλσ κνξθώλ 

-Τνπηθόο ιπγηζκόο θαηά ηνλ νπνίν κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ κέινπο 

όπνπ ε ζιίςε είλαη κέγηζηε, πθίζηαηαη ηνπηθή παξακόξθσζε 

 

Σε θακπηόκελα κέιε, από ηηο παξαπάλσ κνξθέο ιπγηζκνύ, είλαη πηζαλή ε 

εκθάληζε ηνπ πιεπξηθνύ θαη ηνπ ηνπηθνύ ιπγηζκνύ νη νπνίνη θαη ζα 

παξνπζηαζζνύλ ζην θεθάιαην απηό. 

 

2.8.2 Οπιακό ζημείο- ημείο διακλαδώζευρ- Μεηαλςγιζμική ανηοσή 

Όπσο είλαη γλσζηό, θάζε ζεκείν ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο (δειαδή ηνπ 

δηαγξάκκαηνο θνξηίνπ-κεηαηνπίζεσο) αληηζηνηρεί ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο. Υπάξρνπλ δύν είδε ιπγηζκνύ πνπ εθθξάδνληαη κε 

δηαθνξεηηθή κνξθή ησλ δξόκσλ ηζνξξνπίαο ηνπο: o ιπγηζκόο κε νξηαθό 

ζεκείν (nonlinear collapse) θαη ν ιπγηζκόο κε ζεκείν δηαθιάδσζεο 

(bifurcation buckling). 

 Καηά ην ιπγηζκό κε νξηαθό ζεκείν, ε δπζθακςία ηεο θαηαζθεπήο, 

άξα θαη ε θιίζε ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο κεηώλεηαη κε ηελ αύμεζε ηνπ 

θνξηίνπ. Όηαλ ην θνξηίν γίλεη ίζν κε ην θνξηίν αζηνρίαο, ν δξόκνο 

ηζνξξνπίαο έρεη πιένλ κεδεληθή θιίζε θαη επέξρεηαη ε αζηνρία ηεο 

θαηαζθεπήο ζρεδόλ απηόκαηα. Απηόο ν ηύπνο αζηνρίαο είλαη 

ραξαθηεξηζηηθόο ησλ ρακειώλ ηόμσλ θαη αςίδσλ ππό νκνηόκνξθε 

εγθάξζηα θόξηηζε. 
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Σρήκα 2.12 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο ρακεινύ ηόμνπ 

 

 Ο ιπγηζκόο κε ζεκείν δηαθιάδσζεο έρεη ην ραξαθηεξηζηηθό όηη όηαλ 

ην θνξηίν θζάζεη ηελ ηηκή ηνπ θξηζίκνπ θνξηίνπ ιπγηζκνύ, ζηνλ αληίζηνηρν 

δξόκν ηζνξξνπίαο νη κεηαηνπίζεηο ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη ζαλ λα 

αθνινπζνύλ δηαθνξεηηθή πνξεία από ηελ πξνιπγηζκηθή, δειαδή ην 

δηάγξακκα δελ είλαη ζπλερέο, αιιά απνηειείηαη από δύν θιάδνπο πνπ 

ηέκλνληαη ζην ιεγόκελν ζεκείν δηαθιάδσζεο. Ο πξώηνο θιάδνο ηνπ 

δηαγξάκκαηνο κέρξη ην ζεκείν δηαθιάδσζεο νλνκάδεηαη θύξηνο ή 

ζεκειηώδεο δξόκνο ηζνξξνπίαο, ελώ ν δεύηεξνο θιάδνο θαιείηαη 

δεπηεξεύσλ δξόκνο ηζνξξνπίαο. Η αζηνρία επέξρεηαη αλ ν δξόκνο 

ηζνξξνπίαο κεηά ην ζεκείν δηαθιάδσζεο απνθηήζεη αξλεηηθή θιίζε. Σηελ 

πεξίπησζε απηή έρνπκε αζηνρία κέζσ αζηαζνύο ζεκείνπ δηαθιάδσζεο. Ο 

ηύπνο απηόο αζηνρίαο είλαη ραξαθηεξηζηηθόο γηα ηα ςειά ηόμα θαη ηα 

ζθαηξηθά θειύθε.  

 
Σρήκα 2.13 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο ζθαηξηθνύ θειύθνπο ππό νκνηόκνξθε αθηηληθή ζιίςε 
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 Υπάξρεη θαη ε πεξίπησζε ιπγηζκνύ κε ζεκείν δηαθιάδσζεο θαηά ηελ 

νπνία ν θνξέαο κπνξεί λα θέξεη θνξηίν κεγαιύηεξν από ην θνξηίν 

ιπγηζκνύ, έρεη δειαδή κεηαιπγηζκηθή αληνρή. Τέηνηεο είλαη νη πεξηπηώζεηο 

ιπγηζκνύ ζιηβόκελσλ πιαθώλ ή ζιηβόκελσλ ξάβδσλ κεγάινπ κήθνπο. 

 
Σρήκα 2.14 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο ππνζηπιώκαηνο Δuler ππό αμνληθό ζιηπηηθό θνξηίν 

 

 
Σρήκα 2.15 

Γηαθνξεηηθά είδε δξόκσλ ηζνξξνπίαο γηα ιπγηζκό κε ζεκείν 

δηαθιάδσζεο ηέιεησλ θαη αηειώλ θνξέσλ 
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Δίλαη ζεκαληηθό λα επηζεκαλζεί όηη ε παξνπζία αηειεηώλ θαηαξγεί ην 

ζεκείν δηαθιάδσζεο θαη σο απνηέιεζκα πξνθύπηεη έλαο εληαίνο δξόκνο 

ηζνξξνπίαο, ν νπνίνο ηείλεη αζπκπησηηθά ζην δεπηεξεύνληα δξόκν 

ηζνξξνπίαο από ηελ αληίζηνηρε αλάιπζε ηνπ ηέιεηνπ θνξέα. Η δπζθακςία 

ηνπ θνξέα κεηώλεηαη ζηαδηαθά θαη ν θνξέαο νδεγείηαη ηαρύηεξα ζηελ 

αζηνρία. 

 

Yπελζπκίδνληαο ηα είδε αλαιύζεσλ πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί ζηελ παξάγξαθν 

2.3, επηζεκαίλεηαη όηη ε εθαξκνγή ηεο γξακκηθήο ζεσξίαο ιπγηζκνύ δίλεη 

απνηειέζκαηα κόλν γηα ηνλ θύξην δξόκν ηζνξξνπίαο θαη ην θξίζηκν θνξηίν. 

Πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπκε πιεξνθνξίεο θαη γηα ηε κεηαιπγηζκηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα, δειαδή γηα ην δεπηεξεύνληα δξόκν ηζνξξνπίαο, 

είλαη απαξαίηεην λα εθαξκνζηεί ε κε γξακκηθή ζεσξία ιπγηζκνύ. 

 

 

2.9 Πλεςπικόρ λςγιζμόρ καμπηόμενηρ δοκού 

 Πιεπξηθόο ιπγηζκόο είλαη ε κνξθή αζηάζεηαο ελόο θακπηόκελνπ 

κέινπο, θαηά ηελ νπνία νη δηαηνκέο ππόθεηληαη, κεηά ην ιπγηζκό, ζε 

ζηξνθή πεξί ην θέληξν δηάηκεζεο θαη ζε ηαπηόρξνλε πιεπξηθή κεηαηόπηζε. 

Δάλ ην κέινο ππόθεηηαη όρη κόλν ζε εγθάξζηα θνξηία, αιιά θαη ζε αμνληθή 

ζιίςε, ν θίλδπλνο πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ είλαη κεγαιύηεξνο θαη ηόηε 

νλνκάδεηαη ζηξεπηνθακπηηθόο ιπγηζκόο. 

Γηαηνκέο νη νπνίεο είλαη επαίζζεηεο ζε πιεπξηθό ιπγηζκό είλαη νη 

αλνηρηέο δηαηνκέο δηπινύ ηαπ ή U, θαζώο δηαζέηνπλ κηθξή ζηξεπηηθή 

δπζθακςία θαη είλαη επαίζζεηεο ζε ζηξέβισζε. Οη θιεηζηέο δηαηνκέο, όπσο 

θνίιεο θπθιηθέο θαη θνίιεο νξζνγσληθέο, δηαζέηνπλ κεγάιε ζηξεπηηθή 

δπζθακςία θαη δελ είλαη εππαζείο ζε πιεπξηθό ιπγηζκό. 

Τν θαηλόκελν ηνπ πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ έρεη ηελ αθόινπζε πνηνηηθή 

πεξηγξαθή: Eάλ κία δνθόο κε πξνζηαηεπκέλε έλαληη πιεπξηθήο εθηξνπήο 

ππνβάιιεηαη ζε θάκςε πεξί ηνλ ηζρπξό άμνλα ηεο δηαηνκήο, ην έλα πέικα 

ηεο δηαηνκήο ζιίβεηαη θαη αλαπηύζζνληαη ιόγσ θάκςεο νξζέο ζιηπηηθέο 

ηάζεηο. Τν πέικα απηό σο ζιηβόκελν έρεη ηελ ηάζε λα ιπγίζεη, όκσο ν 

θνξκόο παξεκπνδίδεη ην ιπγηζκό ηνπ ζιηβόκελνπ πέικαηνο πεξί ηνλ αζζελή  

άμνλα ηνπ πέικαηνο, ιόγσ ηεο κεγάιεο δπζθακςίαο ηνπ θνξκνύ θαηά ηνλ 

άμνλα απηό. Τειηθά, ην ζιηβόκελν πέικα ιπγίδεη πεξί ηνλ ηζρπξό άμνλα ηνπ 

πέικαηνο γηα αξθεηά πςειόηεξεο ηηκέο θνξηίνπ, δειαδή εθηξέπεηαη 

πιεπξηθά. Τν εθειθπόκελν πέικα δελ έρεη ηελ ηάζε λα ιπγίζεη, ζπλδέεηαη 

όκσο κέζσ ηνπ θνξκνύ κε ην ζιηβόκελν πέικα, ην νπνίν εθηξέπεηαη 
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πιεπξηθά. Απνηέιεζκα είλαη θαη ε ζηξνθή ηεο δηαηνκήο πεξί ην δηακήθε 

άμνλα. 

 

 

 

 

Σρήκα 2.16 

Δηθόλα πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ 
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1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ 

 

 
2ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ 

 

 
3ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ 

 

Σρήκα 2.17 

Οη ηξεηο πξώηεο ηδηνκνξθέο ιπγηζκνύ γηα ακθηέξεηζηε δνθό κήθνπο 20m 
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2.9.1 Ανηοσή ηυν μελών ζε πλεςπικό λςγιζμό 

 Μία πιεπξηθά κε πξνζηαηεπκέλε δνθόο ζηαζεξήο δηαηνκήο πνπ 

ππόθεηηαη ζε θάκςε πεξί ηνλ ηζρπξό άμνλα πξέπεη λα ειέγρεηαη έλαληη 

πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ σο εμήο: 

                                 Ed

b,Rd

M
1,0

M
                            (2.26) 

όπνπ MEd: ε ξνπή θάκςεο ζρεδηαζκνύ πεξί ηνλ ηζρπξό άμνλα  

      Mb,Rd: ε ξνπή αληνρήο έλαληη πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ 

 

 

Η ξνπή αληνρήο ζε πιεπξηθό ιπγηζκό κηαο δνθνύ ππνινγίδεηαη από ηε 

ζρέζε:  

y
b,Rd LT y

M1

f
M ρ W

γ
                         (2.27) 

 

όπνπ Wy: ε ξνπή αληίζηαζεο ηεο δηαηνκήο σο εμήο: 

– Wy = Wpl,y γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 1 ή 2  

– Wy = Wel,y γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 3  
– Wy = Weff,y γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 4  

  ρLT: ν κεησηηθόο ζπληειεζηήο γηα πιεπξηθό ιπγηζκό. 

 

2.9.1.1 Καμπύλερ πλεςπικού λςγιζμού  

Γηα θακπηόκελα κέιε ζηαζεξήο δηαηνκήο, ε ηηκή ηνπ κεησηηθνύ ζπληειεζηή 
LT θαζνξίδεηαη από ηε ζρέζε: 

LT
22
LTLT LT

1
ρ   

Φ + Φ -ι

                       (2.28) 

Πξέπεη LTρ 1  

Ιζρύεη:  
2

LT LTLT LTΦ =0,5 1+α ι -0,2 +ι 
  

                                   (2.29) 

όπνπ αLT:ζπληειεζηήο αηειεηώλ 

θαη ε αλεγκέλε ιπγεξόηεηα 
y y

LT

cr

W f
ι =

M
                               (2.30) 

όπνπ Wy ε αληίζηνηρε ξνπή αληίζηαζεο γηα θάζε είδνο δηαηνκήο 
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Η ειαζηηθή θξίζηκε ξνπή πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ Μcr βαζίδεηαη ζηηο ηδηόηεηεο 

ηεο πιήξνπο δηαηνκήο θαη ιακβάλεη ππόςε ηηο ζπλζήθεο θνξηίζεσο, ηελ 

πξαγκαηηθή θαηαλνκή ηεο ξνπήο θαη ηηο πιεπξηθέο δεζκεύζεηο. 

 

 

 

Κακπύιε ιπγηζκνύ a b c d 

Σπληειεζηήο 

αηειεηώλ αLT 
0,21 0,34 0,49 0,76 

Πίλαθαο 2.3 

Σπληζηώκελεο ηηκέο ησλ ζπληειεζηώλ αηειεηώλ γηα θακπύιεο πιεπξηθνύ 

ιπγηζκνύ 

 

Η θαηάιιειε θακπύιε ιπγηζκνύ δίλεηαη από ηνλ πίλαθα 2.4 

 

Γηαηνκή Όξηα 
Κακπύιε 

ιπγηζκνύ 

Διαηέο δηαηνκέο Ι 
h/b  2 

h/b > 2 

a 

b 

Σπγθνιιεηέο 

δηαηνκέο Ι 

h/b  2 

h/b > 2 

c 

d 

Άιιεο δηαηνκέο  - d 

Πίλαθαο 2.4 
Κακπύιεο πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ 
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Σρήκα 2.18 

Κακπύιεο ιπγηζκνύ 

 

Οη θακπύιεο ιπγηζκνύ δίλνπλ ηελ ηηκή ηνπ κεησηηθνύ ζπληειεζηή ρLT σο 

ζπλάξηεζε ηεο αλεγκέλεο ιπγεξόηεηαο ιLT. 

Γηα ιπγεξόηεηα LTι 0,2  ή γηα Ed

cr

M
0,04

M
  νη επηδξάζεηο πιεπξηθνύ 

ιπγηζκνύ κπνξνύλ λα αγλννύληαη θαη λα γίλνληαη κόλν έιεγρνη δηαηνκήο. 

 

2.9.1.2 Καμπύλερ πλεςπικού λςγιζμού για ελαηέρ διαηομέρ ή 
ιζοδύναμερ ζςγκολληηέρ διαηομέρ  

Γηα ειαηέο δηαηνκέο ή ηζνδύλακεο ζπγθνιιεηέο δηαηνκέο ππό θάκςε, νη 

ηηκέο ηνπ ρLT γηα ηελ αληίζηνηρε αλεγκέλε ιπγεξόηεηα κπνξεί λα 

θαζνξίδνληαη από  

 
LT

LT
2 LT2 2
LTLT LT LT

ρ 1,0
1

1ρ   αιιά   
ρ

Φ Φ βι ι




  
 


                     (2.31)  

   κε   
2

LT LT,0 LTLT LTΦ =0,5 1+α ι -ι +βι 
  

                                  (2.32) 
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Οη παξαθάησ ηηκέο πξνηείλνληαη γηα ειαηέο δηαηνκέο ή ηζνδύλακεο 

ζπγθνιιεηέο: 

LT,0ι =0,4 (κέγηζηε ηηκή)  

β=0,75 (ειάρηζηε ηηκή) 

 

Γηαηνκή Όξηα Κακπύιε 

ιπγηζκνύ 

Διαηέο δηαηνκέο Ι 
h/b  2 

h/b > 2 

b 

c 

Σπγθνιιεηέο 

δηαηνκέο Ι 

h/b  2 

h/b > 2 

c 

d 

Πίλαθαο 2.5 

Κακπύιεο πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ 

 

Γηα ιπγεξόηεηα LTι 0,4  ή γηα Ed

cr

M
0,16

M
  νη επηδξάζεηο πιεπξηθνύ 

ιπγηζκνύ κπνξνύλ λα αγλννύληαη θαη λα γίλνληαη κόλν έιεγρνη δηαηνκήο. 
 

 

Γηα λα ιεθζεί ππόςε ε θαηαλνκή ηεο ξνπήο κεηαμύ ησλ πιεπξηθώλ 

ζηεξίμεσλ ησλ κειώλ, ν κεησηηθόο ζπληειεζηήο  ρLT κπνξεί λα 

ηξνπνπνηεζεί σο εμήο: 

 LT
LT,mod

ρ
ρ =

f
      αιιά LT,modρ 1                                      (2.33)  

όπνπ 2
LTcf 1 0,5(1 k )[1 2,0(ι 0,8) ]   αιιά f 1,0               (2.34) 

 kc:δηνξζσηηθόο ζπληειεζηήο ζύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 2.6 
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Καηαλνκή ξνπήο kc 

 

 = 1 

1,0 

 

 

-1    1 

 33,033,1

1
 

 0,94 

 0,90 

 
0,91 

 0,86 

 0,77 

 
0,82 

Πίλαθαο 2.6 

Γηνξζσηηθνί ζπληειεζηέο kc 

 

 

2.9.1.3 Yπολογιζμόρ ελαζηικήρ κπίζιμηρ ποπήρ πλεςπικού λςγιζμού 

Μcr 

 

Ιζοδύναμο μήκορ λςγιζμού 

Οξίδεηαη σο l ην ηζνδύλακν κήθνο ιπγηζκνύ, ίζν πξνο ηελ απόζηαζε δύν 

δηαδνρηθώλ ζεκείσλ θακπήο ηεο πξώηεο κνξθήο ιπγηζκνύ θαη k o 

ζπληειεζηήο ηζνδύλακνπ κήθνπο ιπγηζκνύ, ώζηε λα ηζρύεη l k L   Η 

απόζηαζε απηή κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε, ή θαη κεγαιύηεξε ηνπ 

πξαγκαηηθνύ κήθνπο ηνπ ππνζηπιώκαηνο. 
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Μνξθέο ιπγηζκνύ 

ραξαθηεξηζηηθώλ 

ηύπσλ 

ππνζηπισκάησλ 

 
     

Θεσξεηηθέο ηηκέο 

k 

0.5 0.7 1.0 1.0 2.0 2.0 

Σπλζήθεο 

ζηεξίμεσο  
άζηξεπηα ακεηάζεηα 

 
ζηξεπηά ακεηάζεηα 

 

άζηξεπηα κεηαζεηά 

 

Πίλαθαο 2.7 

Σπληειεζηέο ηζνδύλακνπ κήθνπο ιπγηζκνύ ππνζηπισκάησλ 

 

Αναλςηικέρ εκθπάζειρ ηηρ κπίζιμηρ ποπήρ Μcr 

Σηελ πεξίπησζε κίαο δνθνύ ζηαζεξήο δηαηνκήο, ζπκκεηξηθήο σο πξνο ηνλ 

αζζελή άμνλα αδξαλείαο ηεο θαη ππνθείκελεο ζε θάκςε πεξί ηνλ ηζρπξό 

άμνλα αδξαλείαο ηεο, ε θξίζηκε ειαζηηθή ξνπή πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ 

ππνινγίδεηαη από ηε εμίζσζε: 

 

 

 
   

2 22
2tz w

cr 1 2 g 3 j 2 g 3 j2 2
w z z

k L G Iπ E I Ik
M C  C z C z C z C z

k I π E Ik L

 
                        

                                                                                     

(2.35) 

όπνπ 

 

C1, C2 θαη C3 ζπληειεζηέο εμαξηώκελνη από ηηο ζπλζήθεο θόξηηζεο    

                  θαη ζηξεπηηθήο ζηήξημεο 

Ιt                ε ζηαζεξά ζηξέςεο 

Ιw     ε ζηαζεξά ζηξέβισζεο 

Ιz                ε ξνπή αδξάλεηαο σο πξνο ηνλ αζζελή άμνλα 

L          ην κήθνο ηεο δνθνύ κεηαμύ ζεκείσλ πιεπξηθά   
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                  εμαζθαιηζκέλσλ  

k θαη kw       ζπληειεζηέο εμαξηώκελνη από ην είδνο ησλ ζηεξίμεσλ  

                  σο πξνο ηελ ειεπζεξία ζηξνθήο θαη ζηξέβισζεο ησλ 

                  άθξσλ ηνπ εμεηαδόκελνπ πιεπξηθά κε πξνζηαηεπκέλνπ 

                  ηκήκαηνο                                     

g α sz =z -z    ε απόζηαζε ηνπ θέληξνπ δηάηκεζεο από ην ζεκείν   

                  εθαξκνγήο ηνπ θνξηίνπ 

zα   ε ηεηαγκέλε ηνπ ζεκείνπ εθαξκνγήο ηνπ θνξηίνπ   

                  σο πξνο ηνλ θεληξνβαξηθό άμνλα y-y          

zs                ε ηεηαγκέλε ηνπ θέληξνπ δηάηκεζεο σο πξνο ηνλ  

            θεληξνβαξηθό άμνλα y-y 

O ζπληειεζηήο zj δίλεηαη γεληθά από ηε ζρέζε:  
2 2

j s
y

0.5 z(y +z )dA
z =z

I



 

Γηα δηαηνκέο δηπιήο ζπκκεηξίαο zj=0. 

Οη ηεηαγκέλεο κεηξώληαη κε αθεηεξία ην θέληξν βάξνπο ηεο δηαηνκήο θαη 

είλαη πξνζεκαζκέλεο κε ζεηηθή θνξά πξνο ην ζιηβόκελν πέικα ηεο 

δηαηνκήο. 

 

Οη ζπληειεζηέο kθαη wk  ιακβάλνπλ ηηο αθόινπζεο ηηκέο: 

Γηα πιήξε πάθησζε ιακβάλνπλ ηηκή 0.5, 
Γηα απιέο ζηεξίμεηο ιακβάλνπλ ηηκή 1.0, 

Γηα πεξηπηώζεηο πνπ έρνπκε ην έλα άθξν απιά ζηεξηδόκελν θαη ην άιιν 
παθησκέλν ιακβάλνπλ ηηκή 0.7. 

 

Ο ζπληειεζηήο k  αθνξά ζηε ζηξνθή ηνπ άθξνπ ζην νξηδόληην επίπεδν θαη 

είλαη αλάινγνο ηνπ ηζνδύλακνπ κήθνπο ιπγηζκνύ ελόο ζιηβόκελνπ 

ζηνηρείνπ. 

Ο ζπληειεζηήο wk  αθνξά ζηε ζηξέβισζε ηνπ άθξνπ θαη ιακβάλεηαη ίζνο 

πξνο 1,0 εθηόο θαη εάλ έρνπκε ιάβεη εηδηθά κέηξα πάθησζεο έλαληη 

ζηξέβισζεο. 

 

Οη ηηκέο ησλ ζπληειεζηώλ C1, C2 θαη C3 εμαξηώληαη από ηε θόξηηζε, ηηο 

ζπλζήθεο ζηήξημεο θαη ηηο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή k. 
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Φόξηηζε θαη 

ζπλζήθεο 

ζηήξημεο 

Γηάγξακκα 

θακπηηθώλ ξνπώλ 

Τηκέο ηνπ 

ζπληειεζηή 

k 

Σπληειεζηέο 

1C  2C  3C  

  

1.0 1.132 0.459 0.525 

0.5 0.972 0.304 0.980 

  

1.0 1.285 1.562 0.753 

0.5 0.712 0.652 1.070 

  

1.0 1.365 0.553 1.730 

0.5 1.070 0.432 3.050 

  

1.0 1.565 1.267 2.640 

0.5 0.938 0.715 4.800 

  

1.0 1.046 0.430 1.120 

0.5 1.010 0.410 1.890 

 

Πίλαθαο 2.8 

Σπληειεζηέο 1C , 2C  θαη 3C  γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ k ζε πεξίπησζε 

θόξηηζεο κόλν κε εγθάξζηα θνξηία (γηα wk 1.0 ). 

 

Γηα πεξηπηώζεηο πνπ ην 0.1k  , ε ηηκή ηνπ 1C  ζπλαξηήζεη ηνπ ιόγνπ 

ησλ αθξαίσλ ξνπώλ, δίλεηαη πξνζεγγηζηηθά από ηελ αθόινπζε 

εμίζσζε. 2.70ψ0.52ψ1.401.88C 2
1   
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Φόξηηζε θαη 

ζπλζήθεο ζηήξημεο 

Γηάγξακκα 

θακπηηθώλ ξνπώλ 

Τηκέο ηνπ 

ζπληειεζηή 

k 

 

  

Σπληειεζηέο 

1C  2C  3C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 1.000 - 1.000 

0.7 1.000 - 1.113 

0.5 1.000 - 1.114 

 

1.0 1.141 - 0.998 

0.7 1.270 - 1.565 

0.5 1.305 - 2.283 

 

1.0 1.323 - 0.992 

0.7 1.473 - 1.556 

0.5 1.514 - 2.271 

 

1.0 1.563 - 0.977 

0.7 1.739 - 1.531 

0.5 1.788 - 2.235 

 

1.0 1.879 - 0.939 

0.7 2.092 - 1.473 

0.5 2.150 - 2.150 

 

1.0 2.281 - 0.855 

0.7 2.538 - 1.340 

0.5 2.609 - 1.975 

 

1.0 2.704 - 0.676 

0.7 3.009 - 1.059 

0.5 3.093 - 1.546 

 

1.0 2.927 - 0.366 

0.7 3.258 - 0.575 

0.5 3.348 - 0.837 

 

1.0 2.752 - 0.000 

0.7 3.063 - 0.000 

0.5 3.149 - 0.000 

Πίλαθαο 2.9 

Σπληειεζηέο 1C , 2C  θαη 3C  γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ k ζε πεξίπησζε 

θόξηηζεο κόλν κε αθξαίεο ξνπέο (γηα wk 1.0 ). 
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Η ειαζηηθή θξίζηκε ξνπή πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ έρεη ππνινγηζηεί κε 

βάζε ηηο παξαδνρέο όηη ν θνξέαο απνηειείηαη από ηειείσο ειαζηηθό πιηθό, 

ν άμνλαο ηνπ θνξέα είλαη ηειείσο επζύγξακκνο θαη ην θνξηίν αζθείηαη 

αθξηβώο ζηε ζέζε πνπ καο ελδηαθέξεη. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, όιεο νη 

θαηαζθεπέο παξνπζηάδνπλ αηέιεηεο, νη νπνίεο νθείινληαη είηε ζε απνθιίζεηο 

ηεο πξαγκαηηθήο γεσκεηξίαο από ηελ ηδεαηή, είηε ζε ειαθξώο δηαθνξεηηθή 

από ηελ επηζπκεηή ζέζε εθαξκνγήο ηνπ θνξηίνπ, είηε ζε αλνκνηνγέλεηα 

ηνπ πιηθνύ. Οη αηέιεηεο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα 

θαη κεηώλνπλ γεληθά ηελ ηηκή ηεο θξίζηκεο ξνπήο πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ. 

 

2.10 Σοπικόρ λςγιζμόρ καμπηόμενηρ δοκού 

 Τα κέιε ελόο θνξέα δηαηξέρνπλ γεληθά ηνλ θίλδπλν λα ππνζηνύλ 

ιπγηζκό κέινπο βάζεη ηεο νιηθήο ιπγεξόηεηάο ηνπο. Υπάξρεη, όκσο, 

ζπγρξόλσο ν θίλδπλνο θάπνηα επηκέξνπο ζιηβόκελα ζηνηρεία ηεο δηαηνκήο 

ηνπ θνξέα λα ιπγίζνπλ ηνπηθά πξηλ ηελ εκθάληζε θαζνιηθνύ ιπγηζκνύ γηα 

κηθξόηεξε ηηκή θνξηίνπ. Η εκθάληζε ηνπηθνύ ιπγηζκνύ νδεγεί ζε κείσζε 

ηεο αληνρήο ηνπ κέινπο κε ηελ εκθάληζε αλνκνηόκνξθσλ ηάζεσλ θαη πνιύ 

ζπρλά ζηελ αζηνρία ηνπ. Καηά ηνλ ηνπηθό ιπγηζκό, νη δηαηνκέο 

παξακνξθώλνληαη κε κεηαβνιή ηνπ γεσκεηξηθνύ ζρήκαηόο ηνπο, ελώ ν 

άμνλαο ηνπ κέινπο παξακέλεη απαξακόξθσηνο. 

 O ηνπηθόο ιπγηζκόο εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζηηο ιεπηόηνηρεο δηαηνκέο 

θαηεγνξίαο 4. Σηηο δηαηνκέο απηέο εκθαλίδεηαη ηνπηθόο ιπγηζκόο πξηλ 

πξνιάβεη λα αλαπηπρζεί ε ηάζε δηαξξνήο. Τν πνιύ κεησκέλν πάρνο ηνπο ζε 

ζρέζε κε ην πιάηνο ηνπο, θαζηζηά ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο πνιύ 

εύθακπηνπο θαη αζηαζείο κε ηδηαίηεξε κε γξακκηθή ζπκπεξηθνξά.  

 Σε κία ακθηέξεηζηε δνθό δηαηνκήο δηπινύ ηαπ, ηνπηθόο ιπγηζκόο 

εκθαλίδεηαη ζην ζιηβόκελν άλσ πέικα θαη ζην άλσ ζιηβόκελν ηκήκα ηνπ 

θνξκνύ, όηαλ ν ιόγνο πιάηνο πέικαηνο/πάρνο πέικαηνο είλαη κεγάινο. 

Σηελ πεξίπησζε απηή, ν ηνπηθόο ιπγηζκόο είλαη απνηέιεζκα ησλ νξζώλ 

ζιηπηηθώλ ηάζεσλ ιόγσ ηεο θάκςεο. 

Τν θαηλόκελν ηεο θύξησζεο απνηειεί κία κνξθή ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη 

εθδειώλεηαη κε ηε δεκηνπξγία ξπηηδώζεσλ ή πηπρώζεσλ ησλ επίπεδσλ 

ειαζκάησλ, αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ππάξμεη ππέξβαζε ηάζεσλ ζε θάπνην 

ζεκείν. 

 Ωο κνξθή ηνπηθνύ ιπγηζκνύ ζεσξείηαη θαη ε εκθάληζε δηαηκεηηθνύ 

ιπγηζκνύ ζε πςίθνξκεο δνθνύο κε κεησκέλν πάρνο θνξκνύ. Σηηο 

πεξηπηώζεηο απηέο, ν ηνπηθόο ιπγηζκόο εληνπίδεηαη ζηνλ θνξκό ηεο δνθνύ, 

ζηηο ζέζεηο κέγηζηεο ηέκλνπζαο. 
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Σρήκα 2.19 

Τνπηθόο ιπγηζκόο ζηα ζιηβόκελα πέικαηα δνθνύ 

 

 
Σρήκα 2.20 

Γηαηκεηηθόο ιπγηζκόο θνξκνύ 
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Σρήκα 2.21 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ- Δκθάληζε ηνπηθνύ ιπγηζκνύ ζην άλσ ζιηβόκελν 

πέικα ακθηέξεηζηεο δνθνύ 

 

 

 
Σρήκα 2.22 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ- Δκθάληζε ηνπηθνύ ιπγηζκνύ ιόγσ δηάηκεζεο ζηα 

άθξα ακθηέξεηζηεο δνθνύ 
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2.11 Ανακεθαλαίυζη 

 Σθνπόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ ήηαλ λα δνζνύλ γεληθά 

ζηνηρεία γηα ηελ θάκςε ραιύβδηλσλ δνθώλ, λα πεξηγξαθνύλ ηα πηζαλά 

είδε αλαιύζεσλ πνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ γηα ηε κειέηε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη θπζηθά λα εμεηαζζνύλ νη πηζαλέο κνξθέο αζηνρίαο 

ησλ θακπηόκελσλ ραιύβδηλσλ ζπκπαγώλ δνθώλ κε βάζε ηελ θαηεγνξία 

δηαηνκήο ηνπο πνπ πξνηείλεη ν Δπξσθώδηθαο 3. 

 Σπκπεξαζκαηηθά, όζνλ αθνξά ζηελ αζηνρία ακθηέξεηζησλ 

ραιύβδηλσλ ζπκπαγώλ δνθώλ δηαηνκήο δηπινύ ηαπ ππό νκνηόκνξθα 

θαηαλεκεκέλν θνξηίν, πνπ απνηειεί θαη ην αληηθείκελν ησλ αξηζκεηηθώλ 

αλαιύζεσλ ησλ θεθαιαίσλ 4-7, θαηαιήγνπκε ζηα αθόινπζα: 

-Η πιαζηηθνπνίεζε ηεο κεζαίαο δηαηνκήο ηεο ακθηέξεηζηεο δνθνύ 

ζπλεπάγεηαη ηε δεκηνπξγία πιαζηηθνύ κεραληζκνύ θαηάξξεπζεο πνπ 

πξνθαιεί ηελ αζηνρία ηεο δνθνύ. Η κνξθή απηή αζηνρίαο είλαη πηζαλόλ λα 

εκθαληζηεί ζε δνθνύο δηαηνκήο θαηεγνξίαο 1 θαη 2, νη νπνίεο έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα αλαπηύμνπλ ηελ πιαζηηθή ξνπή αληνρήο ηνπο. Σύλεζεο 

είλαη ην θαηλόκελν ηεο πιαζηηθνπνίεζεο ζηελ πεξίπησζε δνθώλ κηθξήο 

ιπγεξόηεηαο θαη ζηελ πεξίπησζε πιεπξηθώο εμαζθαιηζκέλσλ δνθώλ. 

-Ο πιεπξηθόο ιπγηζκόο ακθηέξεηζησλ δνθώλ είλαη πηζαλόο γηα δνθνύο 

κεγάιεο ιπγεξόηεηαο θαη ησλ 4 θαηεγνξηώλ δηαηνκήο. Απνηέιεζκα ηνπ 

πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ είλαη ε απόηνκε κείσζε ηεο δπζθακςίαο ηνπ θνξέα. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ζπλδπαζηεί κε ειαζηηθό πιηθό, επηηξέπεη ηε 

κεηαιπγηζκηθή αληνρή ησλ δνθώλ. Γε ζπκβαίλεη όκσο ην ίδην όηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ειαζηνπιαζηηθό πιηθό, πνπ επηηαρύλεη ηελ αζηνρία ηνπ 

θνξέα ιόγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο. 

-Ο ηνπηθόο ιπγηζκόο ζπλαληάηαη θπξίσο ζηηο δηαηνκέο θαηεγνξίαο 3 θαη 4. 

Σηηο πεξηπηώζεηο δηαηνκώλ θαηεγνξίαο 4, ν ηνπηθόο ιπγηζκόο ζπλήζσο 

πξνεγείηαη ηνπ πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, αιιά θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο ηάζεο 

δηαξξνήο. Σπληζηά ηελ θύξηα κνξθή αζηνρίαο απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

δηαηνκώλ. 
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Κεθάλαιο 3 

 

Παποςζίαζη ηος ππογπάμμαηορ 

πεπεπαζμένων ζηοισείων ADINA 

 

Σηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία νη αξηζκεηηθέο αλαιύζεηο ησλ 

δνθώλ έγηλαλ κε ην πξόγξακκα πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ADINA. Σην 

θεθάιαην απηό παξνπζηάδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα κε βάζε ηα 

βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλαιύζεσλ. 

Καηά ηε δηεμαγσγή ησλ αλαιύζεσλ, πξνέθπςαλ δηάθνξα δεηήκαηα 

πνπ απνηέιεζαλ αληηθείκελν κειέηεο θαη έξεπλαο γηα ηελ θαιύηεξε δπλαηή 

έθβαζε ησλ απνηειεζκάησλ. Τν θπξηόηεξν ζέκα ήηαλ ε εύξεζε ηεο ζσζηήο 

κεζόδνπ θαη ησλ θαηάιιεισλ ζπλνξηαθώλ ζπλζεθώλ γηα ηελ πξνζνκνίσζε 

ακθηέξεηζηεο δνθνύ, δεδνκέλνπ όηη όιεο νη αξηζκεηηθέο αλαιύζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, αλαθέξνληαη ζε ακθηέξεηζηεο δνθνύο ππό 

νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν. 

Σην θεθάιαην απηό, ινηπόλ, γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο 

ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνζνκνίσζε 

ακθηέξεηζηεο ραιύβδηλεο δνθνύ ζην ΑDINA. Παξνπζηάδνληαη όινη νη 

πηζαλνί ηξόπνη πξνζνκνίσζεο πνπ εμεηάζζεθαλ θαη επηιέγεηαη ν βέιηηζηνο 

κε βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ. 

 

 

3.1 Παποςζίαζη ηος ADINA για ανάλςζη καμπηόμενηρ 

δοκού και πποζομοίωζη με ζηοισεία κελύθοςρ (shell 

elements) 

 

Μόπθωζη γεωμεηπίαρ 

Aξρηθά νξίδνληαη ηα ζεκεία ηεο δνθνύ κε ηελ εληνιή Geometry->Points. 

Γηα θάζε έλα ζεκείν νξίδεηαη ν αξηζκόο ηνπ θαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ x,y,z 

ζε m, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.1. 
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Σηε ζπλέρεηα νξίδνληαη νη γξακκέο ηεο δνθνύ κε ηελ εληνιή Geometry->   

Lines-> Define->Αdd, θαηά ην ζρήκα 3.2. 

 
Σρήκα 3.1 

Σπληεηαγκέλεο ζεκείσλ 

 

Σρήκα 3.2 

Οξηζκόο γξακκώλ 



 

Παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ADINA                                         - 75 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

Με ηελ εληνιή Geometry->Surfaces->Define->Add νξίδνπκε ηηο 

επηθάλεηεο ηνπ θνξκνύ θαη ησλ πεικάησλ ηεο δνθνύ. Οξίδνπκε 2 επηκέξνπο 

ίζεο επηθάλεηεο γηα θάζε πέικα, πξνθεηκέλνπ ηόζν λα είλαη πην νκαιή ε 

δηαθξηηνπνίεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη, όζν θαη λα είλαη πην εύθνιε ε 

εθαξκνγή ηνπ θαηαλεκεκέλνπ θνξηίνπ θαηά κήθνο ησλ πεικάησλ, ζην 

κέζν ηνπο. Γηα ηνλ ίδην ιόγν, πξνηείλεηαη θαη ε δεκηνπξγία 2 επηκέξνπο 

επηθαλεηώλ γηα ηνλ θνξκό, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηνπ θνξηίνπ 

θαηά κήθνο ηνπ θεληξνβαξηθνύ άμνλα. 

 

 
Σρήκα 3.3 

Οξηζκόο επηθαλεηώλ 

 

 

Σηε ζπλέρεηα νξίδεηαη ην πάρνο ησλ επηθαλεηώλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, 

κέζσ ηεο εληνιήο Geometry->Surfaces->Thickness. 
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Σρήκα 3.4 

Οξηζκόο πάρνπο επηθαλεηώλ 

 

Επιλογή ςλικού 

Σην ζεκείν απηό νξίδεηαη ην πιηθό ηνπ θνξέα. Οξίδνληαη δύν είδε πιηθώλ, 

έλα ειαζηηθό θαη έλα ειαζηνπιαζηηθό. Σε θάζε είδνο αλάιπζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ην αληίζηνηρν πιηθό.  

-Γηα ην ειαζηηθό πιηθό νξίδνπκε: 

Μέηξν ειαζηηθόηεηαο Δ=210000000 kN/m2 

Λόγνο Poisson λ=0,3 

Xξεζηκνπνηείηαη ε εληνιή: Model->Μaterials->Manage Materials -> 

Elastic-> Isotropic->Add όπνπ πξνζζέηνπκε ηηο παξαπάλσ ειαζηηθέο 

ζηαζεξέο. 

-Γηα ην ειαζηνπιαζηηθό πιηθό πξέπεη λα νξηζηνύλ επίζεο ην όξην δηαξξνήο 

ηνπ ράιπβα θαη ε θξάηπλζε. Χξεζηκνπνηνύκε ράιπβα S235 ρσξίο 

θξάηπλζε. 

 Άξα νξίδνπκε: fy=235000kN/m2 θαη Δt=0 

Xξεζηκνπνηείηαη ε εληνιή: Model->Μaterials->Manage Materials -> 

Plastic-> Bilinear->Add όπνπ πξνζζέηνπκε ηηο αληίζηνηρεο ζηαζεξέο. 
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Σρήκα 3.5 

Οξηζκόο ειαζηηθνύ πιηθνύ 

 

Σρήκα 3.6 

Οξηζκόο ειαζηηθνπιαζηηθνύ πιηθνύ 
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Δίκηςο πεπεπαζμένων ζηοισείων 

Οξίδνπκε ην είδνο ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε. 

Θα γίλεη ρξήζε ζηνηρείσλ θειύθνπο (shell elements). Ζ εληνιή πνπ 

ρξεζηκνπνηνύκε είλαη ε εμήο: Meshing->Element Groups->Add θαη 

επηιέγνπκε Type: Shell, ελώ ζηελ επηινγή Default Material 

πιεθηξνινγνύκε ηνλ αξηζκό πνπ καο δείρλεη ην πιηθό πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε (πρ. 1->elastic). 

 

 

 

 
Σρήκα 3.7 

Οξηζκόο ηύπνπ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ 
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Οξίδνπκε ηνλ αξηζκό ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ γηα θάζε επηθάλεηα κε 

ηελ πξνϋπόζεζε ν ιόγνο ηνπ κήθνπο ηεο κεγαιύηεξεο πιεπξάο πξνο ηε 

κηθξόηεξε λα κελ είλαη κεγαιύηεξνο από 2. Γίλεηαη ρξήζε ηεο εληνιήο 

Meshing->Mesh Density->Surface θαη νξίδνπκε Method:Use Number 

of Divisions, όπνπ πιεθηξνινγνύκε ηνλ αξηζκό ησλ δηαηξέζεσλ ηεο 

επηθάλεηαο ζε θάζε κία από ηηο 2 δηεπζύλζεηο ηεο. 

 

 

Σρήκα 3.8 

Γηαίξεζε θάζε επηθάλεηαο 

 

 

Τειηθό ζηάδην ζε απηή ηε θάζε είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ δίθηπνπ ησλ 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ κέζσ ηεο εληνιήο Meshing->Create Mesh         

->Surface όπνπ πιεθηξνινγνύκε ηνλ αξηζκό θάζε επηθάλεηαο πνπ 

πξόθεηηαη λα δηαθξηηνπνηεζεί. 
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Σρήκα 3.9 

Γηαθξηηνπνίεζε επηθαλεηώλ 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ βεκάησλ, πξνθύπηεη ην απνηέιεζκα 

ηνπ ζρήκαηνο 3.10. 

 

 
Σρήκα 3.10 

Γίθηπν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ 
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Επιβολή θόπηιζηρ ζηο θοπέα 

Χξεζηκνπνηείηαη ε εληνιή Model->Loading->Apply, όπνπ γηα λα 

νξίζνπκε θαηαλεκεκέλν θνξηίν, επηιέγνπκε Load Type:Distributed Line 

Load. Με ηελ επηινγή Define->Add νξίδνπκε ην κέγεζνο ηνπ θνξηίνπ. 

Δπηζηξέθνληαο ζην πξώην παξάζπξν, νξίδνπκε ζηε ζέζε Site ηνλ αξηζκό 

ηεο γξακκήο όπνπ εθαξκόδεηαη ην θαηαλεκεκέλν θνξηίν θαη ζηε ζέζε 

Αuxiliary point έλα ζεκείν ην νπνίν δείρλεη ηελ θαηαθόξπθε θνξά ηνπ 

θνξηίνπ. Δπίζεο, επηιέγνπκε: Deformation Dependent: No, πνπ 

δειώλεη όηη ε θαηεύζπλζε ηνπ θνξηίνπ δελ αιιάδεη ζπλαξηήζεη ησλ 

κεγάισλ παξακνξθώζεσλ ηνπ θνξέα. Ζ ηειεπηαία απηή επηινγή 

ζεσξήζεθε νξζή γηα ηηο αλαιύζεηο, θαζώο αθελόο ην θνξηίν δελ απαηηείηαη 

λα έρεη ζπγθεθξηκέλε δηεύζπλζε σο πξνο ηνλ παξακνξθσκέλν θνξέα 

(όπσο πρ. ε πδξνζηαηηθή πίεζε, ε νπνία πξέπεη λα είλαη πάληα θάζεηε ζηελ 

παξακνξθσκέλε επηθάλεηα), αθεηέξνπ ε επηινγή “default” θαζπζηεξνύζε 

ππεξβνιηθά ηε ζύγθιηζε θαη δελ έδηλε ζπλήζσο ηα αλακελόκελα 

απνηειέζκαηα. 

 

 
Σρήκα 3.11 

Δπηβνιή θνξηίνπ 
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Επιβολή ζςνοπιακών ζςνθηκών ζηο θοπέα 

Τν ζέκα ηεο επηβνιήο ζπλνξηαθώλ ζπλζεθώλ ζηε δνθό απαζρόιεζε αξθεηά 

κέρξη λα βξεζεί ην κνληέιν πνπ εθθξάδεη ηελ θαιύηεξε δπλαηή 

πξνζνκνίσζε ακθηέξεηζηεο δνθνύ. Γηα ην ιόγν απηό, ε αληίζηνηρε 

δηεξεύλεζε παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηηο παξαγξάθνπο 3.2 θαη 3.3. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε παξάγξαθνο 3.1, ζα παξνπζηαζηνύλ ηα 

είδε αλαιύζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνύζα εξγαζία, ζεσξώληαο 

σζηόζν όηη ν θνξέαο έρεη πιήξσο πξνζνκνησζεί ζην ADINA κεηά θαη ηελ 

επηβνιή ησλ ζπλνξηαθώλ ζπλζεθώλ (θάηη ην νπνίν ζα παξνπζηαζηεί ζηηο 

δύν επόκελεο παξαγξάθνπο). 

 

 

Είδη αναλύζεων 

 Γπαμμική ανάλςζη λςγιζμού 

Ζ γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνύ πξαγκαηνπνηείηαη εάλ ζηε ζέζε Analysis 

Type επηιέμνπκε Linearized Buckling θαη ζην εηθνλίδην Analysis 

Options νξίζνπκε ηνλ αξηζκό ησλ απαηηνύκελσλ ηδηνκνξθώλ Νumber of 

Buckling Loads/Modes, θαζώο θαη ηνλ αξηζκό ησλ επαλαιήςεσλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη ην πξόγξακκα γηα ηελ εύξεζή ηνπο, Number of 

Iterations per Eigenpair. 

 

 
Σρήκα 3.12 

Δπηινγή αξηζκνύ ηδηνκνξθώλ 
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Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο γξακκηθήο αλάιπζεο ιπγηζκνύ, είλαη 

απαξαίηεηε ε ελεξγνπνίεζε κεγάισλ παξακνξθώζεσλ, κέζσ ηεο εληνιήο 

Control->Analysis Assumptions->Kinematics θαη επηιέγνληαο ζηε 

ζέζε Displacements/Rotations: Large. 

Τν κνληέιν είλαη έηνηκν γηα αλάιπζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 

εληνιή: Solution->Data File/Run. 

 

 Μη γπαμμική ανάλςζη γεωμεηπίαρ 

Σηε κε γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο δίλνπκε ζην θνξέα αηέιεηα κε ηε 

κνξθή ηεο πξώηεο ηδηνκνξθήο. Θεσξνύκε αξρηθή αηέιεηα κηθξνύ κεγέζνπο 

πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο εθηξνπήο.  

Ζ αλάιπζε γίλεηαη κε ηε κέζνδν Arc-Length. Σηε ζέζε Analysis Type 

επηιέγνπκε Collapse Analysis θαη ζηε ζέζε Analysis Options νξίδνπκε 

ηηο ξπζκίζεηο ηεο κεζόδνπ Arc-Length. Πξέπεη λα νξηζηεί έλαο θόκβνο 

αλαθνξάο (πρ. ζηε ζπλέλσζε θάησ πέικαηνο θαη θνξκνύ ηεο κεζαίαο 

δηαηνκήο) θαη κηα αξρηθή κεηαηόπηζε κηθξνύ κεγέζνπο θαηά ηε δηεύζπλζε 

ηεο θόξηηζεο γηα ηνλ θόκβν απηό (Z-Translation: -0,001m). Δπίζεο πξέπεη 

λα δνζεί κία ελδεηθηηθή ηηκή ζηελ παξάκεηξν alpha, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζεη ηε κέγηζηε κεηαηόπηζε θαηά ηε δηάξθεηα θάζε 

βήκαηνο ηεο κεζόδνπ (πρ. 0,5), λα επηιεγεί ε ξύζκηζε Continue after 

First Critical Point is Reached ώζηε ε αλάιπζε λα ζπλερηζηεί θαη κεηά 

ηελ εύξεζε ηνπ νξηαθνύ ζεκείνπ (ή ζεκείνπ δηαθιάδσζεο) θαη ηέινο λα 

νξηζηεί ν κέγηζηνο επηηξεπόκελνο αξηζκόο επαλαιήςεσλ κέζα ζε θάζε 

βήκα γηα ηε ζύγθιηζε ηεο κεζόδνπ, όπσο θαίλεηαη ελδεηθηηθά ζην ζρήκα 

3.13. 

Σηε ζπλέρεηα, από ην κελνύ επηιέγνπκε Control->Time Function 

γηα λα νξίζνπκε ηε ρξνληθή εθαξκνγή ηνπ θνξηίνπ, όπσο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα 3.14. Δπίζεο, κε ηελ εληνιή Control->Time Step oξίδνπκε ηα 

βήκαηα εθαξκνγήο ηνπ θνξηίνπ, πνπ δειώλνπλ ζε πόζα βήκαηα 

επηβάιιεηαη ην θνξηίν ζην ζπλνιηθό ρξόλν εθαξκνγήο ηνπ.  

 



 

- 84 -                                                                                                                     Κεθάιαην 3 

 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θενδώξαο Μίληδηα, ΔΜΠ 2010 

 

 
Σρήκα 3.13 

Μέζνδνο Αrc-Length 

 
Σρήκα 3.14 

Χξνληθή ζπλάξηεζε εθαξκνγήο θνξηίνπ 
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Σρήκα 3.15 

Βήκαηα εθαξκνγήο θνξηίνπ 

 

Πξέπεη επίζεο λα εθαξκνζηεί ε γεσκεηξηθή αηέιεηα. Χξεζηκνπνηνύκε ηελ 

εληνιή Model->Initial Conditions->Imperfection θαη επηιέγνπκε 

Initial Condition Type: Node γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αηέιεηαο ζε θόκβν. 

Πιεθηξνινγνύκε ηνλ αξηζκό ηεο ηδηνκνξθήο ηελ νπνία ζα αθνινπζεί ε 

αηέιεηα, ηνλ αξηζκό ηνπ θόκβνπ ζηνλ νπνίν ζα εθαξκνζηεί, ηε δηεύζπλζε 

εθαξκνγήο ηεο θαη ην κέγεζόο ηεο. 

 
Σρήκα 3.16 

Δηζαγσγή γεσκεηξηθήο αηέιεηαο 
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 Μη γπαμμική ανάλςζη ςλικού 

Ζ αλάιπζε γίλεηαη κε ηε κέζνδν Arc-Length θαηά ηα γλσζηά, αιιά δε 

δίλεηαη αξρηθή γεσκεηξηθή αηέιεηα ζην θνξέα. 

Βαζηθό ζεκείν ηεο αλάιπζεο είλαη όηη πξέπεη λα απελεξγνπνηεζεί ε εληνιή 

γηα ηελ εθαξκνγή κεγάισλ παξακνξθώζεσλ, κέζσ ηεο εληνιήο Control   

->Analysis Assumptions->Kinematics θαη επηιέγνληαο 

Displacements/Rotations:Small. Σηελ αλάιπζε απηή, ζα γίλεη ρξήζε 

ηνπ ειαζηνπιαζηηθνύ πιηθνύ πνπ είρακε αξρηθά νξίζεη, κέζσ ηεο εληνιήο 

Define Element Group, όπνπ ζηε ζέζε Default Material ζα επηιέμνπκε 

ην αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζην ειαζηνπιαζηηθό πιηθό. 

 

 Μη γπαμμική ανάλςζη ςλικού και γεωμεηπίαρ 

Πξόθεηηαη γηα ζπλδπαζκό ησλ 2 παξαπάλσ αλαιύζεσλ. Πξαγκαηνπνηείηαη 

αθξηβώο όπσο ε κε γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο κε ελεξγνπνίεζε ησλ 

κεγάισλ παξακνξθώζεσλ κέζσ ηνπ Control -> Analysis Assumptions 

->Kinematics  θαη νξίδνληαο Displacements/Rotations: Large. Γίλεηαη 

ζην θνξέα αξρηθή γεσκεηξηθή αηέιεηα θαη ρξεζηκνπνηείηαη ειαζηνπιαζηηθό 

πιηθό. 

 

3.2 Aποηελέζμαηα κπίζιμος θοπηίος πλεςπικού λςγιζμού 

για διαθοπεηικούρ ηπόποςρ πποζομοίωζηρ αμθιέπειζηηρ 

δοκού 

 Σηελ παξάγξαθν απηή ζα παξνπζηαζζεί ε δηεξεύλεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ εύξεζε ησλ ζπλνξηαθώλ ζπλζεθώλ πνπ ηειηθώο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηαηί πξνζνκνηώλνπλ κε θαιύηεξν ηξόπν ηελ 

ακθηέξεηζηε δνθό. Θα παξνπζηαζζνύλ ηα απνηειέζκαηα ησλ γξακκηθώλ 

αλαιύζεσλ ιπγηζκνύ ζην ADINA γηα ηξεηο πεξηπηώζεηο δνθώλ δηαθνξεηηθνύ 

κήθνπο θαη δηαζηάζεσλ δηαηνκήο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξηζεί ην θξίζηκν 

θνξηίν ιπγηζκνύ πνπ πξνέθπςε από ην ADINA κε ην θξίζηκν θνξηίν 

πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ ζύκθσλα κε ηνλ Δπξσθώδηθα 3. Ζ ειαζηηθή θξίζηκε 

ξνπή πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ Μcr θαηά ηνλ Δπξσθώδηθα 3 ππνινγίδεηαη κε 

βάζε ηελ εμίζσζε (2.35) ηνπ πξνεγνύκελνπ θεθαιαίνπ θαη ην αληίζηνηρν 

θξίζηκν νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν πξνθύπηεη σο Pcr=8∙Mcr/L
2. 

 

 

Σην ADINA ζα εμεηαζζνύλ νη εμήο κέζνδνη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζπλνξηαθώλ ζπλζεθώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ πεξίπησζε ακθηέξεηζηεο δνθνύ: 
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1. Χξήζε ησλ rigid links κόλν γηα ηνπο θόκβνπο ηνπ θνξκνύ 

Αθνύ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία ηεο δηαθξηηνπνίεζεο ηνπ 

θνξέα, δεκηνπξγνύληαη 4 δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θόκβσλ κέζσ ηεο 

εληνιήο Μeshing->Nodes->Node Set, νη 2 από ηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηνπο θόκβνπο ηνπ θνξκνύ ησλ 2 αθξαίσλ δηαηνκώλ 

πιελ ηνπ κεζαίνπ θόκβνπ, ελώ νη άιιεο 2 πεξηιακβάλνπλ ην κεζαίν 

θόκβν θάζε αθξαίαο δηαηνκήο. Χξεζηκνπνηείηαη ζηελ ζπλέρεηα ε 

εληνιή Model->Constraints->Rigid Links ώζηε λα δεκηνπξγεζεί 

ζρέζε εμάξηεζεο κεηαμύ ηνπ κεζαίνπ θόκβνπ θάζε αθξαίαο δηαηνκήο 

θαη ησλ ππνινίπσλ θόκβσλ ηνπ θνξκνύ. Πιεθηξνινγνύκε ζηε ζέζε 

ηνπ “master node set” ηνλ αξηζκό ηεο θαηεγνξίαο πνπ αλαθέξεηαη 

ζηo κεζαίν θόκβν θάζε δηαηνκήο, ελώ ζηε ζέζε “slave node set” ηνλ 

αξηζκό γηα ηελ θαηεγνξία κε ηνπο ππόινηπνπο θόκβνπο ηεο δηαηνκήο. 

Με απηήλ ηε δηαδηθαζία, όινη πιένλ νη θόκβνη ηνπ θνξκνύ ησλ 

αθξαίσλ δηαηνκώλ αθνινπζνύλ ηηο κεηαηνπίζεηο θαη ηηο ζηξνθέο ηνπ 

κέζνπ ησλ αληηζηνίρσλ δηαηνκώλ. 

Σηηο 2 θαηεγνξίεο “master node sets” επηβάιινληαη ηώξα νη εμήο 

ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο: Παγηώλνληαη νη βαζκνί ειεπζεξίαο x,y,z 

translation θαη x-rotation κέζσ ηεο εληνιήο Model->Boundary 

Conditions->Apply Fixity θαη έρνληαο δεκηνπξγήζεη ην 

ζπγθεθξηκέλν είδνο παγίσζεο βαζκώλ ειεπζεξίαο. 

 
Σρήκα 3.17 

Γεκηνπξγία θαηεγνξηώλ θόκβσλ θνξκνύ αθξαίσλ δηαηνκώλ 
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Σρήκα 3.18 

Γεκηνπξγία άθακπησλ ζπλδέζεσλ (rigid links) 

 

 
Σρήκα 3.19 

Δπηβνιή ζπλνξηαθώλ ζπλζεθώλ γηα ηνπο “master” θόκβνπο 
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2. Χξήζε ησλ rigid links γηα όινπο ηνπο θόκβνπο ηεο δηαηνκήο 

Πξαγκαηνπνηείηαη αθξηβώο ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, 

κόλν πνπ νη 2 από ηηο 4 θαηεγνξίεο θόκβσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη 

αξρηθά, πεξηιακβάλνπλ όινπο ηνπο θόκβνπο ησλ αθξαίσλ δηαηνκώλ 

πιελ ηνπ κεζαίνπ.  

Σηελ πεξίπησζε απηή όινη νη θόκβνη ησλ αθξαίσλ δηαηνκώλ 

ππαθνύνπλ ζηηο δεζκεύζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο ζηξνθέο θαη ζηηο 

κεηαηνπίζεηο γηα ην κεζαίν θόκβν. 

3. Χξήζε ησλ constraint equations γηα ηνπο θόκβνπο ηνπ θνξκνύ I 

Γεκηνπξγνύληαη θαη πάιη oη 4 θαηεγνξίεο θόκβσλ ηεο πεξίπησζεο 1. 

Σηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη ε εληνιή Constraints->Constraint 

Equations->Multiple Slaves όπνπ νξίδνληαη νη ζρέζεηο πνπ 

ζπλδένπλ ηνλ θύξην “master” θόκβν (κεζαίνο θόκβνο αθξαίσλ 

δηαηνκώλ) κε ηνπο ππόινηπνπο “slave” θόκβνπο ηεο δηαηνκήο. 

Γεζκεύνληαη κε ζρέζεηο εμάξηεζεο νη βαζκνί ειεπζεξίαο y,z 

translation ησλ θόκβσλ ησλ αθξαίσλ δηαηνκώλ ζπλαξηήζεη ησλ 

αληηζηνίρσλ βαζκώλ ειεπζεξίαο ησλ κεζαίσλ θόκβσλ ησλ αθξαίσλ 

δηαηνκώλ. Όζνλ αθνξά ζηηο ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο, παγηώλνληαη νη 

εμήο βαζκνί ειεπζεξίαο ησλ 2 “master” θόκβσλ: x,y,z-translation 

θαη x-rotation. 

 
Σρήκα 3.20 

Γεκηνπξγία constraint equations 
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Σρήκα 3.21 

Δπηβνιή ζπλνξηαθώλ ζπλζεθώλ γηα ηνπο “master” θόκβνπο 

 

 

4. Χξήζε ησλ constraint equations γηα ηνπο θόκβνπο ηνπ θνξκνύ II 

Αθνινπζείηαη αθξηβώο ε ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ πεξίπησζε 4, κε ηε 

κόλε δηαθνξά όηη δεζκεύνληαη νη εμήο βαζκνί ειεπζεξίαο ησλ 2 

“master” θόκβσλ: γηα ηνλ έλα “master” θόκβν παγηώλνληαη νη x,y,z-

translation, x-rotation θαη γηα ηνλ άιιν “master” θόκβν νη y,z-

translation, x-rotation. 

 
Σρήκα 3.22 

Δπηβνιή ζπλνξηαθώλ ζπλζεθώλ γηα ηνπο “master” θόκβνπο 
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5. Eπηβνιή ζπλνξηαθώλ ζπλζεθώλ κόλν γηα ηνπο θόκβνπο ηνπ θνξκνύ 

Γεκηνπξγνύληαη κεηά ηε δηαθξηηνπνίεζε ηνπ θνξέα, νη 4 θαηεγνξίεο 

θόκβσλ ηεο πεξίπησζεο 1. Σηε ζπλέρεηα επηβάιινληαη σο δεζκεύζεηο 

νη αθόινπζεο: γηα όινπο ηνπο θόκβνπο ηνπ θνξκνύ πιελ ηνπ κεζαίνπ 

παγηώλνληαη νη βαζκνί ειεπζεξίαο y,z-translation. Γηα ηνπο κεζαίνπο 

θόκβνπο, ζηε κία αθξαία δηαηνκή δεζκεύνληαη νη x,y,z-translation θαη 

x-rotation θαη ζηελ άιιε νη y,z-translation θαη x-rotation. 
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Σρήκα 3.23 

Δπηβνιή ζπλνξηαθώλ ζπλζεθώλ ζηνπο θόκβνπο ηνπ θνξκνύ ησλ αθξαίσλ 

δηαηνκώλ 
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Αποηελέζμαηα για δοκό μήκοςρ 12m 

Παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα θξηζίκνπ θνξηίνπ ιπγηζκνύ, θαζώο 

θαη νη αληίζηνηρεο εηθόλεο γηα ηελ 1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ πνπ πξνέθπςαλ 

από ηε γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνύ ηνπ ADINA κε βάζε θαζεκία από ηηο 

παξαπάλσ κεζόδνπο, ελδεηθηηθά γηα κία δνθό κήθνπο 12m δηαηνκήο δηπινύ 

ηαπ, ε νπνία έρεη ηα αθόινπζα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

Ύςνο νιηθό δηαηνκήο h=600mm 

Πιάηνο πεικάησλ b=200mm 

Πάρνο θνξκνύ tw=15mm 

Πάρνο πεικάησλ tf=20mm 

 

Mε βάζε ηε ζρέζε (2.35) ηνπ πξνεγνύκελνπ θεθαιαίνπ, ε ειαζηηθή 

θξίζηκε ξνπή πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ακθηέξεηζηε δνθό 

ππό νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν ζηνλ θεληξνβαξηθό ηεο άμνλα, 

πξνθύπηεη ίζε κε: Mcr,EC3=289,59kNm θαη ην αληίζηνηρν θξίζηκν θνξηίν ίζν 

κε Pcr,EC3=16,09kN/m. Τν θνξηίν πνπ αληηζηνηρεί ζηε ξνπή πιήξνπο 

πιαζηηθνπνίεζεο ηεο κεζαίαο δηαηνκήο ηεο δνθνύ (ε νπνία ππελζπκίδεηαη 

όηη δίλεηαη από ηε ζρέζε Mpl=Wpl∙fy) πξνθύπηεη ίζν κε Ppl=45,64kN/m. 

Eπνκέλσο, θξίζηκε κνξθή αζηνρίαο είλαη ν πιεπξηθόο ιπγηζκόο ηεο δνθνύ. 

 

Σηνλ Πίλαθα 3.1 θαίλνληαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο θξίζηκνπ θνξηίνπ 

πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ πνπ πξνέθπςαλ κε ηηο αλαιύζεηο ηνπ ADINA γηα 

θαζεκία εθ ησλ 5 πεξηπηώζεσλ πνπ παξνπζηάζζεθαλ παξαπάλσ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε δηαηνκή είλαη θαηεγνξίαο 1 θαη δελ είλαη πιεπξηθά 

εμαζθαιηζκέλε, επνκέλσο δελ θηλδπλεύεη από ηνπηθό ιπγηζκό. Πξάγκαηη, 

ζηηο γξακκηθέο αλαιύζεηο ιπγηζκνύ ζην ADINA εκθαλίδεηαη πιεπξηθόο 

ιπγηζκόο, όπσο αλακελόηαλ. 

 

 

 Pcr,ADINA (kN/m) 

1ε κέζνδνο 16,38 

2ε κέζνδνο 21,71 

3ε κέζνδνο 15,81 

4ε κέζνδνο 15,78 

5ε κέζνδνο 15,78 

Πίλαθαο 3.1 

Κξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ θαηά ADINA γηα δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο 

πξνζνκνίσζεο ακθηέξεηζηεο δνθνύ 
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Παξαηεξνύκε αξρηθά όηη ε ηηκή ε νπνία απέρεη αξθεηά από ην 

αληίζηνηρν θξίζηκν θνξηίνπ πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ κε βάζε ηνλ Δπξσθώδηθα, 

είλαη απηή πνπ πξνθύπηεη κε ηελ εθαξκνγή ηεο 2εο κεζόδνπ 

πξνζνκνίσζεο. Απηό, όπσο ζα δνύκε θαη ζηε ζπλέρεηα, νθείιεηαη ζην 

γεγνλόο όηη ζε απηήλ ηε κέζνδν δεκηνπξγήζεθαλ άθακπηεο ζπλδέζεηο γηα 

νιόθιεξε ηελ αθξαία δηαηνκή, ε παξνπζία ησλ νπνίσλ εκπνδίδεη ηελ 

ειεύζεξε ζηξέβισζε ησλ άθξσλ. Τν θαηλόκελν απηό, ζε ζπλδπαζκό κε ην 

γεγνλόο όηη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο θξίζηκεο ειαζηηθήο ξνπήο πιεπξηθνύ 

ιπγηζκνύ θαηά Δπξσθώδηθα, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην ζπληειεζηή kw (ν 

νπνίνο αλαθέξεηαη ζηε ζηξέβισζε ηνπ άθξνπ) ε ηηκή 1, δηθαηνινγεί ηελ 

απόθιηζε ζηα απνηειέζκαηα. Γηα ην ιόγν απηό, εμαξρήο ζα ζεσξεζνύλ σο 

πεξηζζόηεξν αμηόπηζηεο νη 4 ππόινηπεο κέζνδνη νη νπνίεο, όπσο θαίλεηαη θαη 

από ηα επόκελα ζρήκαηα, επηηξέπνπλ ηελ ειεύζεξε ζηξέβισζε ησλ 

άθξσλ. 

 
Σρήκα 3.24 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ κε βάζε ηελ 1ε κέζνδν 

 

 
Σρήκα 3.25 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ κε βάζε ηελ 1ε κέζνδν (ιεπηνκέξεηα) 
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Σρήκα 3.26 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ κε βάζε ηε 2ε κέζνδν 

 

 

 

 

 
Σρήκα 3.27 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ κε βάζε ηε 2ε κέζνδν (ιεπηνκέξεηα) 
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Σρήκα 3.28 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ κε βάζε ηελ 3ε κέζνδν 

 

 

 

 

 
Σρήκα 3.29 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ κε βάζε ηελ 3ε κέζνδν (ιεπηνκέξεηα) 
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Σρήκα 3.30 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ κε βάζε ηελ 4ε κέζνδν 

 

 

 

 

 
Σρήκα 3.31 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ κε βάζε ηελ 4ε κέζνδν (ιεπηνκέξεηα) 
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Σρήκα 3.32 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ κε βάζε ηελ 5ε κέζνδν 

 

 

 

 

 
Σρήκα 3.33 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ κε βάζε ηελ 5ε κέζνδν (ιεπηνκέξεηα) 

 

Με βάζε ηηο ιεπηνκέξεηεο από ηηο αθξαίεο δηαηνκέο πνπ θαίλνληαη ζηα 

παξαπάλσ ζρήκαηα, επηβεβαηώλεηαη όηη ε 2ε κέζνδνο δεκηνπξγεί 

κεγαιύηεξν βαζκό δέζκεπζεο από ηνλ επηζπκεηό θαη γηα ην ιόγν απηό ν 
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πιεπξηθόο ιπγηζκόο ηεο δνθνύ επέξρεηαη γηα αξθεηά κεγαιύηεξε ηηκή 

θνξηίνπ από ηελ αλακελόκελε. 

 

Θα παξνπζηαζζεί ε εθαξκνγή ησλ 5 κεζόδσλ θαη ζε άιιεο 2 αθόκα 

πεξηπηώζεηο δνθώλ ώζηε λα αμηνινγεζνύλ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ γηα ηα θξίζηκα θνξηία πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ. 

 

Αποηελέζμαηα για δοκό μήκοςρ 10m 

Αλαιύεηαη κία δνθόο κήθνπο 10m δηαηνκήο δηπινύ ηαπ, ε νπνία έρεη ηα 

αθόινπζα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

Ύςνο νιηθό δηαηνκήο h=500mm 

Πιάηνο πεικάησλ b=300mm 

Πάρνο θνξκνύ tw=14,5mm 

Πάρνο πεικάησλ tf=28mm 

Ζ ειαζηηθή θξίζηκε ξνπή πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ακθηέξεηζηε δνθό ππό νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν ζηνλ 

θεληξνβαξηθό ηεο άμνλα, πξνθύπηεη ίζε κε: Mcr,EC3=1340,68kNm θαη ην 

αληίζηνηρν θξίζηκν θνξηίν ίζν κε Pcr,EC3=107,25kN/m. Τν θνξηίν πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε ξνπή πιήξνπο πιαζηηθνπνίεζεο ηεο κεζαίαο δηαηνκήο ηεο 

δνθνύ πξνθύπηεη ίζν κε Ppl=87,97kN/m. Eπνκέλσο, θξίζηκε κνξθή 

αζηνρίαο γηα ηελ ακθηέξεηζηε δνθό είλαη ε πιαζηηθνπνίεζε ηεο κεζαίαο 

δηαηνκήο ηεο.  

Σηνλ Πίλαθα 3.2 θαίλνληαη νη ηηκέο θξίζηκνπ θνξηίνπ πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ 

ηνπ ADINA γηα θαζεκία εθ ησλ 5 κεζόδσλ. Ζ δηαηνκή είλαη θαη πάιη 

θαηεγνξίαο 1 θαη δελ είλαη πιεπξηθά εμαζθαιηζκέλε, επνκέλσο δελ ππάξρεη 

θίλδπλνο ηνπηθνύ ιπγηζκνύ, όπσο επηβεβαηώλεηαη θαη από ηηο γξακκηθέο 

αλαιύζεηο ιπγηζκνύ κε ην ADINA. 

 Pcr,ADINA (kN/m) 

1ε κέζνδνο 104,1 

2ε κέζνδνο 155,3 

3ε κέζνδνο 101,1 

4ε κέζνδνο 100,5 

5ε κέζνδνο 100,5 

Πίλαθαο 3.2 

Κξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ θαηά ADINA γηα δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο 

πξνζνκνίσζεο ακθηέξεηζηεο δνθνύ 
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Αποηελέζμαηα για δοκό μήκοςρ 16m 

Αλαιύεηαη κία δνθόο κήθνπο 16m δηαηνκήο δηπινύ ηαπ, ε νπνία έρεη ηα 

αθόινπζα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

Ύςνο νιηθό δηαηνκήο h=700mm 

Πιάηνο πεικάησλ b=300mm 

Πάρνο θνξκνύ tw=15mm 

Πάρνο πεικάησλ tf=25mm 

Ζ ειαζηηθή θξίζηκε ξνπή πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ακθηέξεηζηε δνθό ππό νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν ζηνλ 

θεληξνβαξηθό ηεο άμνλα, πξνθύπηεη ίζε κε: Mcr,EC3=696,85kNm θαη ην 

αληίζηνηρν θξίζηκν θνξηίν ίζν κε Pcr,EC3=21,78kN/m. Τν θνξηίν πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε ξνπή πιήξνπο πιαζηηθνπνίεζεο ηεο κεζαίαο δηαηνκήο ηεο 

δνθνύ πξνθύπηεη ίζν κε Ppl=48,81kN/m. Eπνκέλσο, θξίζηκε κνξθή 

αζηνρίαο είλαη ν πιεπξηθόο ιπγηζκόο ηεο δνθνύ. 

Σηνλ Πίλαθα 3.3 θαίλνληαη νη ηηκέο θξίζηκνπ θνξηίνπ πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ 

ηνπ ADINA γηα θαζεκία εθ ησλ 5 κεζόδσλ. Ζ δηαηνκή είλαη θαη πάιη 

θαηεγνξίαο 1 θαη δελ είλαη πιεπξηθά εμαζθαιηζκέλε, επνκέλσο δελ ππάξρεη 

θίλδπλνο ηνπηθνύ ιπγηζκνύ, όπσο επηβεβαηώλεηαη θαη από ηηο γξακκηθέο 

αλαιύζεηο ιπγηζκνύ κε ην ADINA. 

 

 

 Pcr,ADINA (kN/m) 

1ε κέζνδνο 22,56 

2ε κέζνδνο 32,27 

3ε κέζνδνο 21,81 

4ε κέζνδνο 21,40 

5ε κέζνδνο 21,40 

Πίλαθαο 3.3 

Κξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ θαηά ADINA γηα δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο 

πξνζνκνίσζεο ακθηέξεηζηεο δνθνύ 

 

Δπηβεβαηώλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ είραλ πξνθύςεη από ην πξώην 

παξάδεηγκα γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ κεζόδσλ. Δπεηδή ζηνλ ηύπν ηνπ 

Δπξσθώδηθα 3 γηα ηελ εύξεζε ηεο ειαζηηθήο θξίζηκεο ξνπήο πιεπξηθνύ 

ιπγηζκνύ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηηκή kw=1 πνπ αληηζηνηρεί ζε ειεύζεξε 

ζηξέβισζε ηνπ άθξνπ, ζεσξείηαη πην αμηόπηζηε ε δέζκεπζε κόλν ησλ 

θόκβσλ ηνπ θνξκνύ θαη όρη νιόθιεξεο ηεο δηαηνκήο. 
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Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ από ηηο κε γξακκηθέο 

αλαιύζεηο πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο γηα ηηο 5 παξαπάλσ κεζόδνπο, ώζηε λα 

γίλεη θαλεξή ε θαηαιιειόηεηά ηνπο γηα εθαξκνγή.  

Δπίζεο, αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη ε βαζηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ησλ 

κεζόδσλ “rigid links” θαη “constraint equations” έγθεηηαη ζην όηη κε ηελ 

πξώηε κέζνδν νη θόκβνη πνπ έρνπλ νξηζηεί σο δεπηεξεύνληεο ή “slaves” 

ππαθνύνπλ αθξηβώο ζηηο δεζκεύζεηο πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ηνπο θύξηνπο ή 

“master” θόκβνπο. Αληίζεηα, ρξεζηκνπνηώληαο ηε κέζνδν “constraint 

equations”, γίλεηαη επηινγή ησλ δεζκεπκέλσλ βαζκώλ ειεπζεξίαο ησλ 

“master” θόκβσλ πνπ αθνινπζνύλ νη “slaves”. Θα κπνξνύζε θαηά κία 

έλλνηα λα εηπσζεί όηη κε ηε κέζνδν “constraint equations” κεηώλεηαη ζε 

θάπνην βαζκό ε ππεξζηαηηθόηεηα ηνπ θνξέα. 

 

 

3.3 Aποηελέζμαηα μη γπαμμικών αναλύζεων ςλικού και 

γεωμεηπίαρ για διαθοπεηικούρ ηπόποςρ πποζομοίωζηρ 

αμθιέπειζηηρ δοκού 

 Σηελ παξάγξαθν απηή, πξαγκαηνπνηνύληαη γηα ηηο δύν πεξηπηώζεηο 

όπνπ θξίζηκε κνξθή αζηνρίαο ήηαλ ν πιεπξηθόο ιπγηζκόο, κε γξακκηθέο 

αλαιύζεηο πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο ζην ADINA ώζηε λα επξεζεί ε 

κεηαιπγηζκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θνξέσλ αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε 

ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο. Σθνπόο είλαη λα θαλεί πνηα από ηηο 5 κεζόδνπο 

πξνζνκνίσζεο είλαη ε πιένλ θαηάιιειε θαη λα επηιεγεί γηα όιεο ηηο 

αξηζκεηηθέο αλαιύζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηα επόκελα θεθάιαηα. 

Οη κε γξακκηθέο αλαιύζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηε κέζνδν Arc-

Length (collapse analysis), γίλνληαη γηα δηγξακκηθό ράιπβα S235 ρσξίο 

θξάηπλζε θαη δίλεηαη ζηνπο θνξείο αξρηθή γεσκεηξηθή αηέιεηα ίζε κε 3cm, 

ζύκθσλε κε ηελ 1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ. Ζ αηέιεηα εθαξκόδεηαη ζε όινλ ην 

θνξέα, αιιά σο ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν εθαξκνγήο ηεο ηηκήο ηεο 

ιακβάλεηαη ν θόκβνο κε ηε κέγηζηε εθηξνπή (θόκβνο ζπλέλσζεο άλσ 

πέικαηνο-θνξκνύ ζην κέζν ηεο δνθνύ). Ωο ζεκείν αλαθνξάο ζεσξείηαη ν 

θόκβνο ζπλέλσζεο θάησ πέικαηνο-θνξκνύ ζην κέζν ηεο δνθνύ.  

 Παξνπζηάδνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο κε 

γξακκηθέο αλαιύζεηο θαη ζην ίδην δηάγξακκα θαίλεηαη ε ηηκή ηνπ θνξηίνπ 

πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ πνπ έρεη πξνθύςεη από ηε γξακκηθή αλάιπζε 

ιπγηζκνύ κε ην ADINA. 
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ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕ ΑΝΑΛΤΕΙ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ 

ΔΟΚΟ ΜΗΚΟΤ 12m 

 

1η μέθοδορ 

 
Σρήκα 3.34 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 

 

 
Σρήκα 3.35 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 
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2η μέθοδορ 

 
Σρήκα 3.36 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 

 

 
Σρήκα 3.37 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 
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3η μέθοδορ 

 
Σρήκα 3.38 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 

 

 
Σρήκα 3.39 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 
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4η μέθοδορ 

 
Σρήκα 3.40 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 

 

 
Σρήκα 3.41 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 
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5η μέθοδορ 

 
Σρήκα 3.42 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 

 

 
Σρήκα 3.43 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 
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ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕ ΑΝΑΛΤΕΙ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ 

ΔΟΚΟ ΜΗΚΟΤ 16m 

 

1η μέθοδορ 

 
Σρήκα 3.44 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 

 

 
Σρήκα 3.45 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 
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2η μέθοδορ 

 
Σρήκα 3.46 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 

 

 
Σρήκα 3.47 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 
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3η μέθοδορ  

 
Σρήκα 3.48 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 

 

 
Σρήκα 3.49 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 
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4η μέθοδορ 

 
Σρήκα 3.50 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 

 

 
Σρήκα 3.51 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 
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5η μέθοδορ 

 
Σρήκα 3.52 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 

 

 
Σρήκα 3.53 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 

 

 

  

Όπσο παξαηεξνύκε, νη κέζνδνη 4 θαη 5 δίλνπλ αθξηβώο ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα ηόζν ζηηο γξακκηθέο όζν θαη ζηηο κε γξακκηθέο αλαιύζεηο. 
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Δίλαη ινγηθό, θαζώο ζπληζηνύλ δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο έθθξαζεο γηα λα 

δειώζνπλ ηηο ίδηεο ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη θαλεξό όηη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ 

δεζκεύεηαη ε αμνληθή κεηαθίλεζε θαη ζηα 2 άθξα ηεο δνθνύ (κέζνδνη 

πξνζνκνίσζεο 1,2,3), δειαδή νη ζηεξίμεηο αθνξνύλ ζηελ πεξίπησζε 

άξζξσζεο θαη ζηα 2 άθξα, ε κε γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο θαη πιηθνύ 

δίλεη δξόκνπο ηζνξξνπίαο κε αλνδηθό θιάδν ή νξηδόληην δξόκν ηζνξνπίαο 

(ζηε δνθό κήθνπο 16m, ζηε 3ε κέζνδν ν δξόκνο ηζνξξνπίαο κεηά από έλαλ 

κηθξό θαζνδηθό θιάδν, νξηδνληηνπνηείηαη) . Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δεζκεύεηαη ε αμνληθή κεηαθίλεζε κόλν ζην έλα άθξν ηεο δνθνύ (κέζνδνη 

4,5), δειαδή ζηελ πεξίπησζε άξζξσζεο θαη θύιηζεο, νη δξόκνη ηζνξξνπίαο 

έρνπλ θαζνδηθό θιάδν κόιηο ην θνξηίν πξνζεγγίζεη ηελ ηηκή ηνπ θξηζίκνπ 

θνξηίνπ ιπγηζκνύ (ζε ιίγν κηθξόηεξε ηηκή θνξηίνπ ιόγσ ηεο αξρηθήο 

γεσκεηξηθήο αηέιεηαο πνπ δίλεηαη ζην θνξέα). Απηό ζπληζηά θαη ην 

δεηνύκελν, θαζώο ε αζηνρία ζην ADINA (άξα θαη ν θαζνδηθόο θιάδνο) γηα 

ηζνζηαηηθνύο θνξείο επέξρεηαη όηαλ ε ηάζε von Mises (ή effective stress 

ζην ADINA) γηα θάπνηα ζεκεία θζάζεη ηελ ηηκή ηνπ νξίνπ δηαξξνήο. Με ηελ 

επηινγή αξζξώζεσλ θαη ζηα 2 άθξα, ν θνξέαο είλαη κία θνξά ππεξζηαηηθόο 

θαη θαζώο δεζκεύεηαη ε κεηαθίλεζε θαηά x όισλ ησλ θόκβσλ ηνπ θνξκνύ 

ησλ αθξαίσλ δηαηνκώλ, παξεκπνδίδεηαη θαηά θάπνην ηξόπν ε ζηξνθή πεξί 

ηνλ εγθάξζην νξηδόληην άμνλα θαη ν θνξέαο αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί 

εθειθπζηηθά, ζαλ θαιώδην. Ζ ιεηηνπξγία ησλ θαισδίσλ πεξηγξάθεηαη 

ζπλνπηηθά ζηελ επόκελε παξάγξαθν, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζζνύλ νη 

νκνηόηεηεο κε ηηο πεξηπηώζεηο απηέο.  

Εεηνύκελν όζνλ αθνξά ζηνλ πιεπξηθό ιπγηζκό ηεο παξνύζαο 

εξγαζίαο είλαη λα δηαπηζησζεί ε επίδξαζε ηεο δηαξξνήο, κε ηελ παξνπζία 

ηεο νπνίαο θαηαιύεηαη ε κεηαιπγηζκηθή αληνρή ηνπ θνξέα θαη επέξρεηαη ε 

αζηνρία ηνπ ιόγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο. 

Αληηζέησο, ζηηο πεξηπηώζεηο ππεξζηαηηθώλ θνξέσλ, απηνί ζπλερίδνπλ λα 

δηαζέηνπλ θάπνηα κεηαιπγηζκηθή αληνρή αθόκα θαη κε ηελ παξνπζία 

δηαξξνήο, όπσο θαίλεηαη θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο δξόκνπο ηζνξξνπίαο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ. 

Γηα ην ιόγν απηό, επηιέγνληαη ηειηθά σο επηθξαηέζηεξεο νη κέζνδνη 4 

θαη 5 γηα ηελ πινπνίεζε ακθηέξεηζηεο δνθνύ ζην ADINA. Οη ηηκέο ησλ 

θξηζίκσλ θνξηίσλ ιπγηζκνύ πνπ πξνθύπηνπλ κε βάζε απηέο, πξνζεγγίδνπλ 

κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ Δπξσθώδηθα, όπσο 

θαίλεηαη θαη από ηα παξαδείγκαηα πνπ παξαηέζεθαλ, αιιά θαη από έλα 

κεγάιν αξηζκό αξθεηώλ αθόκα αλαιύζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην 

ADINA. Μάιηζηα, νη ηηκέο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθέο ηόζν γηα πεξηπηώζεηο όπνπ 
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εκθαλίδεηαη πιεπξηθόο ιπγηζκόο πξηλ ηε δηαξξνή, όζν θαη γηα πεξηπηώζεηο 

όπνπ ν θνξέαο αζηνρεί ιόγσ ζρεκαηηζκνύ πιαζηηθνύ κεραληζκνύ 

θαηάξξεπζεο, ρσξίο λα έρεη ππνζηεί πιεπξηθό ιπγηζκό. Δπηπξόζζεηα, νη 

κέζνδνη απηέο πξνζνκνηώλνπλ ηελ πεξίπησζε ηζνζηαηηθνύ ακθηέξεηζηνπ 

θνξέα, ν νπνίνο αθνύ ιπγίζεη πιεπξηθά θαη ηα ζεκεία πνπ εθηξέπνληαη 

πεξηζζόηεξν απνθηήζνπλ ηελ ηάζε δηαξξνήο, αζηνρεί θαη πξνθύπηεη 

θαζνδηθόο θιάδνο πνπ δειώλεη αθξηβώο απηήλ ηελ αζηνρία ιόγσ 

αιιειεπίδξαζεο πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο. 

Σε όια ηα επόκελα θεθάιαηα, ζπλεπώο, ζα γίλεη ρξήζε ηεο κεζόδνπ 

5, δειαδή ηo κέζo ηεο κίαο αθξαίαο δηαηνκήο δεζκεύεηαη σο πξνο ηηο 

κεηαηνπίζεηο x,y,z θαη σο πξνο ηε δηακήθε ζηξνθή x, ην κέζν ηεο άιιεο 

αθξαίαο δηαηνκήο σο πξνο ηηο κεηαηνπίζεηο y,z θαη σο πξνο ηε ζηξνθή x, 

ελώ γηα ηνπο ππόινηπνπο θόκβνπο ηνπ θνξκνύ θαη ησλ 2 αθξαίσλ δηαηνκώλ 

παγηώλνληαη νη κεηαηνπίζεηο y,z. 

  Σεκεηώλεηαη όηη νη παξαπάλσ δνθηκέο είλαη ελδεηθηηθέο γηα ηελ 

νξζόηεηα ησλ κεζόδσλ, όζνλ αθνξά ζηελ πεξίπησζε ακθηέξεηζηεο δνθνύ 

δηαηνκήο δηπινύ ηαπ πνπ θαηαπνλείηαη από θαηαθόξπθν νκνηόκνξθα 

θαηαλεκεκέλν θνξηίν. Ζ δηεξεύλεζε αθνξά ζε απηόλ ηνλ ηύπν θόξηηζεο, ν 

νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. 
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3.4 Επεξήγηζη ηηρ ζςμπεπιθοπάρ ηος θοπέα για 

άπθπωζη και ζηα 2 άκπα ηηρ δοκού 

 Όζν πην δεζκεπκέλα ήηαλ ηα άθξα ηεο δνθνύ, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θνξέα πξνζνκνίαδε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαισδίνπ, γεγνλόο πνπ θαίλεηαη 

από ηε κνξθή ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. Σηελ παξάγξαθν απηή ζα γίλεη κία 

ζύληνκε αλαθνξά ζηε ιεηηνπξγία ησλ θαισδησηώλ θνξέσλ, ώζηε λα 

θαηαλνεζεί ε ζπκπεξηθνξά ηεο δνθνύ όηαλ δηαζέηεη αξζξώζεηο θαη ζηα 2 

άθξα ηεο. 

 

 
Σρήκα 3.54 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θαισδησηνύ θνξέα  

 

Ζ βαζηθή ηδηόηεηα ησλ θαισδησηώλ θνξέσλ είλαη ε αύμεζε ηεο 

δπζθακςίαο κε ηελ αύμεζε ηνπ επηβαιιόκελνπ θνξηίνπ. Σηηο πεξηζζόηεξεο 

πεξηπηώζεηο, ζε απηόλ ηνλ ηύπν θαηαζθεπώλ, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηεο 

δπζθακςίαο ηεο θαηαζθεπήο παξέρεηαη κέζσ αξρηθήο πξνέληαζεο ηνπ 

θνξέα. Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν, απμάλεηαη ην επίπεδν ηεο έληαζεο πνπ 

κπνξεί λα θέξεη κία ηέηνηα θαηαζθεπή. 

Ζ πςειή αληνρή, πνπ είλαη θύξην ραξαθηεξηζηηθό ησλ θαισδίσλ, 

επηηξέπεη ηελ παξαιαβή κεγάισλ αμνληθώλ δπλάκεσλ κε κηθξέο δηαηνκέο. 

Καζώο ηα ρξεζηκνπνηνύκελα κήθε ησλ θαισδίσλ είλαη πνιύ κεγάια 

ζπγθξηηηθά κε ηε ρξεζηκνπνηνύκελε δηαηνκή, ηα θαιώδηα παξνπζηάδνπλ κία 

ζρεδόλ απόιπηε επθακςία θαη αδπλαηώληαο θαη’απηόλ ηνλ ηξόπν λα 

πξνζθέξνπλ αληίζηαζε ηόζν ζε θακπηηθέο ξνπέο όζν θαη ζε ζιηπηηθέο 

δπλάκεηο, αλαπηύζζνπλ κόλν εθειθπζκό, επηηξέπνληαο ηελ πιήξε 

εθκεηάιιεπζε ηεο ρξεζηκνπνηνύκελεο δηαηνκήο, δεδνκέλνπ όηη δελ 

πθίζηαηαη ν θίλδπλνο ηνπ ιπγηζκνύ. 
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Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαισδίνπ απνξξέεη από ην γεγνλόο όηη απηό 

απνθηά απηόκαηα ζρνηλνεηδή κνξθή γηα θνξηία πνπ αζθνύληαη πάλσ ηνπ 

κε ζπγθεθξηκέλε δηεύζπλζε θαη έληαζε. Ζ ζρνηλνεηδήο απηή κνξθή 

ζπλεπάγεηαη ηελ αλάπηπμε απνθιεηζηηθά εθειθπζηηθώλ δπλάκεσλ, γεγνλόο 

πνπ επηβάιιεη ηελ αζθαιή παξαιαβή ησλ δπλάκεσλ αγθπξώζεσο ηνπ 

θαισδίνπ ζηα άθξα ηνπ. Γηα ην ιόγν απηό, απαηηείηαη ε παγίσζε ηνπ 

θαισδίνπ ζηα άθξα ηνπ. 

Παξόκνηα είλαη ε πεξίπησζε ησλ εμεηαδόκελσλ δνθώλ πνπ 

πινπνηνύζαλ ηελ άξζξσζε ζηα άθξα ηνπο κε ηε δεκηνπξγία άθακπησλ 

ζπλδέζκσλ (rigid links), ζηνπο νπνίνπο δεζκεύνληαλ όιεο νη κεηαθηλήζεηο 

ζην ρώξν θαη ε δηακήθεο ζηξνθή. Οη δξόκνη ηζνξξνπίαο πνπ πξνέθππηαλ 

από ηε κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο παξνπζηάδνπλ 

παξόκνηα κνξθή κε ην ζρήκα 3.54. Αληίζεηα, όζν κεηώλεηαη ε 

ππεξζηαηηθόηεηα ηνπ θνξέα, γίλεηαη άκεζα θαλεξή ε επηξξνή ηνπ 

ειαζηνπιαζηηθνύ πιηθνύ ζηε κεηαιπγηζκηθή ζπκπεξηθνξά ηεο δνθνύ θαη ν 

δξόκνο ηζνξξνπίαο παξνπζηάδεη θαζνδηθό θιάδν.  
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Κεθάλαιο 4 

 

Πλαζηικοποίηζη αμθιέπειζηηρ 

ζςμπαγούρ δοκού 

ην παξόλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη δύν παξαδείγκαηα ζηα νπνία 

ακθηέξεηζηεο δνθνί δηαηνκήο δηπινύ ηαπ θνξηηδόκελεο κε θαηαθόξπθν 

νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν αζηνρνύλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

πιαζηηθήο άξζξσζεο ζηε κεζαία δηαηνκή ηνπο θαη ζπλεπώο ηε δεκηνπξγία 

πιαζηηθνύ κεραληζκνύ θαηάξξεπζεο. Σα παξαδείγκαηα έρνπλ γίλεη κε ηε 

ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ADINA, ώζηε λα 

επηβεβαησζεί ε αλακελόκελε κνξθή αζηνρίαο πνπ πξνθύπηεη κε βάζε ηνπο 

ειέγρνπο επάξθεηαο θαηά ηνλ Δπξσθώδηθα 3. ην πξώην παξάδεηγκα 

εμεηάδεηαη δνθόο δηαηνκήο θαηεγνξίαο 1 πιεπξηθά εμαζθαιηζκέλε θαζ’όιν 

ην κήθνο ηεο θαη ζην δεύηεξν παξάδεηγκα εμεηάδεηαη δνθόο δηαηνκήο 

θαηεγνξίαο 1 θαη κηθξήο ιπγεξόηεηαο όπνπ θξίζηκε κνξθή αζηνρίαο είλαη ε 

πιαζηηθνπνίεζε ηεο κεζαίαο δηαηνκήο. 

4.1 Δημιοςπγία πλαζηικού μησανιζμού καηάππεςζηρ 

     Όπσο έρεη ήδε αλαιπηηθά αλαθεξζεί ζην θεθάιαην 2, ε 

πιαζηηθνπνίεζε ηεο κεζαίαο δηαηνκήο κηαο ακθηέξεηζηεο δνθνύ ζπληζηά κηα 

από ηηο πιένλ πηζαλέο κνξθέο αζηνρίαο ηεο. Η αζηνρία απηή αθνξά 

βεβαίσο ζε δηαηνκή θαηεγνξίαο 1 ή 2. Δμεηάδεηαη ε πεξίπησζε δηαηνκήο 

θαηεγνξίαο 1, ε νπνία έρεη ηόζν αληνρή ζε ξνπή ίζε κε ηε ξνπή 

πιαζηηθνπνίεζεο, όζν θαη ζηξνθηθή ηθαλόηεηα επαξθή, ώζηε λα 

ζπκπεξηθεξζεί σο πιαζηηθή άξζξσζε ρσξίο κείσζε ηεο αληνρήο ηεο. ηε 

δηαηνκή απηή έρνπκε ηε δπλαηόηεηα ειαζηηθήο θαη πιαζηηθήο αλάιπζεο 

θαζώο θαη ειαζηηθνύ θαη πιαζηηθνύ ειέγρνπ. Η θαηάηαμε ηεο δηαηνκήο 

ζηελ θαηεγνξία 1 απηόκαηα ηελ απαιιάζζεη από ηνλ θίλδπλν ηνπηθνύ 

ιπγηζκνύ. Απνκέλνπλ, ζπλεπώο, σο πηζαλέο κνξθέο αζηνρίαο ε δηαξξνή 

θαη ν πιεπξηθόο ιπγηζκόο. ηα δύν παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ζα 

εμεηαζηνύλ ακθηέξεηζηεο δνθνί δηαηνκήο θαηεγνξίαο 1 πξνθεηκέλνπ λα 

επξεζεί ε κνξθή αζηνρίαο ηνπο θαη ζα γίλεη ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ Δπξσθώδηθα 3 κε απηά πνπ πξνθύπηνπλ από ην πξόγξακκα ADINA.  
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4.2 Αμθιέπειζηη δοκόρ μήκοςρ 10m διαηομήρ   

καηηγοπίαρ 1 πλεςπικά εξαζθαλιζμένη καθ’όλο ηο μήκορ 

ηηρ 

     Δμεηάδεηαη αξρηθά ε πεξίπησζε ακθηέξεηζηεο δνθνύ κήθνπο L=10m ε 

νπνία δελ είλαη πιεπξηθά εμαζθαιηζκέλε πξνθεηκέλνπ λα επξεζεί ε θξίζηκε 

ειαζηηθή ξνπή πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ κε βάζε ηνλ ηύπν ηνπ Δπξσθώδηθα 3 

θαη λα ζπγθξηζεί κε ην απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο κε ην πξόγξακκα 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ADINA. 

Eπηιέρζεθε δηαηνκή κε ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο HEB500, 

δειαδή: h=500mm 

             b=300mm 

             tw=14,5mm 

             tf=28mm 

Ωζηόζν, επεηδή ζην πξόγξακκα ADINA δελ είλαη δπλαηή ε αθξηβήο 

πξνζνκνίσζε πξνηύπσλ δηαηνκώλ ιόγσ αδπλακίαο εηζαγσγήο ζην 

πξόγξακκα ηεο αθηίλαο ζπλαξκνγήο κεηαμύ θνξκνύ θαη πεικάησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζπγθξίζηκα ηα απνηειέζκαηα ζα εμεηαζζεί ε 

αληίζηνηρε ζπγθνιιεηή δηαηνκή κε ηα ίδηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 

     Πξαγκαηνπνηείηαη θαηάηαμε ηεο δηαηνκήο κε βάζε ηνλ Δπξσθώδηθα 3: 

yε 235 / f 1   γηα ράιπβα S235 

Έιεγρνο θνξκνύ γηα θαζαξή θάκςε:  

c/tw=(500-2∙28)/14,5=30,62<72ε=72 =>θαηεγνξία 1 

Έιεγρνο πέικαηνο γηα θαζαξή θάκςε: 

c/tf=(300-14,5)/2/28=5,10<9ε=9     =>θαηεγνξία 1 

Δπνκέλσο όιε ε δηαηνκή αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 1. 

Γηαζέηεη, ζπλεπώο, ηελ ηθαλόηεηα ζρεκαηηζκνύ πιαζηηθήο άξζξσζεο ρσξίο 

κείσζε ηεο αληνρήο ηεο θαη δελ θηλδπλεύεη από ηνπηθό ιπγηζκό. 

     Tα αδξαλεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθνιιεηήο δηαηνκήο 

ππνινγίδνληαη ζύκθσλα κε ηνπο ηνπο ηύπνπο 4.1-4.4. 

 

Ρνπή αδξάλεηαο πεξί ηνλ άμνλα z:  

3 3
f f w w

z

1 1
I 2 t b t h

12 12
                                          (4.1) 

3 3 4

z

1 1
I 2 2,8 30 1,45 44,4 12611,28cm

12 12
         

 

 

 



Πιαζηηθνπνίεζε ακθηέξεηζηεο ζπκπαγνύο δνθνύ                                                                - 119 - 

 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

Ρνπή αδξάλεηαο πεξί ηνλ άμνλα y: 

                     
3 2 3

f f f f w f w w
y

1 1
I 2 b t 2 b t (h / 2 t / 2) h t

12 12
                            (4.2) 

3 2 3

y

4

1 1
I 2 30 2,8 2 30 2,8 (22,2 1,4) 44,4 1,45

12 12

104255,39cm

            



 

ηαζεξά ζηξέςεο:  

3

t i i

1
I bt
3 i

                                        (4.3) 

3 3 4

t

1
I (2 30 2,8 44,4 1,45 ) 484,16cm
3

        

ηαζεξά ζηξέβισζεο: 

                                 2

w z w f

1
I I (h t )

4
                                   (4.4) 

 

2 6

w

1
I 12611,28 (44,4 2,8) 7023978,46cm

4
      

Πιαζηηθή ξνπή αληίζηαζεο: 

pl
W 2 S                                            (4.5) 

όπνπ S: ε ζηαηηθή ξνπή ηεο κηζήο δηαηνκήο σο πξνο ην θέληξν  

            βάξνπο νιόθιεξεο ηεο δηαηνκήο 

w f w w
pl f w

h t h h
W 2 b t ( + ) t

2 2 2 4

 
       

 
                       (4.6) 

3

pl

44,4 2,8 44,4 44,4
W 2 30 2,8 1,45 4679,42cm

2 2 2 4

  
          

  
 

ηνπο παξαπάλσ ππνινγηζκνύο δελ έρεη ιεθζεί ππόςε ε ζπγθόιιεζε 

ιόγσ ηεο κηθξήο ηεο επηξξνήο ζηα απνηειέζκαηα θαη θπξίσο επεηδή ζην 

πξόγξακκα ADINA έρεη πξνζνκνησζεί κόλν ν θνξκόο θαη ηα πέικαηα ηεο 

δηαηνκήο ρσξίο ηελ παξνπζία ηεο ζπγθόιιεζεο. 

 

ηελ πεξίπησζε κίαο δνθνύ ζηαζεξήο δηαηνκήο, ζπκκεηξηθήο σο πξνο ηνλ 

αζζελή άμνλα αδξαλείαο ηεο θαη θακπηόκελεο πεξί ηνλ ηζρπξό άμνλα 

αδξαλείαο ηεο, ε θξίζηκε ειαζηηθή ξνπή πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ ππνινγίδεηαη 

ζύκθσλα κε ηνλ Δπξσθώδηθα 3 από ηελ εμίζσζε: 

 
 

 
   

2
2

2tz w
cr 1 2 g 3 j 2 g 3 j2 2

w z z

kL GIπ E I Ik
M C C z C z C z C z

k I π EIkL

 
   

             
 

 

                (4.7) 
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όπνπ 

C1, C2 θαη C3 ζπληειεζηέο εμαξηώκελνη από ηηο ζπλζήθεο θόξηηζεο θαη 

ζηξεπηηθήο ζηήξημεο 

 

Ιt                ε ζηαζεξά ζηξέςεο 

Ιw               ε ζηαζεξά ζηξέβισζεο 

Ιz                ε ξνπή αδξάλεηαο σο πξνο ηνλ αζζελή άμνλα 

L               ην κήθνο ηεο δνθνύ κεηαμύ ζεκείσλ πιεπξηθά εμαζθαιηζκέλσλ 

k θαη kw     ζπληειεζηέο εμαξηώκελνη από ην είδνο ησλ ζηεξίμεσλ σο πξνο   

                ηελ  ειεπζεξία ζηξνθήο θαη ζηξέβισζεο ησλ  άθξσλ  ηνπ   

                εμεηαδόκελνπ πιεπξηθά κε πξνζηαηεπκέλνπ ηκήκαηνο 

zg=zα-zs       ε απόζηαζε ηνπ θέληξνπ δηάηκεζεο από ην ζεκείν εθαξκνγήο 

                ηνπ θνξηίνπ 

zα             ε ηεηαγκέλε ηνπ ζεκείνπ εθαξκνγήο ηνπ θνξηίνπ σο πξνο ηνλ 

                θεληξνβαξηθό άμνλα y-y 

zs             ε ηεηαγκέλε ηνπ θέληξνπ δηάηκεζεο σο πξνο ηνλ θεληξνβαξηθό  

                άμνλα y-y 

 

Γηα ακθηέξεηζηε δνθό ππό νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν θαη k=1, 

kw=1 (ηα δύν άθξα ηεο δνθνύ είλαη ζηξεπηηθά ειεύζεξα θαη ειεύζεξα ζε 

ζηξέβισζε), ηζρύνπλ: C1=1,132 , C2=0,459 θαη C3=0,525. 

To κέηξν ειαζηηθόηεηαο E ιήθζεθε ίζν κε 210GPa θαη ζπλεπώο ην κέηξν 

δηάηκεζεο είλαη ίζν κε G=E/2(1+λ)=80,77GPa. 

Σν θαηαλεκεκέλν θνξηίν αζθείηαη ζηνλ θεληξνβαξηθό άμνλα ηεο δνθνύ, 

ζπλεπώο zα=0. Δπίζεο ην θέληξν δηάηκεζεο γηα ηε δηαηνκή δηπινύ ηαπ 

ηαπηίδεηαη κε ην θέληξν βάξνπο, δειαδή zs=0. 

Με αληηθαηάζηαζε όισλ ησλ κεγεζώλ ζηελ εμίζσζε (4.7), ε θξίζηκε 

ειαζηηθή ξνπή πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ πξνθύπηεη ίζε κε: 

Mcr=1340,68kNm 

H ηηκή απηή ζα ζπγθξηζεί κε ηελ ηηκή πνπ ζα πξνθύςεη κε ην πξόγξακκα 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ADINA. 

H ξνπή πιαζηηθνπνίεζεο ηεο εμεηαδόκελεο δηαηνκήο γηα ράιπβα S235 είλαη 

ίζε κε: 

Mpl=Wpl∙fy/γΜ0=4679,42cm3∙23,5kN/cm2/1,00 

Mpl=1099,66kNm<Mcr=1340,68kNm  
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Eπνκέλσο, σο θξίζηκε κνξθή αζηνρίαο πξνθύπηεη ε πιαζηηθνπνίεζε ηεο 

κεζαίαο δηαηνκήο ηεο ακθηέξεηζηεο δνθνύ θαη ε δεκηνπξγία πιαζηηθνύ 

κεραληζκνύ θαηάξξεπζεο. Ωζηόζν, κε ηελ πιεπξηθή εμαζθάιηζε ηεο δνθνύ 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα, ζα είλαη αθόκα κεγαιύηεξε ε 

δηαθνξά ζηηο παξαπάλσ ξνπέο θαη  ζπλεπώο άκεζα θαλεξό όηη ε αζηνρία 

ηνπ θνξέα νθείιεηαη ζηε δηαξξνή θαη όρη ζηνλ πιεπξηθό ιπγηζκό. 

ην ζρήκα 4.1 παξνπζηάδεηαη ν αλαιπηηθόο δξόκνο ηζνξξνπίαο γηα ηελ 

ακθηέξεηζηε δνθό ππό θαηαλεκεκέλν θνξηίν, όπσο έρεη παξνπζηαζηεί ζην 

θεθάιαην 2. 

Η  ηηκή  ηνπ  θνξηίνπ  δηαξξνήο  είλαη ίζε κε  q=8∙Mpl/L
2=8∙1099,66/102 

=>q=87,97kN/m θαη ε αληίζηνηρε κεηαηόπηζε είλαη ίζε κε 

δ=40∙Mpl∙L
2/(384EIy)=40∙1099,66∙102/(384∙2,1∙108∙104255,4∙10-8) 

=>δ=0,052m  

 

 
ρήκα 4.1 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο ακθηέξεηζηεο δνθνύ ππό θαηαλεκεκέλν θνξηίν 

 

Θα αθνινπζήζεη ν ζρεδηαζκόο ηεο δνθνύ ζε ΟΚΑ (Οξηαθή Καηάζηαζε 

Αζηνρίαο) ζύκθσλα κε ηνλ Δπξσθώδηθα 3 πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε 

ξνπή αληνρήο ζε ιπγηζκό θαη ε πιαζηηθή αληνρή ζε δηάηκεζε. 
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4.2.1  Έλεγσορ διάημηζηρ 

ύκθσλα κε ηνλ πιαζηηθό έιεγρν δηάηκεζεο ζα πξέπεη λα ηζρύεη: 

Ed pl,Rd
V V  

y
pl,Rd vz

Μ0

f
V A

3 γ
 


                                    (4.8)                    

pl,Rd

23,5
V (44,4 1,45) 873,49kN

3 1,00
   


 

4.2.2  Έλεγσορ ένανηι πλεςπικού λςγιζμού 

Η ξνπή αληνρήο ζε πιεπξηθό ιπγηζκό δίλεηαη από ηε ζxέζε: 

                                                                     y

b,Rd LT pl,y

M1

f
M ρ W

γ
                                              (4.9)                    

 

Iζοδύναμο μήκορ λςγιζμού 

Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα δνθό ακθηέξεηζηε, ην κήθνο ιπγηζκνύ είλαη ίζν κε ην 

νιηθό κήθνο ηεο δνθνύ, δειαδή L=10m. 

Λςγηπόηηηα πλεςπικού λςγιζμού 

Η αλεγκέλε ιπγεξόηεηα πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ είλαη ίζε κε: 

                                                                    pl,y y
LT

cr

W f
ι =

M
                                              (4.10) 

Eπνκέλσο, LT
4679,42 23,5

ι 0,91 0,20
134068


    

 

πλεπώο, πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ν πιεπξηθόο ιπγηζκόο. 

 

Καμπύλερ πλεςπικού λςγιζμού 

ΓΙΑΣΟΜΗ ΟΡΙΑ KΑΜΠΤΛΗ ΛΤΓΙΜΟΤ 

ΤΓΚΟΛΛΗΣΔΓΙΑΣΟΜΔ Ι h/b2 

h/b>2 

c 

d 

Πίλαθαο 4.1 

Δπηινγή θακπύιεο πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ 

 

Γηα h/b=500mm/300mm=1,667<2  => θακπύιε c 

ΚΑΜΠΤΛΗ ΛΤΓΙΜΟΤ a b c d 

ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΑΣΔΛΔΙΩΝ 

αLT 

0,21 0,34 0,49 0,76 

Πίλαθαο 4.2 

πληζηώκελεο ηηκέο ζπληειεζηή αηειεηώλ κε βάζε ηελ θακπύιε πιεπξηθνύ 

ιπγηζκνύ 
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Δπνκέλσο, ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή αηειεηώλ είλαη ίζε κε αLT=0,49 γηα 

θακπύιε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ c. 

 

Mειωηικόρ ζςνηελεζηήρ σLT 

O κεησηηθόο ζπληειεζηήο ρLT δίλεηαη από ηε ζρέζε: 

 

                                                      LT 2
2

LTLT LT

1
ρ = 1

Φ + Φ -ι

                                     (4.11) 

όπνπ:  
2

LT LTLT LT
Φ =0,5 1+α ι -0,20 +ι 

  
 

 

Αληηθαζηζηώληαο αξηζκεηηθά, έρνπκε: 

  20,5 1 0,49 0,91 0,20 0,91 1,09
LT

         

LT 2 2

1
ρ 0,59 1

1,09 1,09 0,91
  

 
 

Η ηηκή απηή ηνπ ρLT δείρλεη όηη ν πιεπξηθόο ιπγηζκόο επεξεάδεη αξθεηά ηελ 

αληνρή ηνπ θνξέα θαη ε αζηνρία αλακέλεηαη λα νθείιεηαη ζε ζπλδπαζκό 

δηαξξνήο θαη πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ.  

Γηα ην ιόγν απηό ζηελ παξάγξαθν 4.2.4 ζα ηνπνζεηεζνύλ πιεπξηθέο 

εμαζθαιίζεηο ζε όιν ην κήθνο ηνπ θνξέα ώζηε λα εμεηαζζεί ε κνξθή 

αζηνρίαο έρνληαο απνθιείζεη ην ελδερόκελν πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ. 

 

Έλεγσορ  

Η ξνπή αληνρήο είλαη ίζε κε: 

y

b,Rd LT pl,y

M1

f 23,5
M ρ W 0,59 4679,42 kNcm 64880,2 648,80kNm

γ 1,00
kNcm     
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4.2.3 Γπαμμική ανάλςζη λςγιζμού ηος πλεςπικά μη 

εξαζθαλιζμένος θοπέα με ηο ππόγπαμμα πεπεπαζμένων ζηοισείων 

ADINA 

      ην θνξέα αζθείηαη νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν 10kN/m ζην 

θέληξν βάξνπο ηεο δνθνύ. 

 

 
ρήκα 4.2 

Ακθηέξεηζηνο θνξέαο κήθνπο 10m ρσξίο πιεπξηθέο εμαζθαιίζεηο κε 

νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν 10kN/m ζηνλ θεληξνβαξηθό άμνλα  

 

ηα ζρήκαηα 4.3-4.8 θαίλνληαη νη 2 πξώηεο ηδηνκνξθέο ιπγηζκνύ ηνπ 

θνξέα θαη ηα αληίζηνηρα θνξηία ιπγηζκνύ. 

 

 
ρήκα 4.3 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (πξννπηηθό) 

 

 



Πιαζηηθνπνίεζε ακθηέξεηζηεο ζπκπαγνύο δνθνύ                                                                - 125 - 

 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

 

 
ρήκα 4.4 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (θάηνςε) 

 

 

 

 
ρήκα 4.5 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (όςε) 

 

Σν θνξηίν ιπγηζκνύ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξώηε ηδηνκνξθή πξνέθπςε ίζν 

κε Pcr=100,50 kN/m (ην ππνινγίδνπκε πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ ηηκή ηνπ 

load factor ηεο πξώηεο ηδηνκνξθήο κε ην θνξηίν πνπ αζθείηαη ζην θνξέα 

θαη είλαη ίζν κε 10kN/m). H αληίζηνηρε θξίζηκε ξνπή είλαη ίζε κε 

Μcr=100,50∙102/8=1256,25kNm. 
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ρήκα 4.6 

2ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (πξννπηηθό) 

 

 

 

 
ρήκα 4.7 

2ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (θάηνςε) 
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ρήκα 4.8 

2ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (όςε) 

 

Σν θνξηίν ιπγηζκνύ πνπ αληηζηνηρεί ζηε δεύηεξε ηδηνκνξθή πξνέθπςε ίζν 

κε Pcr=320,10 kN/m. H αληίζηνηρε θξίζηκε ξνπή είλαη ίζε κε 

Μcr=320,10∙102/8=4001,25kNm. 

 

ύκθσλα κε ηα απνηέιεζκαηα ηνπ ADINA, ην θξίζηκν θνξηίν 

ιπγηζκνύ είλαη ίζν κε Pcr=100,50kN/m θαη ε αληίζηνηρε θξίζηκε ξνπή 

πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ είλαη ίζε κε Mcr=1256,25kNm. H αληίζηνηρε ξνπή 

ζύκθσλα κε ηνλ Δπξσθώδηθα είρε πξνθύςεη ίζε κε Mcr=1340,68kNm 

(απόθιηζε 6,3%).  

 

Κξίζηκε κνξθή αζηνρίαο ηνπ θνξέα θαίλεηαη λα είλαη ε πιαζηηθνπνίεζε ηεο 

κεζαίαο δηαηνκήο. Ωζηόζν, επεηδή ε δηαθνξά ηεο ξνπήο πιαζηηθνπνίεζεο 

από ηελ θξίζηκε ξνπή πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ δελ είλαη πνιύ κεγάιε, 

ηνπνζεηνύληαη πιεπξηθέο εμαζθαιίζεηο ζε όιν ην κήθνο ηεο δνθνύ 

πξνθεηκέλνπ λα εκπνδηζηεί πιήξσο ν πιεπξηθόο ιπγηζκόο θαη λα 

παξαηεξεζεί αζηνρία θαζαξά από δηαξξνή. Οη πιεπξηθέο εμαζθαιίζεηο ζην 

ADINA πινπνηνύληαη κε ηε κνξθή θπιίζεσλ παξαιιήισλ κε ηνλ ηζρπξό 

άμνλα ηεο δηαηνκήο ζηα ζεκεία ζπλέλσζεο θνξκνύ θαη πεικάησλ. 

 

 

 

 

 

 



- 128 -                                                                                                                     Κεθάιαην 4 

 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θενδώξαο Μίληδηα, ΔΜΠ 2010 

 

4.2.4  Μη γπαμμική ανάλςζη ςλικού για ηον πλεςπικά 

εξαζθαλιζμένο θοπέα με ηο ππόγπαμμα πεπεπαζμένων ζηοισείων 

ADINA 

      Πξαγκαηνπνηείηαη απεπζείαο κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ. Δπηιέρζεθε 

πξνθαλώο ε κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ δεδνκέλνπ όηη αλακέλεηαη 

αζηνρία ηνπ θνξέα ιόγσ πιαζηηθνπνίεζεο ηεο κεζαίαο δηαηνκήο. Θα γίλνπλ 

δύν δηαθνξεηηθέο αλαιύζεηο: ηελ πξώηε ζεσξείηαη δηγξακκηθό πιηθό S235 

κε γξακκηθά ειαζηηθή-απνιύησο πιαζηηθή ζπκπεξηθνξά, ελώ ζηε δεύηεξε 

ζεσξείηαη δηγξακκηθό πιηθό S235 κε θξάηπλζε Et=20000kPa. 

 

Ο πιεπξηθά εμαζθαιηζκέλνο θνξέαο ν νπνίνο επηιύζεθε ζην ADINA 

θαίλεηαη ζην ζρήκα 4.9. 

 

 
ρήκα 4.9 

Ακθηέξεηζηνο θνξέαο κήθνπο 10m πιεπξηθά εμαζθαιηζκέλνο κε 

νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν 10kN/m ζην θέληξν βάξνπο 

 

Η κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν  

collapse analysis όπνπ ζεσξήζεθε σο ζεκείν αλαθνξάο ν θόκβνο ηεο 

κεζαίαο δηαηνκήο ζην ζεκείν ζπλέλσζεο θνξκνύ θαη θάησ πέικαηνο. 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ, παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 

4.10.α ν δξόκνο ηζνξξνπίαο γηα ηελ αλάιπζε όπνπ έρνπκε ράιπβα ρσξίο 

θξάηπλζε θαη ζην ζρήκα 4.10.β γηα ηελ αλάιπζε όπνπ έρνπκε ράιπβα κε 

θξάηπλζε. Οη δξόκνη ηζνξξνπίαο απεηθνλίδνληαη έηζη ώζηε ζηνλ 

θαηαθόξπθν άμνλα λα αληηζηνηρεί ην θαηαλεκεκέλν θνξηίν θαη ζηνλ 

νξηδόληην άμνλα ε θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο γηα ηηο 

δηάθνξεο ηηκέο θνξηίζεσο.  



Πιαζηηθνπνίεζε ακθηέξεηζηεο ζπκπαγνύο δνθνύ                                                                - 129 - 

 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

 
ρήκα 4.10.α  

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο (ράιπβαο 

ρσξίο θξάηπλζε) 

 

 

 
ρήκα 4.10.β 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο (ράιπβαο 

κε θξάηπλζε) 
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Η δηαθνξνπνίεζε ησλ δύν δηαγξακκάησλ είλαη ζρεδόλ ακειεηέα. 

Από ην δξόκν ηζνξξνπίαο 4.10.α, ην θνξηίν δηαξξνήο πξνθύπηεη 89,7kN/m, 

πνπ αληηζηνηρεί ζε ξνπή Μ=89,7∙102/8=1121,25kNm. (Yπελζπκίδεηαη όηη 

Mpl=1099,66kNm θαη ην αληίζηνηρν θνξηίν δηαξξνήο q=87,97kN/m) 

ηα ζρήκαηα 4.11-4.27 θαίλνληαη νη ηάζεηο θαηά κήθνο ηνπ θνξέα γηα ηα 5 

ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο ηνπ ζρήκαηνο 4.10α, ελώ 

ζηα ζρήκαηα 4.28-4.32 νη αληίζηνηρεο παξακνξθώζεηο ηεο δνθνύ γηα ηα 5 

ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία. 

 

 

EIKONE ΣΑΕΩΝ ΣΑ 5 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ 

ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

 

ΔΙΚΟΝΔ ΣΑΔΩΝ VON MISES 

 

ΗΜΔΙΟ Α (t=0,18) 

 
ρήκα 4.11 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A 

 

Παξαηεξνύκε όηη δελ έρεη θζάζεη θαλέλα ζεκείν ηεο δνθνύ ηελ ηάζε 

δηαξξνήο, δηόηη είκαζηε αθόκα ζηνλ ειαζηηθό θιάδν. 
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ΗΜΔΙΟ Β (t=0,24) 

 
ρήκα 4.12 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν B 

Οξηαθά νη αθξαίεο ίλεο ηεο κεζαίαο δηαηνκήο (θαζώο θαη κίαο κηθξήο 

πεξηνρήο εθαηέξσζελ ηεο κεζαίαο δηαηνκήο) έρνπλ ηάζε ίζε κε ηελ ηάζε 

δηαξξνήο fy=235MPa. 

 

 

ΗΜΔΙΟ Γ (t=0,33) 

 
ρήκα 4.13 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ 

 

Η δηαξξνή έρεη επεθηαζεί ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ύςνπο ηεο κεζαίαο 

δηαηνκήο. 
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ρήκα 4.14 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (ιεπηνκέξεηα) 

 

 

 

 

 
ρήκα 4.15 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (όςε) 
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ΗΜΔΙΟ Γ (t=0,55) 

 
ρήκα 4.16 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ 

 

Έρεη πιένλ πιαζηηθνπνηεζεί νιόθιεξε ε κεζαία δηαηνκή, αθνύ όια ηα 

ζεκεία ηεο έρνπλ απνθηήζεη ηάζε ίζε κε ηελ fy=235MPa. Η δηαξξνή έρεη 

επεθηαζεί θαη ζε κεγάιν κέξνο ησλ γεηηνληθώλ δηαηνκώλ. 

 

 

 

 
ρήκα 4.17 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (ιεπηνκέξεηα) 
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ρήκα 4.18 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (όςε) 

 

 

 

ΗΜΔΙΟ Δ (t=1,00) 

 
ρήκα 4.19 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν E 

Πεξηζζόηεξα ζεκεία ηεο γύξσ πεξηνρήο ηεο κεζαίαο δηαηνκήο απνθηνύλ 

ηάζε ίζε κε ηελ ηάζε δηαξξνήο. 
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ρήκα 4.20 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν E (όςε) 

 

 

ΔΙΚΟΝΔ ΟΡΘΩΝ ΣΑΔΩΝ  

 

ΗΜΔΙΟ Α 

 
ρήκα 4.21 

Δηθόλα νξζώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Α 
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ΗΜΔΙΟ Β 

 
ρήκα 4.22 

Δηθόλα νξζώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Β 

 

 

 

ΗΜΔΙΟ Γ 

 
ρήκα 4.23 

Δηθόλα νξζώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ 
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ΗΜΔΙΟ Γ 

 
ρήκα 4.24 

Δηθόλα νξζώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ 

 

 

 

ΗΜΔΙΟ Δ 

 
ρήκα 4.25 

Δηθόλα νξζώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Δ 
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ρήκα 4.26 

Δηθόλα δηαξξνήο ησλ αθξαίσλ ηλώλ ηεο κεζαίαο δηαηνκήο 

 

 

 

 

 
ρήκα 4.27 

Δηθόλα πιαζηηθνπνίεζεο ηεο κεζαίαο δηαηνκήο 
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EIKONE ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΕΩΝ ΣΑ 5 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ 

ΔΡΟΜΟΤ ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

 

ΗΜΔΙΟ Α  

 
ρήκα 4.28 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A 

 

 

 

ΗΜΔΙΟ Β  

 
ρήκα 4.29 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Β 
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ΗΜΔΙΟ Γ  

 
ρήκα 4.30 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ 

 

 

 

ΗΜΔΙΟ Γ  

 
ρήκα 4.31 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ 
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ΗΜΔΙΟ Δ  

 
ρήκα 4.32 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν E 

 

4.2.5 ύγκπιζη δπόμος ιζοπποπίαρ ADINA με ηον αναλςηικό δπόμο 

ιζοπποπίαρ 

      Η αζηνρία ηνπ εμεηαδόκελνπ θνξέα επέξρεηαη κε ηελ πιαζηηθνπνίεζε 

ηνπ κέζνπ ηνπ αλνίγκαηνο ηεο ακθηέξεηζηεο δνθνύ. Η κνξθή απηή 

αζηνρίαο έρεη δξόκν ηζνξξνπίαο ν νπνίνο έρεη ήδε παξνπζηαζζεί. ην 

ζρήκα 4.33 έρνπλ ζρεδηαζηεί νη δξόκνη ηζνξξνπίαο πνπ πξνέθπςαλ από ην 

ADINA θαη από ηελ αλαιπηηθή ιύζε ζην ίδην δηάγξακκα πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη δπλαηή ε ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 
ρήκα 4.33 

πγθξηηηθή παξνπζίαζε αλαιπηηθνύ δξόκνπ ηζνξξνπίαο θαη δξόκνπ 

ηζνξξνπίαο ADINA 
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To θνξηίν δηαξξνήο από ηελ αλαιπηηθή ιύζε πξνέθπςε ίζν κε 87,97kN/m 

ελώ από ηελ αλάιπζε κε ην ADINA ίζν κε 89,70 kN/m. Σα αληίζηνηρα βέιε 

γηα ηε δηαξξνή πξνέθπςαλ 0,052m από ην ζεσξεηηθό ηύπν θαη 0,059m από 

ηελ αλάιπζε κε ην ADINA.  

 

 

4.3 Αμθιέπειζηη δοκόρ μήκοςρ 5m διαηομήρ καηηγοπίαρ 1  

      ηελ παξάγξαθν απηή εμεηάδεηαη ακθηέξεηζηε δνθόο κήθνπο L=5m ε 

νπνία δελ είλαη πιεπξηθά εμαζθαιηζκέλε θαη ηεο νπνίαο ε δηαηνκή έρεη 

αξθεηά κεγάιν πάρνο θνξκνύ θαη πεικάησλ. Θα επξεζεί, όπσο θαη ζην 

πξνεγνύκελν παξάδεηγκα, ε θξίζηκε ειαζηηθή ξνπή πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ κε 

βάζε ηνλ ηύπν ηνπ Δπξσθώδηθα 3 θαη ζα ζπγθξηζεί κε ην απνηέιεζκα ηεο 

αλάιπζεο κε ην πξόγξακκα πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ADINA. Θα 

πξαγκαηνπνηεζεί επίζεο κε γξακκηθή αλάιπζε κε ην πξόγξακκα ADINA 

πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζεί ε κνξθή αζηνρίαο ηνπ θνξέα θαη λα εμαρζεί ν 

δξόκνο ηζνξξνπίαο, ν νπνίνο ζα ζπγθξηζεί κε ηνλ αληίζηνηρν ζεσξεηηθό. 

Eπηιέρζεθε δηαηνκή κε ηα αθόινπζα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

            h=500mm 

            b=300mm 

            tw=18mm 

            tf=32mm 

 

      Πξαγκαηνπνηείηαη θαηάηαμε ηεο δηαηνκήο κε βάζε ηνλ Δπξσθώδηθα 3: 

yε= 235/f =1 γηα ράιπβα S235 

Έιεγρνο θνξκνύ γηα θαζαξή θάκςε:  

c/tw=(500-2∙32)/18=24,22<72ε=72 =>θαηεγνξία 1 

Έιεγρνο πέικαηνο γηα θαζαξή θάκςε: 

c/tf=(300-18)/2/32=4,41<9ε=9         =>θαηεγνξία 1 

Δπνκέλσο όιε ε δηαηνκή αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 1. 

Γηαζέηεη, ζπλεπώο, ηελ ηθαλόηεηα ζρεκαηηζκνύ πιαζηηθήο άξζξσζεο ρσξίο 

κείσζε ηεο αληνρήο ηεο θαη δελ θηλδπλεύεη από ηνπηθό ιπγηζκό. 

      Τπνινγίδνληαη παξαθάησ ηα αδξαλεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εμεηαδόκελεο ζπγθνιιεηήο δηαηνκήο: 

 

Ρνπή αδξάλεηαο πεξί ηνλ άμνλα z: 

3 3 4

z

1 1
I 2 3,2 30 1,8 43,6 14421,2cm

12 12
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Ρνπή αδξάλεηαο πεξί ηνλ άμνλα y: 

3 2 3 4

y

1 1
I 2 30 3,2 2 30 3,2 (21,8 1,6) 43,6 1,8 117727,6cm

12 12
            

 

 ηαζεξά ζηξέςεο: 

3 3 4

t

1
I (2 30 3,2 43,6 1,8 ) 740,12cm
3

        

ηαζεξά ζηξέβισζεο: 

2 6
w
1

I 14421,2 (43,6 3,2) 7896467cm
4

      

 

Πιαζηηθή ξνπή αληίζηαζεο: 

3

pl

43,6 3,2 43,6 43,6
W 2 30 3,2 1,8 5348,23cm

2 2 2 4

  
          

  
 

Η θξίζηκε ειαζηηθή ξνπή πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ γηα θαηαλεκεκέλν θνξηίν 

ζην θέληξν βάξνπο ηεο δνθνύ, πξνθύπηεη ίζε κε: 

Mcr=4380,43kNm 

Σν θνξηίν ζην νπνίν αληηζηνηρεί είλαη ίζν κε Pcr=8∙Mcr/L
2=1401,74kN/m. 

Η ηηκή απηή ζα ζπγθξηζεί κε ηελ ηηκή πνπ ζα πξνθύςεη κε ην πξόγξακκα 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ADINA. 

H ξνπή πιαζηηθνπνίεζεο ηεο εμεηαδόκελεο δηαηνκήο γηα ράιπβα S235 είλαη 

ίζε κε: 

Mpl=Wpl∙fy/γΜ0=5348,23cm3∙23,5kN/cm2/1,00 

Mpl=1256,84kNm<Mcr=4380,43kNm  

Eπνκέλσο, θξίζηκε κνξθή αζηνρίαο είλαη θαζαξά ε πιαζηηθνπνίεζε ηεο 

κεζαίαο δηαηνκήο ηεο ακθηέξεηζηεο δνθνύ θαη ε δεκηνπξγία πιαζηηθνύ 

κεραληζκνύ θαηάξξεπζεο. Θα αθνινπζήζεη θπζηθά θαη ε αλάιπζε κε ην 

πξόγξακκα ADINA πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε παξαπάλσ κνξθή 

αζηνρίαο θαη λα εμαρζεί ν δξόκνο ηζνξξνπίαο. 

 

ην ζρήκα 4.34 παξνπζηάδεηαη ν αλαιπηηθόο δξόκνο ηζνξξνπίαο γηα ηελ 

ακθηέξεηζηε δνθό ππό θαηαλεκεκέλν θνξηίν. 

Η  ηηκή  ηνπ  θνξηίνπ  δηαξξνήο  είλαη ίζε κε  q=8∙Mpl/L
2=8∙1256,84/52 

=>q=402,19kN/m θαη ε αληίζηνηρε κεηαηόπηζε είλαη ίζε κε 

δ=40∙Mpl∙L
2/(384EIy)=40∙1256,84∙52/(384∙2,1∙108∙117727,6∙10-8) 

=>δ=0,013m  
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ρήκα 4.34 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο ακθηέξεηζηεο δνθνύ ππό θαηαλεκεκέλν θνξηίν 

 

Θα αθνινπζήζεη ν ζρεδηαζκόο ηεο δνθνύ ζε ΟΚΑ (Οξηαθή Καηάζηαζε 

Αζηνρίαο) ζύκθσλα κε ηνλ Δπξσθώδηθα 3 πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε 

ξνπή αληνρήο ζε ιπγηζκό θαη ε πιαζηηθή αληνρή ζε δηάηκεζε. 

 

4.3.1  Έλεγσορ διάημηζηρ 

ύκθσλα κε ηνλ πιαζηηθό έιεγρν δηάηκεζεο ζα πξέπεη λα ηζρύεη: 

Ed pl,Rd
V V  

pl,Rd

23,5
V (43,6 1,8) 1064,80kN

3 1,00
   


 

 

4.3.2  Έλεγσορ ένανηι πλεςπικού λςγιζμού 

 

Iζοδύναμο μήκορ λςγιζμού 

Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα δνθό ακθηέξεηζηε, ην κήθνο ιπγηζκνύ είλαη ίζν κε ην 

νιηθό κήθνο ηεο δνθνύ, δειαδή L=5m. 

 

Λςγηπόηηηα πλεςπικού λςγιζμού 

Η αλεγκέλε ιπγεξόηεηα πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ είλαη ίζε κε: 

                                                                     

LT
5348,23 23,5

ι 0,54 0,20
438043


    

πλεπώο, πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ν πιεπξηθόο ιπγηζκόο. 
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Γηα h/b=500mm/300mm=1,667<2  => θακπύιε c 

Δπνκέλσο, ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή αηειεηώλ είλαη ίζε κε αLT=0,49 γηα 

θακπύιε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ c. 

 

Mειωηικόρ ζςνηελεζηήρ σLT 

  2

LT
Φ 0,5 1 0,49 0,54 0,20 0,54 0,73        

LT 2 2

1
ρ 0,82 1

0,73 0,73 0,54
  

 
 

 

Έλεγσορ  

Η ξνπή αληνρήο είλαη ίζε κε: 

y

b,Rd LT pl,y

M1

f 23,5
M ρ W 0,82 5348,23 kNcm 103060 1030,60kNm

γ 1,00
kNcm     

 

 

4.3.3 Γπαμμική ανάλςζη λςγιζμού ηος θοπέα με ηο ππόγπαμμα 

πεπεπαζμένων ζηοισείων ADINA 

      ην θνξέα αζθείηαη νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν 100kN/m ζην 

θέληξν βάξνπο ηεο δνθνύ. 

 
ρήκα 4.35 

Ακθηέξεηζηνο θνξέαο κήθνπο 5m ρσξίο πιεπξηθέο εμαζθαιίζεηο κε 

νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν 100kN/m ζηνλ θεληξνβαξηθό άμνλα 
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ρήκα 4.36 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 
ρήκα 4.37 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (θάηνςε) 
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ρήκα 4.38 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (όςε) 

 

Σν θνξηίν ιπγηζκνύ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξώηε ηδηνκνξθή πξνέθπςε ίζν 

κε Pcr=1265kN/m. H αληίζηνηρε θξίζηκε ξνπή είλαη ίζε κε 

Μcr=1265∙52/8=3953,13kNm. 

 

 

 
ρήκα 4.39 

2ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (πξννπηηθό) 
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ρήκα 4.40 

2ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (θάηνςε) 

 

 

 

 

 
ρήκα 4.41 

2ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (όςε) 

 

Σν θνξηίν ιπγηζκνύ πνπ αληηζηνηρεί ζηε δεύηεξε ηδηνκνξθή πξνέθπςε ίζν 

κε Pcr=4476kN/m. H αληίζηνηρε θξίζηκε ξνπή είλαη ίζε κε 

Μcr=4476∙52/8=13987,50kNm. 

 

       

ύκθσλα κε ηα απνηέιεζκαηα ηνπ ADINA, ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ 

είλαη ίζν κε Pcr=1265kN/m θαη ε αληίζηνηρε θξίζηκε ξνπή πιεπξηθνύ 

ιπγηζκνύ είλαη ίζε κε Mcr=3953,13kNm. H αληίζηνηρε ξνπή ζύκθσλα κε 

ηνλ Δπξσθώδηθα είρε πξνθύςεη ίζε κε Mcr=4380,43kNm (απόθιηζε 9,8%). 
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4.3.4  Μη γπαμμική ανάλςζη ςλικού με ηο ππόγπαμμα 

πεπεπαζμένων ζηοισείων ADINA 

      Πξαγκαηνπνηείηαη κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ, δεδνκέλνπ όηη 

αλακέλεηαη αζηνρία ηνπ θνξέα ιόγσ πιαζηηθνπνίεζεο ηεο κεζαίαο 

δηαηνκήο. 

Θεσξείηαη αξρηθά δηγξακκηθό πιηθό S235 ειαζηηθό-ηειείσο πιαζηηθό θαη 

ζηε ζπλέρεηα δηγξακκηθό πιηθό S235 κε θξάηπλζε Et=20000kPa. 

      Η κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν  

collapse analysis όπνπ ζεσξήζεθε σο ζεκείν αλαθνξάο ν θόκβνο ηεο 

κεζαίαο δηαηνκήο ζην ζεκείν ζπλέλσζεο θνξκνύ θαη θάησ πέικαηνο. 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο, παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 4.42 ν 

δξόκνο ηζνξξνπίαο, όπνπ ζηνλ θαηαθόξπθν άμνλα αληηζηνηρεί ην 

θαηαλεκεκέλν θνξηίν θαη ζηνλ νξηδόληην άμνλα ε θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε 

ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο θνξηίζεσο. 

ην ζρήκα 4.42.α θαίλεηαη ν δξόκνο ηζνξξνπίαο γηα ην ράιπβα ρσξίο 

θξάηπλζε θαη ζην ζρήκα 4.42.β γηα ην ράιπβα κε θξάηπλζε. 

 

 
ρήκα 4.42.α 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο (ράιπβαο 

ρσξίο θξάηπλζε) 

Από ην δξόκν ηζνξξνπίαο, ην θνξηίν δηαξξνήο πξνθύπηεη 412kN/m, πνπ 

αληηζηνηρεί ζε ξνπή Μ=412*52/8=1287,5kNm. (Yπελζπκίδεηαη όηη έρεη 

ππνινγηζηεί Mpl=1256,84kNm πνπ αληηζηνηρεί ζε θνξηίν δηαξξνήο 

q=8*1256,84/52=402,19kN/m). 
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ρήκα 4.42.β 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο (ράιπβαο 

κε θξάηπλζε) 

 

Η θύξηα δηαθνξνπνίεζε ησλ δύν παξαπάλσ δηαγξακκάησλ έγθεηηαη ζην όηη 

γηα ην ράιπβα κε θξάηπλζε ε πξώηε δηαξξνή παξνπζηάδεηαη γηα θνξηίν 

412kN/m (όπσο θαη ζην πξώην δηάγξακκα), αιιά ην κέγηζηo θνξηίν είλαη 

ίζν κε 421kN/m, αθξηβώο ιόγσ ηεο θξάηπλζεο. Αληίζεηα, ζην δηάγξακκα 

4.42.α, ζην θνξηίν δηαξξνήο 412kN/m δεκηνπξγείηαη πιένλ νξηδόληηνο 

θιάδνο κέρξη ηελ αζηνρία. 

 

ηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνύλ θαίλνληαη νη ηάζεηο θαη νη παξακνξθώζεηο 

θαηά κήθνο ηνπ θνξέα γηα ηα 5 ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηνπ δξόκνπ 

ηζνξξνπίαο 4.42.α. 
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EIKONE ΣΑΕΩΝ ΣΑ 5 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ 

ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

 

ΔΙΚΟΝΔ ΣΑΔΩΝ VON MISES 

 

ΗΜΔΙΟ Α (t=0,114) 

 
ρήκα 4.43 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A 

 

 

 

ΗΜΔΙΟ Β (t=0,171) 

 
ρήκα 4.44 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν B 
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ΗΜΔΙΟ Γ (t=0,286) 

 
ρήκα 4.45 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ 

 

 

 

 

 
ρήκα 4.46 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (ιεπηνκέξεηα) 
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ΗΜΔΙΟ Γ (t=0,514) 

 
ρήκα 4.47 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ 

 

 

 

 

 
ρήκα 4.48 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (ιεπηνκέξεηα) 
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ΗΜΔΙΟ Δ (t=1,00) 

 
ρήκα 4.49 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν E 

 

 

 

 

 
ρήκα 4.50 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ηειεπηαίν ζεκείν ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο 

γηα ηελ αλάιπζε ράιπβα κε θξάηπλζε 

 

ην ζρήκα 4.50 παξαηεξνύκε όηη ζε αληίζεζε κε ηελ αλάιπζε ράιπβα 

ρσξίο θξάηπλζε, εδώ νη ηάζεηο von Mises γηα θάπνηα ζεκεία ηεο κεζαίαο 

δηαηνκήο έρνπλ ππεξβεί ηελ ηάζε δηαξξνήο fy. 
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ρήκα 4.51 

Δηθόλα δηαξξνήο ησλ αθξαίσλ ηλώλ ηεο κεζαίαο δηαηνκήο 

 

 

 

 

 
ρήκα 4.52 

Δηθόλα πιαζηηθνπνίεζεο ηεο κεζαίαο δηαηνκήο 
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EIKONE ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΕΩΝ ΣΑ 5 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ 

ΔΡΟΜΟΤ ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

 

ΗΜΔΙΟ Α  

 
ρήκα 4.53 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A 

 

 

 

ΗΜΔΙΟ Β 

 
ρήκα 4.54 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Β 
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ΗΜΔΙΟ Γ  

 
ρήκα 4.55 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ 

ΗΜΔΙΟ Γ  

 
ρήκα 4.56 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ 

ΗΜΔΙΟ Δ  

 
ρήκα 4.57 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν E 
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4.3.4 ύγκπιζη δπόμος ιζοπποπίαρ ADINA με ηον αναλςηικό δπόμο 

ιζοπποπίαρ 

      Η αζηνρία ηνπ εμεηαδόκελνπ θνξέα επέξρεηαη κε ηελ πιαζηηθνπνίεζε 

ηνπ κέζνπ ηνπ αλνίγκαηνο ηεο ακθηέξεηζηεο δνθνύ. Η κνξθή απηή 

αζηνρίαο έρεη δξόκν ηζνξξνπίαο ν νπνίνο έρεη ήδε παξνπζηαζζεί. ην 

ζρήκα 4.58 έρνπλ ζρεδηαζηεί νη δξόκνη ηζνξξνπίαο πνπ πξνέθπςαλ από ην 

ADINA θαη από ηελ αλαιπηηθή ιύζε ζην ίδην δηάγξακκα πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη δπλαηή ε ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 
ρήκα 4.58 

πγθξηηηθή παξνπζίαζε αλαιπηηθνύ δξόκνπ ηζνξξνπίαο θαη δξόκνπ 

ηζνξξνπίαο ADINA 

 

 

To θνξηίν δηαξξνήο από ηελ αλαιπηηθή ιύζε πξνέθπςε ίζν κε 402,19kN/m 

ελώ από ηελ αλάιπζε κε ην ADINA ίζν κε 412 kN/m. Σα αληίζηνηρα βέιε 

γηα ηε δηαξξνή πξνέθπςαλ 0,013m από ην ζεσξεηηθό ηύπν θαη 0,018m από 

ηελ αλάιπζε κε ην ADINA.  
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Κεθάλαιο 5 

 

Πλεσρικός λσγιζμός αμθιέρειζηης 

ζσμπαγούς δοκού 
 

ην παξόλ θεθάιαην εμεηάδνληαη ακθηέξεηζηεο δνθνί δηαηνκήο δηπινύ 

ηαπ, κεγάιεο ιπγεξόηεηαο θαη θνξηηδόκελεο κε θαηαθόξπθν νκνηόκνξθα 

θαηαλεκεκέλν θνξηίν ζηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη πιεπξηθόο ιπγηζκόο πνιύ 

πξηλ ηελ αλάπηπμε ηεο ηάζεο δηαξξνήο. Θα γίλεη ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ADINA γηα ηε ζύγθξηζε ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ 

ιπγηζκνύ κε ηελ ηηκή ηνπ θνξηίνπ πνπ πξνθύπηεη κε βάζε ηνλ Δπξσθώδηθα 

3 θαη γηα ηελ εύξεζε ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. Αξρηθά ζα εμεηαζζεί ε ζέζε 

εθαξκνγήο ηνπ θαηαλεκεκέλνπ θνξηίνπ ζηνλ θεληξνβαξηθό άμνλα ησλ 

δνθώλ θαη ζηε ζπλέρεηα  ζα γίλνπλ αλαιύζεηο γηα εθαξκνγή ηνπ θνξηίνπ 

ζην άλσ θαη θάησ πέικα πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξηζνύλ ηα απνηειέζκαηα. 

Δπίζεο ζα εμεηαζζνύλ δηαθνξεηηθέο ηηκέο ησλ αηειεηώλ γηα ηηο κε 

γξακκηθέο αλαιύζεηο ώζηε λα παξνπζηαζζνύλ ζε ζπγθξηηηθό δηάγξακκα νη 

δξόκνη ηζνξξνπίαο. 

 

5.1 Αμθιέρειζηη δοκός μήκοσς 12m διαηομής   

καηηγορίας 1  

Δμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ακθηέξεηζηεο δνθνύ κήθνπο L=12m ε νπνία 

θνξηίδεηαη κε νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν ζην θέληξν βάξνπο ηεο  

θαη ηεο νπνίαο ε δηαηνκή έρεη ηα αθόινπζα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά:  

h=600mm 

b=200mm 

tw=15mm 

tf=20mm 

Πξαγκαηνπνηείηαη θαηάηαμε ηεο δηαηνκήο κε βάζε ηνλ Δπξσθώδηθα 3: 

 yε 235/f 1 γηα ράιπβα S235 

Έιεγρνο θνξκνύ γηα θαζαξή θάκςε:  

c/tw=(600-2∙20)/15=37,33<72ε=72 =>θαηεγνξία 1 
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Έιεγρνο πέικαηνο γηα θαζαξή θάκςε: 

c/tf=(200-15)/2/20=4,63<9ε=9      =>θαηεγνξία 1 

Δπνκέλσο όιε ε δηαηνκή αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 1. 

Ρνπή αδξάλεηαο πεξί ηνλ άμνλα z:  

     3 3 4

z

1 1
I =2 2,0 20 1,5 56=2682,4cm

12 12
 

 

Ρνπή αδξάλεηαο πεξί ηνλ άμνλα y: 

            3 2 3 4

y

1 1
I 2 20 2,0 2 20 2,0 (28 1,0) 56 1,5 89258,7cm

12 12
 

                                     

ηαζεξά ζηξέςεο:  

3 3 4

t

1
I (2 20 2,0 56 1,5 ) 169,67cm
3

        

 

ηαζεξά ζηξέβισζεο: 

    2 6

w

1
I 2682,4 (56 2,0) 2255912cm

4
 

 

Πιαζηηθή ξνπή αληίζηαζεο: 

 

 

Η θξίζηκε ειαζηηθή ξνπή πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ κε βάζε ηελ εμίζσζε (2.35) 

θαη γηα θαηαλεκεκέλν θνξηίν ζην θέληξν βάξνπο ηεο δνθνύ, πξνθύπηεη ίζε 

κε: 

Mcr=289,59kNm 

Σν θνξηίν ζην νπνίν αληηζηνηρεί είλαη ίζν κε Pcr=8∙Mcr/L
2=16,09kN/m. 

H ξνπή πιαζηηθνπνίεζεο ηεο εμεηαδόκελεο δηαηνκήο γηα ράιπβα S235 είλαη 

ίζε κε: 

Mpl=Wpl∙fy/γΜ0=3496,00cm3∙23,5kN/cm2/1,00 

Mpl=821,56kNm>Mcr=289,59kNm   

Σν αληίζηνηρν θνξηίν γηα ηελ πιήξε πιαζηηθνπνίεζε ηεο δηαηνκήο είλαη ίζν 

κε Ppl=8∙Mpl/L
2=8∙821,56/122=45,64kN/m. 

Eπνκέλσο, αλακέλνπκε λα πξνεγεζεί πιεπξηθόο ιπγηζκόο ηεο ακθηέξεηζηεο 

δνθνύ πξηλ ηελ πιαζηηθνπνίεζε ηεο κεζαίαο δηαηνκήο. Η αλάιπζε κε ην 

πξόγξακκα ADINA ζα αθνινπζήζεη γηα λα επηβεβαηώζεη ηα παξαπάλσ 

απνηειέζκαηα. 

3

pl

56 2,0 56 56
W 2 20 2,0 1,5 3496,00cm

2 2 2 4
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Θα αθνινπζήζεη ν ζρεδηαζκόο ηεο δνθνύ ζε ΟΚΑ (Οξηαθή Καηάζηαζε 

Αζηνρίαο) ζύκθσλα κε ηνλ Δπξσθώδηθα 3 πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε 

ξνπή αληνρήο ζε ιπγηζκό θαη ε πιαζηηθή αληνρή ζε δηάηκεζε. 

 

5.1.1  Έλεγτος διάημηζης 

ύκθσλα κε ηνλ πιαζηηθό έιεγρν δηάηκεζεο ζα πξέπεη λα ηζρύεη: 

Ed pl,Rd
V V  

pl,Rd

23,5
V (56 1,5) 1139,69kN

3 1,00
   


 

 

5.1.2  Έλεγτος ένανηι πλεσρικού λσγιζμού 

 

Iζοδύναμο μήκος λσγιζμού 

Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα δνθό ακθηέξεηζηε, ην κήθνο ιπγηζκνύ είλαη ίζν κε ην 

νιηθό κήθνο ηεο δνθνύ, δειαδή L=12m. 

 

Λσγηρόηηηα πλεσρικού λσγιζμού 

Η αλεγκέλε ιπγεξόηεηα πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ είλαη ίζε κε: 

                                                                     

LT
3496 23,5

ι 1,68 0,20
28959


    

πλεπώο, πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ν πιεπξηθόο ιπγηζκόο. 

 

Καμπύλες πλεσρικού λσγιζμού 

ΓΙΑΣΟΜΗ ΟΡΙΑ KΑΜΠΤΛΗ ΛΤΓΙΜΟΤ 

ΤΓΚΟΛΛΗΣΔΓΙΑΣΟΜΔ Ι h/b2 

h/b>2 

c 

d 

Πίλαθαο 5.1 

Δπηινγή θακπύιεο πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ 

Γηα h/b=600mm/200mm=3>2  => θακπύιε d 

 

ΚΑΜΠΤΛΗ ΛΤΓΙΜΟΤ a b c d 

ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΑΣΔΛΔΙΩΝ 

αLT 

0,21 0,34 0,49 0,76 

Πίλαθαο 5.2 

πληζηώκελεο ηηκέο ζπληειεζηή αηειεηώλ κε βάζε ηελ θακπύιε πιεπξηθνύ 

ιπγηζκνύ 

Δπνκέλσο, ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή αηειεηώλ είλαη ίζε κε αLT=0,76 γηα 

θακπύιε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ d. 
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Mειωηικός ζσνηελεζηής τLT 

  2

LT
Φ 0,5 1 0,76 1,68 0,20 1,68 2,47        

LT 2 2

1
ρ 0,23 1

2,47 2,47 1,68
  

 
 

 

Έλεγτος  

Η ξνπή αληνρήο είλαη ίζε κε: 

y

b,Rd LT pl,y

M1

f 23,5
M ρ W 0,23 3496,00 kNcm 18895,9kNcm 188,96kNm

γ 1,00
     

 

Σν αληίζηνηρν θνξηίν αληνρήο είλαη ίζν κε Pb,Rd=10,50 kN/m. 

 

 

5.1.3 Γραμμική ανάλσζη λσγιζμού ηοσ θορέα με ηο πρόγραμμα 

πεπεραζμένων ζηοιτείων ADINA 

ην θνξέα αζθείηαη νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν 1kN/m ζην θέληξν 

βάξνπο ηεο δνθνύ. 

 

 
ρήκα 5.1 

Ακθηέξεηζηνο θνξέαο κήθνπο 12m κε νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν 

1kN/m ζηνλ θεληξνβαξηθό άμνλα 
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ρήκα 5.2 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (πξννπηηθό) 

Σν θνξηίν ιπγηζκνύ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξώηε ηδηνκνξθή πξνέθπςε ίζν 

κε Pcr=15,78kN/m. H αληίζηνηρε θξίζηκε ξνπή είλαη ίζε κε 

Μcr=15,78∙122/8=284,04kNm. 

 

 

 

 
ρήκα 5.3 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (θάηνςε) 
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ρήκα 5.4 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (όςε) 

 

 

 

 

 
ρήκα 5.5 

Λεπηνκέξεηα παξακόξθσζεο άθξνπ ακθηέξεηζηεο δνθνύ γηα ηελ 1ε 

ηδηνκνξθή 
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ρήκα 5.6 

2ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (πξννπηηθό) 

 

Σν θνξηίν ιπγηζκνύ πνπ αληηζηνηρεί ζηε δεύηεξε ηδηνκνξθή πξνέθπςε ίζν 

κε Pcr=46,75kN/m. H αληίζηνηρε θξίζηκε ξνπή είλαη ίζε κε 

Μcr=46,75∙122/8=841,50kNm. 

 

 

 
ρήκα 5.7 

2ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (θάηνςε) 
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ρήκα 5.8 

2ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (όςε) 

 

 

 

 
ρήκα 5.9 

3ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (πξννπηηθό) 

 

Σν θνξηίν ιπγηζκνύ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηξίηε ηδηνκνξθή πξνέθπςε ίζν κε 

Pcr=94,19kN/m. H αληίζηνηρε θξίζηκε ξνπή είλαη ίζε κε 

Μcr=94,19∙122/8=1695,42kNm. 
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ρήκα 5.10 

3ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (θάηνςε) 

 

 

 

 

 
ρήκα 5.11 

3ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (όςε) 

 

 

 

 

 



 

- 168 -                                                                                                                     Κεθάιαην 5 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θενδώξαο Μίληδηα, ΔΜΠ 2010 

 

ύκθσλα κε ηα απνηέιεζκαηα ηνπ ADINA, ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ 

είλαη ίζν κε Pcr=15,78kN/m θαη ε αληίζηνηρε θξίζηκε ξνπή πιεπξηθνύ 

ιπγηζκνύ είλαη ίζε κε Mcr=284,04kNm. H αληίζηνηρε ξνπή ζύκθσλα κε ηνλ 

Δπξσθώδηθα είρε πξνθύςεη ίζε κε Mcr=289,59kNm θαη ην αληίζηνηρν 

θνξηίν ίζν κε Pcr=16,09kN/m (απόθιηζε 1,9%). 

 

5.1.4  Μη γραμμική ανάλσζη γεωμεηρίας με ηο πρόγραμμα 

πεπεραζμένων ζηοιτείων ADINA 

ηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν έγηλε ρξήζε γξακκηθήο αλάιπζεο, 

δειαδή ε δνθόο ζεσξήζεθε ηέιεηνο επίπεδνο θνξέαο θαη ην πιηθό 

ζεσξήζεθε ειαζηηθό. Με βάζε ηε γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνύ κπνξνύκε 

λα ιάβνπκε πιεξνθνξίεο γηα ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ θαζώο θαη γηα ηηο 

ηδηνκνξθέο ιπγηζκνύ. Πξνθεηκέλνπ λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηε 

κεηαιπγηζκηθή αληνρή ηνπ θνξέα απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε ζεσξία κεγάισλ 

κεηαηνπίζεσλ θαη ζηελ νπνία εηζάγεηαη ζηε δνθό γεσκεηξηθή αηέιεηα θαηά 

ην ζρήκα θάπνηαο ηδηνκνξθήο ή ζπλδπαζκνύ ηδηνκνξθώλ. 

Πξαγκαηνπνηείηαη κε γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο κε ηε κέζνδν   

Arc-Length (collapse analysis) όπνπ ζεσξείηαη σο ζεκείν αλαθνξάο ν 

θόκβνο ηεο κεζαίαο δηαηνκήο ζην ζεκείν ζπλέλσζεο θνξκνύ θαη θάησ 

πέικαηνο. Γίλεηαη αξρηθή αηέιεηα ίζε κε 3cm θαηά ηε δηεύζπλζε y, 

ζύκθσλε κε ηελ πξώηε ηδηνκνξθή ηεο γξακκηθήο αλάιπζεο ιπγηζκνύ. Η 

αηέιεηα δίλεηαη ζην ζεκείν ζπλέλσζεο θνξκνύ θαη άλσ πέικαηνο ηεο 

κεζαίαο δηαηνκήο ηεο δνθνύ, ζηνλ θόκβν δειαδή πνπ ε ζπγθεθξηκέλε 

ηδηνκνξθή παξνπζηάδεη κέγηζηε κεηαθίλεζε. Ο ππνινγηζκόο ηεο έγηλε σο 

εμήο:  

ύκθσλα κε ην θεθάιαην 5.3.4/Μέξνο 1-1 ηνπ Δπξσθώδηθα 3, γηα ηελ 

αλάιπζε δεύηεξεο ηάμεο πνπ ιακβάλεη ππόςε ην ζηξεπηνθακπηηθό ιπγηζκό 

ελόο κέινπο ππό θάκςε, νη αηέιεηεο ιακβάλνληαη ίζεο κε k∙e0,d όπνπ ε 

ζπληζηώκελε ηηκή ηνπ k είλαη ίζε κε 0,5 θαη e0,d ε ηζνδύλακε αξρηθή 

αηέιεηα ζηνλ αζζελή άμνλα ηεο εμεηαδόκελεο δηαηνκήο θαη ίζε κε: 

 

e0,d=α∙(ι -0,2)∙
Rk

Rk

M

N
= α∙(ι -0,2)∙

pl,zW

A
                                                     (5.1) 

α =ζπληειεζηήο αηέιεηαο, ίζνο κε 0,76 γηα θακπύιε ιπγηζκνύ d   

 

cr,z cr,z
z

z 1

L L 1200
ι = 3,16
i ι 2682,4 210000

164 235

z

yA f
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Δπνκέλσο, e0,d=0,76∙(3,16-0,2)∙
431,50

164
=5,92cm 

πλεπώο ε αηέιεηα είλαη ίζε κε 0,5∙5,92=2,96cm. 

Γίλεηαη,ινηπόλ, ζην θνξέα αξρηθή γεσκεηξηθή αηέιεηα 3cm θαηά ην ζρήκα 

ηεο 1εο ηδηνκνξθήο ιπγηζκνύ. 

 

 

 

 

ρήκα 5.12 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε 

αηέιεηα 
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ρήκα 5.13 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 

 

Από ην δξόκν ηζνξξνπίαο ηεο κε γξακκηθήο αλάιπζεο γεσκεηξίαο 

παξαηεξνύκε όηη γηα θνξηίν ίζν πεξίπνπ κε 15kN/m έρνπκε ζεκαληηθή 

κείσζε ηεο θιίζεο ηνπ δηαγξάκκαηνο, πνπ αληηζηνηρεί ζε κείσζε ηεο 

δπζθακςίαο ηεο δνθνύ ιόγσ ιπγηζκνύ. Η ηηκή απηή είλαη ιίγν κηθξόηεξε 

από ηελ ηηκή ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ ιπγηζκνύ όπσο έρεη ππνινγηζηεί από ηε 

γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνύ (Pcr=15,78kN/m) ιόγσ ηεο ύπαξμεο ηεο 

αξρηθήο γεσκεηξηθήο αηέιεηαο, ε νπνία επηηαρύλεη ηελ εκθάληζε πιεπξηθνύ 

ιπγηζκνύ ζηε δνθό. 

Υαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη ν θνξέαο δηαζέηεη κεηαιπγηζκηθή αληνρή 

όπσο θαίλεηαη από ηνλ αλνδηθό θιάδν, θαζώο ζηελ αλάιπζε απηή δελ έρεη 

ππεηζέιζεη ε κε γξακκηθόηεηα πιηθνύ. 
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5.1.5 Μη γραμμική ανάλσζη σλικού και γεωμεηρίας με ηο 

πρόγραμμα πεπεραζμένων ζηοιτείων ADINA 

Δίλαη απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζεί ζπλδπαζκέλε αλάιπζε κε 

γξακκηθόηεηαο πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπκε αθξηβή 

απνηειέζκαηα γηα ηελ πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα θαη λα έρνπκε 

ζαθή εηθόλα ηεο κεηαιπγηζκηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο. Γηα θάπνηα ηηκή ηνπ 

επηβαιιόκελνπ θνξηίνπ νη ηάζεηο ζε θάπνηα ζεκεία ηεο δνθνύ ζα θζάζνπλ 

ην όξην δηαξξνήο θαη ζηε ζπλέρεηα νη κεηαηνπίζεηο δε ζα απμάλνληαη 

αλαινγηθά κε ηελ αύμεζε ηνπ θνξηίνπ. Αληηζέησο, κηθξή αύμεζε ηνπ 

θνξηίνπ ζα επηθέξεη κεγάιεο παξακνξθώζεηο θαζώο ε δνθόο ζα έρεη 

εηζέιζεη ζηελ πιαζηηθή πεξηνρή κέρξη ηελ αζηνρία ηνπ θνξέα. 

Γηα ην ιόγν απηό γίλεηαη πάιη ε πξνεγνύκελε κε γξακκηθή αλάιπζε 

αιιά κε πιηθό ειαζηηθό-ηειείσο πιαζηηθό απηήλ ηε θνξά. Υξεζηκνπνηείηαη 

ράιπβαο S235 ρσξίο θξάηπλζε θαη δίλεηαη πάιη αηέιεηα κεγέζνπο 3cm κε 

ην ζρήκα ηεο 1εο ηδηνκνξθήο. Η κε γξακκηθή αλάιπζε γίλεηαη κε ηε κέζνδν 

Arc-Length θαηά ηα γλσζηά.  

 

 

 
ρήκα 5.14 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε 

αηέιεηα 
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ρήκα 5.15 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 

 

 

 

Παξαηεξνύκε όηη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο γηα κε γξακκηθόηεηα πιηθνύ 

θαη γεσκεηξίαο παξνπζηάδνπλ θαζνδηθό θιάδν κεηά ην ιπγηζκό ηεο δνθνύ. 

Η ηηκή ηνπ θνξηίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε ιπγηζκό είλαη ιίγν κηθξόηεξε από ην 

θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ πνπ έρεη βξεζεί, εμαηηίαο ηεο αξρηθήο γεσκεηξηθήο 

αηέιεηαο όπσο επηζεκάλζεθε θαη πξνεγνπκέλσο. Η κε γξακκηθόηεηα ηνπ 

πιηθνύ δελ επηηξέπεη ζηε δνθό κεηαιπγηζκηθή αληνρή, αιιά αληηζέησο 

επηηαρύλεη ηελ αζηνρία ηνπ θνξέα. 

ηα ζρήκαηα 5.16-5.45 παξνπζηάδνληαη εηθόλεο ησλ ηάζεσλ θαη ησλ 

παξακνξθώζεσλ ηεο δνθνύ γηα ηα 4 ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία πνπ 

ζεκεηώλνληαη ζηνπο δξόκνπο ηζνξξνπίαο. 
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ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

 

ΔΙΚΟΝΔ ΣΑΔΩΝ VON MISES 

 

ΗΜΔΙΟ Α (t=0,05) 

 
ρήκα 5.16 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 
ρήκα 5.17 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A (όςε) 
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ΗΜΔΙΟ Β (t=0,14) 

 
ρήκα 5.18 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν B (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 
ρήκα 5.19 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν B (όςε) 
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ΗΜΔΙΟ Γ (t=0,44) 

 
ρήκα 5.20 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 
ρήκα 5.21 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (όςε) 
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ΗΜΔΙΟ Γ (t=1,00) 

 
ρήκα 5.22 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 
ρήκα 5.23 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (όςε) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πιεπξηθόο ιπγηζκόο ακθηέξεηζηεο ζπκπαγνπο δνθνύ                                                           - 177 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

EIKONE ΟΡΘΩΝ ΣΑΔΩΝ 

ΗΜΔΙΟ Α (t=0,05) 

 
ρήκα 5.24 

Δηθόλα νξζώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 
ρήκα 5.25 

Δηθόλα νξζώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A (όςε) 
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ΗΜΔΙΟ Β (t=0,14) 

 
ρήκα 5.26 

Δηθόλα νξζώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Β (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 
ρήκα 5.27 

Δηθόλα νξζώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν B (όςε) 
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ΗΜΔΙΟ Γ (t=0,44) 

 
ρήκα 5.28 

Δηθόλα νξζώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 
ρήκα 5.29 

Δηθόλα νξζώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (όςε) 
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ΗΜΔΙΟ Γ (t=1,00) 

 
ρήκα 5.30 

Δηθόλα νξζώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 

 
ρήκα 5.31 

Δηθόλα oξζώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (όςε) 
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ρήκα 5.32 

Δηθόλα oξζώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (ιεπηνκέξεηα 1) 

 

 

 

 

 
ρήκα 5.33 

Δηθόλα oξζώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (ιεπηνκέξεηα 2) 
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Σν ζεκείν A αληηζηνηρεί ζηελ ειαζηηθή πεξηνρή θαη ραξαθηεξίδεηαη από 

κηθξέο ηηκέο ηάζεσλ θαη παξακνξθώζεσλ.  

ην ζεκείν Β, ιίγν πξηλ ν θνξέαο ιπγίζεη, νη ηάζεηο απέρνπλ αθόκα αξθεηά 

από ηελ ηάζε δηαξξνήο. 

ην ζεκείν Γ έρεη επέιζεη ν ιπγηζκόο ηεο δνθνύ θαη θάπνηα ζεκεία ηνπ άλσ 

πέικαηνο ηεο κεζαίαο δηαηνκήο έρνπλ απνθηήζεη ηάζε von Mises ίζε κε ην 

όξην δηαξξνήο. Ο θαζνδηθόο θιάδνο ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο μεθηλάεη 

αθξηβώο όηαλ θάπνηα ζεκεία απνθηήζνπλ ηάζε ίζε κε ηελ ηάζε δηαξξνήο. 

ην ζεκείν Γ παξαηεξνύληαη κεγάιεο ηηκέο νξζώλ ηάζεσλ ζην άλσ πέικα 

ζηε κεζαία δηαηνκή, πνπ είλαη ην θπξίσο εθηξεπόκελν ιόγσ πιεπξηθνύ 

ιπγηζκνύ. Αμηνζεκείσην είλαη όηη ελώ ην άλσ πέικα είλαη ζιηβόκελν, ζην 

κηζό άλσ πέικα παξαηεξνύληαη ζιηπηηθέο ηάζεηο θαη ζην άιιν κηζό 

εθειθπζηηθέο ηάζεηο, όπσο θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηηο ιεπηνκέξεηεο 5.32 

θαη 5.33. Απηό πξνθαλώο ζπκβαίλεη δηόηη κπνξεί ε δνθόο λα πθίζηαηαη 

θάκςε κε απνηέιεζκα ην άλσ πέικα ηεο λα ζιίβεηαη, σζηόζν ν πιεπξηθόο 

ιπγηζκόο έρεη αθξηβώο απηήλ ηελ εξκελεία: ηα πέικαηα ηεο δνθνύ 

ιπγίδνπλ σο πξνο ηνλ ηζρπξό ηνπο άμνλα κε απνηέιεζκα ην κηζό πέικα λα 

ζιίβεηαη θαη ην ππόινηπν λα εθειθύεηαη. 

 

 

EIKONE ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΕΩΝ ΣΑ 4 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ 

ΔΡΟΜΟΤ ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

ΗΜΔΙΟ Α (t=0,05) 

 
ρήκα 5.34 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A (πξννπηηθό) 

 

 

 



 

Πιεπξηθόο ιπγηζκόο ακθηέξεηζηεο ζπκπαγνπο δνθνύ                                                           - 183 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

 

 
ρήκα 5.35 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A (θάηνςε) 

 

 

 

 

 
ρήκα 5.36 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A (όςε) 
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ΗΜΔΙΟ Β (t=0,14) 

 
ρήκα 5.37 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν B (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 
ρήκα 5.38 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν B (θάηνςε) 
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ρήκα 5.39 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν B (όςε) 

 

 

 

ΗΜΔΙΟ Γ (t=0,44) 

 
ρήκα 5.40 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (πξννπηηθό) 
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ρήκα 5.41 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (θάηνςε) 

 

 

 

 

 
ρήκα 5.42 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (όςε) 
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ΗΜΔΙΟ Γ (t=1,00) 

 
ρήκα 5.43 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 
ρήκα 5.44 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (θάηνςε) 
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ρήκα 5.45 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (όςε) 

 

5.1.6 σγκριηική παροσζίαζη ηων δρόμων ιζορροπίας για όλες ηις 

αναλύζεις 

ηα ζρήκαηα 5.46 θαη 5.47 παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά ζε εληαία 

δηαγξάκκαηα νη δξόκνη ηζνξξνπίαο πνπ έρνπλ πξνθύςεη ζην ADINA γηα κε 

γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο θαη κε γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο θαη 

πιηθνύ ηαπηόρξνλα, πξνθεηκέλνπ λα είλαη άκεζα νξαηή ε επίδξαζε ηεο 

θάζε κε γξακκηθόηεηαο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα.  

 

 
ρήκα 5.46 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο γηα ηα 2 είδε κε γξακκηθόηεηαο πνπ εμεηάζζεθαλ 
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ρήκα 5.47 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο γηα ηα 2 είδε κε γξακκηθόηεηαο πνπ εμεηάζζεθαλ 

 

 

5.1.7 Επιρροή ηης αηέλειας ζηη ζσμπεριθορά ηοσ θορέα 

ηελ παξάγξαθν απηή γίλεηαη πξνζπάζεηα λα θαλεί ε ζεκαζία ηεο 

αηέιεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κε γξακκηθή αλάιπζε κε ην πξόγξακκα 

ADINA ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα θαη ζπλεπώο ζην δξόκν ηζνξξνπίαο 

πνπ πξνθύπηεη. Γηα ην ιόγν απηό, εμεηάδνληαη αθόκα 2 ηηκέο αηειεηώλ εθηόο 

απηήο πνπ έρεη ήδε εθαξκνζηεί. Η πξνεγνύκελε αλάιπζε έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηηκή αηέιεηαο ίζε κε 3cm θαηά ην ζρήκα ηεο 1εο 

ηδηνκνξθήο, ε νπνία δίλεηαη ζην ζεκείν ζπλέλσζεο θνξκνύ θαη άλσ 

πέικαηνο. Οη επόκελεο αλαιύζεηο έγηλαλ γηα ηηκέο αηειεηώλ 6cm θαη 8cm. 

Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα θαη 

αλαθέξνληαη ζε αλαιύζεηο κε γξακκηθόηεηαο πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο. 
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ρήκα 5.48 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο γηα δηάθνξεο ηηκέο αηέιεηαο  

 

 

 

 
ρήκα 5.49 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο γηα δηάθνξεο ηηκέο αηέιεηαο  
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Aπό ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα πξνθύπηεη όηη ην κέγεζνο ηεο αηέιεηαο είλαη 

θαζνξηζηηθό γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα. πγθεθξηκέλα, ε αύμεζε ηεο 

αηέιεηαο πξνθαιεί αζηνρία ηνπ θνξέα γηα κηθξόηεξε ηηκή θνξηίνπ. 

 

5.1.8 Επιρροή ηης θέζης εθαρμογής ηοσ θορηίοσ ζηη ζσμπεριθορά 

ηοσ θορέα 

 Έσο ηώξα εμεηάζζεθε ε δνθόο γηα νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν 

θνξηίν θαηά κήθνο ηνπ θεληξνβαξηθνύ ηεο άμνλα. ηελ παξάγξαθν απηή 

ζα γίλνπλ αλαιύζεηο γηα ζέζε άζθεζεο ηνπ θαηαλεκεκέλνπ θνξηίνπ θαηά 

κήθνο ηνπ άλσ πέικαηνο θαη θαηά κήθνο ηνπ θάησ πέικαηνο. Θα 

παξνπζηαζζνύλ νη ηηκέο ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ από ηε γξακκηθή αλάιπζε 

ιπγηζκνύ κε ην ADINA αιιά θαη νη αληίζηνηρεο ηνπ Δπξσθώδηθα. Δπίζεο ζα 

παξνπζηαζζνύλ ζπγθξηηηθά νη δξόκνη ηζνξξνπίαο γηα κε γξακκηθή αλάιπζε 

πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο. 

Όπσο αλακέλεηαη, ην θξίζηκν θνξηίν κεηώλεηαη θαζώο ην θνξηίν 

κεηαθηλείηαη από ην θάησ πέικα ζην άλσ, επεηδή ην θνξηίν ζην θάησ πέικα 

δεκηνπξγεί κία ξνπή επαλαθνξάο έλαληη ηνπ πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ελώ ζην 

άλσ πέικα εληζρύεη ηελ πιεπξηθή εθηξνπή ηεο δνθνύ. 

ηνλ πίλαθα 5.3 παξνπζηάδνληαη νη θξίζηκεο ξνπέο πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ 

θαηά ηνλ Δπξσθώδηθα 3 γηα ηηο 3 ζέζεηο άζθεζεο ηνπ θνξηίνπ ελώ ζηνλ 

πίλαθα 5.4 ηα θξίζηκα θνξηία πνπ πξνέθπςαλ από ηε γξακκηθή αλάιπζε 

ιπγηζκνύ κε ην πξόγξακκα ADINA.  

 

 

 Mcr θαηά EC3 

(kNm) 

Pcr θαηά EC3 

(kN/m) 

Άλσ πέικα 235,60 13,09 

Κέληξν βάξνπο 289,59 16,09 

Κάησ πέικα 355,96 19,78 

Πίλαθαο 5.3 

πγθξηηηθή παξνπζίαζε θξίζηκσλ θνξηίσλ θαηά ηνλ Δπξσθώδηθα 3 γηα 

δηαθνξεηηθέο ζέζεηο άζθεζεο θνξηίνπ 
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 Pcr,ADINA 

(kN/m) 

Άλσ πέικα 12,88 

Κέληξν βάξνπο 15,78 

Κάησ πέικα 19,28 

Πίλαθαο 5.4 

πγθξηηηθή παξνπζίαζε θξίζηκσλ θνξηίσλ από γξακκηθή αλάιπζε 

ιπγηζκνύ ζην ADINA γηα δηαθνξεηηθέο ζέζεηο άζθεζεο θνξηίνπ 

 

Όπσο αλακελόηαλ, όζν ην θνξηίν κεηαθηλείηαη από ην ζιηβόκελν ζην 

εθειθπόκελν πέικα ηεο δηαηνκήο, ε θξίζηκε ξνπή γηα ηελ νπνία 

εκθαλίδεηαη πιεπξηθόο ιπγηζκόο απμάλεηαη θαη ζπλεπώο βειηηώλεηαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα. 

 

ηα δηαγξάκκαηα 5.50 θαη 5.51 θαίλνληαη ζπγθξηηηθά νη δξόκνη ηζνξξνπίαο 

γηα κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο γηα ηηο 3 ζέζεηο άζθεζεο 

ηνπ θνξηίνπ 

 

 
ρήκα 5.50 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο γηα δηαθνξεηηθέο ζέζεηο άζθεζεο 

ηνπ θνξηίνπ 

 

εκεηώλεηαη όηη ην δηάγξακκα 5.50 απεηθνλίδεη ηελ απόιπηε ηηκή ηεο 

κεηαηόπηζεο θαηά y. 
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ρήκα 5.51 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο γηα δηαθνξεηηθέο ζέζεηο άζθεζεο 

ηνπ θνξηίνπ 

 

εκεηώλεηαη όηη νη κε γξακκηθέο αλαιύζεηο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο 

άζθεζεο ηνπ θνξηίνπ έγηλαλ γηα ηελ ίδηα ηηκή αηέιεηαο ίζε κε 3cm 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζπγθξίζηκα ηα απνηειέζκαηα. 

Παξαηεξνύκε όηη θαζώο ην θνξηίν κεηαθηλείηαη από ην ζιηβόκελν άλσ 

πέικα ζην εθειθπόκελν θάησ πέικα, ε αληνρή ηνπ θνξέα απμάλεηαη όπσο 

αλακελόηαλ. 
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5.2 Αμθιέρειζηη δοκός μήκοσς 15m διαηομής   

καηηγορίας 1  

ηελ παξάγξαθν απηή εμεηάδεηαη ακθηέξεηζηε δνθόο κήθνπο L=15m 

ε νπνία θνξηίδεηαη κε νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν ζην θέληξν 

βάξνπο ηεο  θαη ηεο νπνίαο ε δηαηνκή έρεη ηα αθόινπζα γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά:  

h=800mm 

b=300mm 

tw=15mm 

tf=30mm 

Πξαγκαηνπνηείηαη θαηάηαμε ηεο δηαηνκήο κε βάζε ηνλ Δπξσθώδηθα 3: 

 yε 235/f 1 γηα ράιπβα S235 

Έιεγρνο θνξκνύ γηα θαζαξή θάκςε:  

c/tw=(800-2∙30)/15=49,33<72ε=72 =>θαηεγνξία 1 

Έιεγρνο πέικαηνο γηα θαζαξή θάκςε: 

c/tf=(300-15)/2/30=4,75<9ε=9      =>θαηεγνξία 1 

Δπνκέλσο όιε ε δηαηνκή αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 1. 

 

Tα αδξαλεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαηνκήο πξνθύπηνπλ: 

Iz=13520,8cm4 

Iy=317593,0cm4 

It=623,25cm4 

Iw=20041224cm6 

Wpl=8983,50cm3 

 

Η θξίζηκε ειαζηηθή ξνπή πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ γηα θαηαλεκεκέλν θνξηίν 

ζην θέληξν βάξνπο ηεο δνθνύ, πξνθύπηεη ίζε κε: 

Mcr=1047,89kNm 

Σν θνξηίν ζην νπνίν αληηζηνηρεί είλαη ίζν κε Pcr=8∙Mcr/L
2=37,26kN/m. 

H ξνπή πιαζηηθνπνίεζεο ηεο εμεηαδόκελεο δηαηνκήο γηα ράιπβα S235 είλαη 

ίζε κε: 

Mpl=Wpl∙fy/γΜ0=8983,50cm3∙23,5kN/cm2/1,00 

Mpl=2111,12kNm>Mcr=1047,89kNm   

Σν αληίζηνηρν θνξηίν γηα ηελ πιήξε πιαζηηθνπνίεζε ηεο δηαηνκήο είλαη ίζν 

κε Ppl=8∙Mpl/L
2=8∙211,12/152=75,06kN/m. 

 

 

Eπνκέλσο, αλακέλνπκε λα πξνεγεζεί πιεπξηθόο ιπγηζκόο ηεο ακθηέξεηζηεο 

δνθνύ πξηλ ηελ πιαζηηθνπνίεζε ηεο κεζαίαο δηαηνκήο. Η αλάιπζε κε ην 
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πξόγξακκα ADINA ζα αθνινπζήζεη γηα λα επηβεβαηώζεη ηα παξαπάλσ 

απνηειέζκαηα. 

Θα αθνινπζήζεη ν ζρεδηαζκόο ηεο δνθνύ ζε ΟΚΑ (Οξηαθή Καηάζηαζε 

Αζηνρίαο) ζύκθσλα κε ηνλ Δπξσθώδηθα 3 πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε 

ξνπή αληνρήο ζε ιπγηζκό θαη ε πιαζηηθή αληνρή ζε δηάηκεζε. 

 

 

5.2.1  Έλεγτος διάημηζης 

ύκθσλα κε ηνλ πιαζηηθό έιεγρν δηάηκεζεο ζα πξέπεη λα ηζρύεη: 

Ed pl,Rd
V V  

pl,Rd

23,5
V (74 1,5) 1506,02kN

3 1,00
   


 

 

5.2.2  Έλεγτος ένανηι πλεσρικού λσγιζμού 

 

Iζοδύναμο μήκος λσγιζμού 

Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα δνθό ακθηέξεηζηε, ην κήθνο ιπγηζκνύ είλαη ίζν κε ην 

νιηθό κήθνο ηεο δνθνύ, δειαδή L=15m. 

 

Λσγηρόηηηα πλεσρικού λσγιζμού 

Η αλεγκέλε ιπγεξόηεηα πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ είλαη ίζε κε: 

                                                                     

LT
8983,5 23,5

ι 1,42 0,20
104789


    

πλεπώο, πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ν πιεπξηθόο ιπγηζκόο. 

 

Καμπύλες πλεσρικού λσγιζμού 

Γηα h/b=800mm/300mm=2,67>2  => θακπύιε d => αLT=0,76 

 

Mειωηικός ζσνηελεζηής τLT 

  2

LT
Φ 0,5 1 0,76 1,42 0,20 1,42 1,97        

LT 2 2

1
ρ 0,30 1

1,97 1,97 1,42
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Έλεγτος  

Η ξνπή αληνρήο είλαη ίζε κε: 

y

b,Rd LT pl,y

M1

f 23,5
M ρ W 0,30 8983,50 kNcm 63333,7kNcm 633,34kNm

γ 1,00
     

Σν αληίζηνηρν θνξηίν αληνρήο είλαη ίζν κε Pb,Rd=22,52 kN/m. 

 

5.2.3 Γραμμική ανάλσζη λσγιζμού ηοσ θορέα με ηο πρόγραμμα 

πεπεραζμένων ζηοιτείων ADINA 

      ην θνξέα αζθείηαη νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν 10kN/m ζην 

θέληξν βάξνπο ηεο δνθνύ. 

 
ρήκα 5.52 

Ακθηέξεηζηνο θνξέαο κήθνπο 15m κε νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν 

10kN/m ζηνλ θεληξνβαξηθό άμνλα 

 

 
ρήκα 5.53 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ 



 

Πιεπξηθόο ιπγηζκόο ακθηέξεηζηεο ζπκπαγνπο δνθνύ                                                           - 197 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

Σν θνξηίν ιπγηζκνύ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξώηε ηδηνκνξθή πξνέθπςε ίζν 

κε Pcr=35,60kN/m. H αληίζηνηρε θξίζηκε ξνπή είλαη ίζε κε 

Μcr=35,60∙152/8=1001,25kNm. 

 

 

 
ρήκα 5.54 

2ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ  

 

Σν θνξηίν ιπγηζκνύ πνπ αληηζηνηρεί ζηε δεύηεξε ηδηνκνξθή πξνέθπςε ίζν 

κε Pcr=112,7kN/m. H αληίζηνηρε θξίζηκε ξνπή είλαη ίζε κε 

Μcr=112,7∙152/8=3169,69kNm. 

 

 

 
ρήκα 5.55 

3ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ  
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Σν θνξηίν ιπγηζκνύ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηξίηε ηδηνκνξθή πξνέθπςε ίζν κε 

Pcr=233,0kN/m. H αληίζηνηρε θξίζηκε ξνπή είλαη ίζε κε 

Μcr=233,0∙152/8=6553,13kNm. 

 

ύκθσλα κε ηα απνηέιεζκαηα ηνπ ADINA, ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ 

είλαη ίζν κε Pcr=35,60kN/m θαη ε αληίζηνηρε θξίζηκε ξνπή πιεπξηθνύ 

ιπγηζκνύ είλαη ίζε κε Mcr=1001,25kNm. H αληίζηνηρε ξνπή ζύκθσλα κε 

ηνλ Δπξσθώδηθα είρε πξνθύςεη ίζε κε Mcr=1047,89kNm (απόθιηζε 4,5%). 

 

 

5.2.4  Μη γραμμική ανάλσζη γεωμεηρίας με ηο πρόγραμμα 

πεπεραζμένων ζηοιτείων ADINA 

       Πξαγκαηνπνηείηαη κε γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο κε ηε κέζνδν   

Arc-Length (collapse analysis) όπνπ ζεσξείηαη σο ζεκείν αλαθνξάο ν 

θόκβνο ηεο κεζαίαο δηαηνκήο ζην ζεκείν ζπλέλσζεο θνξκνύ θαη θάησ 

πέικαηνο. Γίλεηαη αξρηθή αηέιεηα ίζε κε 5cm θαηά ηε δηεύζπλζε y, 

ζύκθσλε κε ηελ πξώηε ηδηνκνξθή ηεο γξακκηθήο αλάιπζεο ιπγηζκνύ. Η 

αηέιεηα δίλεηαη ζην ζεκείν ζπλέλσζεο θνξκνύ θαη άλσ πέικαηνο ηεο 

κεζαίαο δηαηνκήο ηεο δνθνύ, ζηνλ θόκβν δειαδή πνπ ε ζπγθεθξηκέλε 

ηδηνκνξθή παξνπζηάδεη κέγηζηε κεηαθίλεζε.  

 

Iζρύεη: 

cr,z cr,z
z

z 1

L L 1500
ι = 2,34
i ι 13520 210000

291 235

z

yA f
 



  
 

   

 

 

Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηε ζρέζε 5.1 έρνπκε: 

e0,d=0,76∙(2,34-0,2)∙
1391,63

291
=7,78cm 

πλεπώο ε αηέιεηα είλαη ίζε κε 0,5∙7,78=3,89cm. 

Γίλεηαη, ινηπόλ, ζην θνξέα αξρηθή γεσκεηξηθή αηέιεηα 4cm θαηά ην ζρήκα 

ηεο 1εο ηδηνκνξθήο ιπγηζκνύ.  
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ρήκα 5.56 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε 

αηέιεηα 

 

 

 
ρήκα 5.57 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 

 

 

Από ην δξόκν ηζνξξνπίαο ηεο κε γξακκηθήο αλάιπζεο γεσκεηξίαο 

παξαηεξνύκε όηη γηα θνξηίν ίζν πεξίπνπ κε ην θνξηίν ιπγηζκνύ έρνπκε 

ζεκαληηθή κείσζε ηεο θιίζεο ηνπ δηαγξάκκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη ν 
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θνξέαο δηαζέηεη κεηαιπγηζκηθή αληνρή όπσο θαίλεηαη από ηνλ αλνδηθό 

θιάδν, θαζώο ζηελ αλάιπζε απηή δελ έρεη ππεηζέιζεη ε κε γξακκηθόηεηα 

πιηθνύ. 

 

 

5.2.5 Μη γραμμική ανάλσζη σλικού και γεωμεηρίας με ηο 

πρόγραμμα πεπεραζμένων ζηοιτείων ADINA 

Υξεζηκνπνηείηαη ράιπβαο S235 ρσξίο θξάηπλζε θαη δίλεηαη πάιη αηέιεηα 

κεγέζνπο 4cm κε ην ζρήκα ηεο 1εο ηδηνκνξθήο. 

 

 
ρήκα 5.58 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε 

αηέιεηα 
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ρήκα 5.59 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 

 

Παξαηεξνύκε όηη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο γηα κε γξακκηθόηεηα πιηθνύ θαη 

γεσκεηξίαο παξνπζηάδνπλ θαζνδηθό θιάδν κεηά ην ιπγηζκό ηεο δνθνύ.  

ηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνύλ παξνπζηάδνληαη εηθόλεο ησλ ηάζεσλ θαη ησλ 

παξακνξθώζεσλ ηεο δνθνύ γηα ηα 3 ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία πνπ 

ζεκεηώλνληαη ζηνπο δξόκνπο ηζνξξνπίαο. 
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EIKONE ΣΑΕΩΝ ΣΑ 3 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ  

ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

ΔΙΚΟΝΔ ΣΑΔΩΝ VON MISES 

ΗΜΔΙΟ Α (t=0,20) 

 
ρήκα 5.60 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A  

 

ΗΜΔΙΟ Β (t=0,30) 

 
ρήκα 5.61 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν B  

 

Eίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ζην ζεκείν Α θαλέλα ζεκείν δελ έρεη απνθηήζεη 

ηάζε von Mises ίζε κε ην όξην δηαξξνήο. Σελ επόκελε ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

εμεηάδεηαη, ζην ζεκείν Β ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο, θάπνηα ζεκεία ηνπ άλσ 

πέικαηνο πνπ έρεη ηε κέγηζηε πιεπξηθή εθηξνπή, απνθηνύλ ηάζε ίζε κε ηελ 

ηάζε δηαξξνήο θαη πξνθύπηεη ν θαζνδηθόο θιάδνο ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. 
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ΗΜΔΙΟ Γ (t=0,80) 

 
ρήκα 5.62 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

ΔΙΚΟΝΔ ΟΡΘΩΝ ΣΑΔΩΝ 

 

 
ρήκα 5.63 

Δηθόλα νξζώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (θάηνςε) 
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ρήκα 5.64 

Δηθόλα νξζώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (όςε) 

 

 

 

EIKONE ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΕΩΝ ΣΑ 3 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ 

ΔΡΟΜΟΤ ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

 

ΗΜΔΙΟ Α  

 
ρήκα 5.65 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A  
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ΗΜΔΙΟ Β  

 
ρήκα 5.66 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Β (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 
ρήκα 5.67 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Β (θάηνςε) 
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ρήκα 5.68 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Β (όςε) 

 

 

 

ΗΜΔΙΟ Γ  

 
ρήκα 5.69 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (πξννπηηθό) 
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ρήκα 5.70 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (θάηνςε) 

 

 

 

 

 
ρήκα 5.71 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (όςε) 
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5.2.6 σγκριηική παροσζίαζη ηων δρόμων ιζορροπίας για όλες ηις 

αναλύζεις 

       ηα ζρήκαηα 5.72 θαη 5.73 παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά ζε εληαία 

δηαγξάκκαηα νη δξόκνη ηζνξξνπίαο πνπ έρνπλ πξνθύςεη ζην ADINA γηα κε 

γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο θαη κε γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο θαη 

πιηθνύ. 

 

 
ρήκα 5.72 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο γηα ηα 2 είδε κε γξακκηθόηεηαο πνπ εμεηάζζεθαλ 

 

 
ρήκα 5.73 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο γηα ηα 2 είδε κε γξακκηθόηεηαο πνπ εμεηάζζεθαλ 
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5.2.7 Επιρροή ηης αηέλειας ζηη ζσμπεριθορά ηοσ θορέα 

       Η πξνεγνύκελε αλάιπζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηηκή αηέιεηαο ίζε 

κε 4cm θαηά ην ζρήκα ηεο 1εο ηδηνκνξθήο ζην ζεκείν ζπλέλσζεο θνξκνύ 

θαη άλσ πέικαηνο. Πξαγκαηνπνηνύληαη επίζεο αλαιύζεηο γηα αηέιεηεο ίζεο 

κε 2cm θαη 6cm. 

 
ρήκα 5.74 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο γηα δηάθνξεο ηηκέο αηέιεηαο 

 

 
ρήκα 5.75 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο γηα δηάθνξεο ηηκέο αηέιεηαο  
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5.2.8 Επιρροή ηης θέζης εθαρμογής ηοσ θορηίοσ ζηη ζσμπεριθορά 

ηοσ θορέα 

       

ηνλ πίλαθα 5.5 παξνπζηάδνληαη νη θξίζηκεο ξνπέο πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ 

θαηά ηνλ Δπξσθώδηθα 3 γηα ηηο 3 ζέζεηο άζθεζεο ηνπ θνξηίνπ ελώ ζηνλ 

πίλαθα 5.6 ηα θξίζηκα θνξηία πνπ πξνέθπςαλ από ηε γξακκηθή αλάιπζε 

ιπγηζκνύ κε ην πξόγξακκα πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ADINA.  

 

 Mcr θαηά EC3 

(kNm) 

Pcr θαηά EC3 

(kN/m) 

Άλσ πέικα 820,53 29,17 

Κέληξν βάξνπο 1047,89 37,26 

Κάησ πέικα 1338,24 47,58 

Πίλαθαο 5.5 

πγθξηηηθή παξνπζίαζε θξίζηκσλ θνξηίσλ θαηά ηνλ Δπξσθώδηθα 3 γηα 

δηαθνξεηηθέο ζέζεηο άζθεζεο θνξηίνπ 

 

 

 

 Pcr,ADINA 

(kN/m) 

Άλσ πέικα 27,82 

Κέληξν βάξνπο 35,60 

Κάησ πέικα 45,37 

Πίλαθαο 5.6 

πγθξηηηθή παξνπζίαζε θξίζηκσλ θνξηίσλ από γξακκηθή αλάιπζε 

ιπγηζκνύ ζην ADINA γηα δηαθνξεηηθέο ζέζεηο άζθεζεο θνξηίνπ 
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ρήκα 5.76 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο γηα δηαθνξεηηθέο ζέζεηο άζθεζεο 

ηνπ θνξηίνπ γηα κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο 

 

 

 
ρήκα 5.77 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο γηα δηαθνξεηηθέο ζέζεηο άζθεζεο 

ηνπ θνξηίνπ γηα κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο 
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5.3 Αμθιέρειζηη δοκός μήκοσς 18m διαηομής   

καηηγορίας 1  

ηελ παξάγξαθν απηή εμεηάδεηαη ακθηέξεηζηε δνθόο κήθνπο L=18m 

ε νπνία θνξηίδεηαη κε νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν ζην θέληξν 

βάξνπο ηεο  θαη ηεο νπνίαο ε δηαηνκή έρεη ηα ίδηα γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κε ην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα:  

h=800mm 

b=300mm 

tw=15mm 

tf=30mm 

Πξαγκαηνπνηείηαη θαηάηαμε ηεο δηαηνκήο κε βάζε ηνλ Δπξσθώδηθα 3: 

 yε 235/f 1 γηα ράιπβα S235 

Έιεγρνο θνξκνύ γηα θαζαξή θάκςε:  

c/tw=(800-2∙30)/15=49,33<72ε=72 =>θαηεγνξία 1 

Έιεγρνο πέικαηνο γηα θαζαξή θάκςε: 

c/tf=(300-15)/2/30=4,75<9ε=9      =>θαηεγνξία 1 

Δπνκέλσο όιε ε δηαηνκή αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 1. 

 

Tα αδξαλεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαηνκήο πξνθύπηνπλ: 

Iz=13520,8cm4 

Iy=317593,0cm4 

It=623,25cm4 

Iw=20041224cm6 

Wpl=8983,50cm3 

 

Η θξίζηκε ειαζηηθή ξνπή πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ γηα θαηαλεκεκέλν θνξηίν 

ζην θέληξν βάξνπο ηεο δνθνύ, πξνθύπηεη ίζε κε: 

Mcr=836,67kNm 

Σν θνξηίν ζην νπνίν αληηζηνηρεί είλαη ίζν κε Pcr=8∙Mcr/L
2=20,66kN/m. 

H ξνπή πιαζηηθνπνίεζεο ηεο εμεηαδόκελεο δηαηνκήο γηα ράιπβα S235 είλαη 

ίζε κε: 

Mpl=Wpl∙fy/γΜ0=8983,50cm3∙23,5kN/cm2/1,00 

Mpl=2111,12kNm>Mcr=836,67kNm   

Σν αληίζηνηρν θνξηίν γηα ηελ πιήξε πιαζηηθνπνίεζε ηεο δηαηνκήο είλαη ίζν 

κε Ppl=8∙Mpl/L
2=8∙211,12/182=52,13kN/m. 

 

Eπνκέλσο, αλακέλνπκε λα πξνεγεζεί πιεπξηθόο ιπγηζκόο ηεο ακθηέξεηζηεο 

δνθνύ πξηλ ηελ πιαζηηθνπνίεζε ηεο κεζαίαο δηαηνκήο.  
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5.3.1  Έλεγτος διάημηζης 

ύκθσλα κε ηνλ πιαζηηθό έιεγρν δηάηκεζεο ζα πξέπεη λα ηζρύεη: 

Ed pl,Rd
V V  

pl,Rd

23,5
V (74 1,5) 1506,02kN

3 1,00
   


 

 

5.3.2  Έλεγτος ένανηι πλεσρικού λσγιζμού 

 

Iζοδύναμο μήκος λσγιζμού 

Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα δνθό ακθηέξεηζηε, ην κήθνο ιπγηζκνύ είλαη ίζν κε ην 

νιηθό κήθνο ηεο δνθνύ, δειαδή L=18m. 

 

Λσγηρόηηηα πλεσρικού λσγιζμού 

Η αλεγκέλε ιπγεξόηεηα πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ είλαη ίζε κε: 

                                                                     

LT
8983,5 23,5

ι 1,59 0,20
83667


    

πλεπώο, πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ν πιεπξηθόο ιπγηζκόο. 

 

Καμπύλες πλεσρικού λσγιζμού 

Γηα h/b=800mm/300mm=2,67>2  => θακπύιε d => αLT=0,76 

 

Mειωηικός ζσνηελεζηής τLT 

  2

LT
Φ 0,5 1 0,76 1,59 0,20 1,59 2,29        

LT 2 2

1
ρ 0,25 1

2,29 2,29 1,59
  

 
 

 

Ήηαλ αλακελόκελε ε κείσζε ηνπ κεησηηθνύ ζπληειεζηή κε ηελ αύμεζε ηνπ 

κήθνπο (ρLT=0,30 γηα ηε δνθό κήθνπο 15m) 

 

Έλεγτος  

Η ξνπή αληνρήο είλαη ίζε κε: 

y

b,Rd LT pl,y

M1

f 23,5
M ρ W 0,25 8983,50 kNcm 52778kNcm 527,78kNm

γ 1,00
       

Σν αληίζηνηρν θνξηίν αληνρήο είλαη ίζν κε Pb,Rd=13,03 kN/m. 
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5.3.3 Γραμμική ανάλσζη λσγιζμού ηοσ θορέα με ηο πρόγραμμα 

πεπεραζμένων ζηοιτείων ADINA 

      ην θνξέα αζθείηαη νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν 10kN/m ζην 

θέληξν βάξνπο ηεο δνθνύ. 

 

 
ρήκα 5.78 

Ακθηέξεηζηνο θνξέαο κήθνπο 18m κε νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν 

10kN/m ζηνλ θεληξνβαξηθό άμνλα 

 

 

 
ρήκα 5.79 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ 

 

Σν θνξηίν ιπγηζκνύ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξώηε ηδηνκνξθή πξνέθπςε ίζν 

κε Pcr=19,95kN/m. H αληίζηνηρε θξίζηκε ξνπή είλαη ίζε κε 

Μcr=19,95∙182/8=807,98kNm. 
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ρήκα 5.80 

2ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ  

 

Σν θνξηίν ιπγηζκνύ πνπ αληηζηνηρεί ζηε δεύηεξε ηδηνκνξθή πξνέθπςε ίζν 

κε Pcr=59,55kN/m. H αληίζηνηρε θξίζηκε ξνπή είλαη ίζε κε 

Μcr=59,55∙182/8=2411,78kNm. 

 

 

 
ρήκα 5.81 

3ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ  

 

Σν θνξηίν ιπγηζκνύ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηξίηε ηδηνκνξθή πξνέθπςε ίζν κε 

Pcr=120,2kN/m. H αληίζηνηρε θξίζηκε ξνπή είλαη ίζε κε 

Μcr=120,2∙182/8=4868,10kNm. 

 

ύκθσλα κε ηα απνηέιεζκαηα ηνπ ADINA, ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ 

είλαη ίζν κε Pcr=19,95kN/m θαη ε αληίζηνηρε θξίζηκε ξνπή πιεπξηθνύ 
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ιπγηζκνύ είλαη ίζε κε Mcr=807,98kNm. H αληίζηνηρε ξνπή ζύκθσλα κε ηνλ 

Δπξσθώδηθα είρε πξνθύςεη ίζε κε Mcr=836,67kNm (απόθιηζε 3,4%). 

 

 

5.3.4  Μη γραμμική ανάλσζη γεωμεηρίας με ηο πρόγραμμα 

πεπεραζμένων ζηοιτείων ADINA 

       Πξαγκαηνπνηείηαη κε γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο κε ηε κέζνδν   

Arc-Length (collapse analysis) όπνπ ζεσξείηαη σο ζεκείν αλαθνξάο ν 

θόκβνο ηεο κεζαίαο δηαηνκήο ζην ζεκείν ζπλέλσζεο θνξκνύ θαη θάησ 

πέικαηνο. Γίλεηαη αξρηθή αηέιεηα ίζε κε 5cm θαηά ηε δηεύζπλζε y θαη 

ζύκθσλε κε ηελ πξώηε ηδηνκνξθή ηεο γξακκηθήο αλάιπζεο ιπγηζκνύ. Η 

αηέιεηα δίλεηαη ζην ζεκείν ζπλέλσζεο θνξκνύ θαη άλσ πέικαηνο ηεο 

κεζαίαο δηαηνκήο ηεο δνθνύ, ζηνλ θόκβν δειαδή πνπ ε ζπγθεθξηκέλε 

ηδηνκνξθή παξνπζηάδεη κέγηζηε κεηαθίλεζε.  

 

Iζρύεη: 

cr,z cr,z
z

z 1

L L 1800
ι = 2,81
i ι 13520 210000

291 235

z

yA f
 



  
 

   

 

 

Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηε ζρέζε 5.1 έρνπκε: 

e0,d=0,76∙(2,81-0,2)∙
1391,63

291
=9,49cm 

πλεπώο ε αηέιεηα είλαη ίζε κε 0,5∙9,49=4,75cm. 

Γίλεηαη,ινηπόλ, ζην θνξέα αξρηθή γεσκεηξηθή αηέιεηα 5cm θαηά ην ζρήκα 

ηεο 1εο ηδηνκνξθήο ιπγηζκνύ. 
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ρήκα 5.82 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε 

αηέιεηα 

 

 
ρήκα 5.83 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 

 

Από ην δξόκν ηζνξξνπίαο ηεο κε γξακκηθήο αλάιπζεο γεσκεηξίαο 

παξαηεξνύκε όηη γηα θνξηίν ίζν πεξίπνπ κε ην θνξηίν ιπγηζκνύ έρνπκε 

ζεκαληηθή κείσζε ηεο θιίζεο ηνπ δηαγξάκκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη ν 

θνξέαο δηαζέηεη κεηαιπγηζκηθή αληνρή όπσο θαίλεηαη από ηνλ αλνδηθό 

θιάδν, θαζώο ζηελ αλάιπζε απηή δελ έρεη ππεηζέιζεη ε κε γξακκηθόηεηα 

πιηθνύ. 
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5.3.5 Μη γραμμική ανάλσζη σλικού και γεωμεηρίας με ηο 

πρόγραμμα πεπεραζμένων ζηοιτείων ADINA 

Υξεζηκνπνηείηαη ράιπβαο S235 ρσξίο θξάηπλζε θαη δίλεηαη πάιη αηέιεηα 

κεγέζνπο 5cm κε ην ζρήκα ηεο 1εο ηδηνκνξθήο. 

 

 
ρήκα 5.84 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε 

αηέιεηα 

 
ρήκα 5.85 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 
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EIKONE ΣΑΕΩΝ ΣΑ 4 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ  

ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

ΔΙΚΟΝΔ ΣΑΔΩΝ VON MISES 

ΗΜΔΙΟ Α (t=0,22) 

 
ρήκα 5.86 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A  

 

ΗΜΔΙΟ Β (t=0,31) 

 
ρήκα 5.87 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν B  

 

Eίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ζην ζεκείν B θαλέλα ζεκείν δελ έρεη απνθηήζεη 

ηάζε von Mises ίζε κε ην όξην δηαξξνήο. Αθξηβώο ηελ επόκελε ρξνληθή 

ζηηγκή θάπνηα ζεκεία ηνπ άλσ πέικαηνο πνπ έρνπλ ηε κέγηζηε πιεπξηθή 

εθηξνπή, απνθηνύλ ηάζε ίζε κε ηελ ηάζε δηαξξνήο θαη πξνθύπηεη ν 

θαζνδηθόο θιάδνο ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. 
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ΗΜΔΙΟ Γ (t=0,44) 

 
ρήκα 5.88 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (πξννπηηθό) 

 

 

 

ΗΜΔΙΟ Γ (t=0,78) 

 
ρήκα 5.89 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (πξννπηηθό) 
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ρήκα 5.90 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (θάηνςε) 

 

 

ΔΙΚΟΝΔ ΟΡΘΩΝ ΣΑΔΩΝ  

 

 
ρήκα 5.91 

Δηθόλα νξζώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (ιεπηνκέξεηα) 
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ρήκα 5.92 

Δηθόλα νξζώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (θάηνςε) 

 

 

EIKONE ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΕΩΝ ΣΑ 4 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ 

ΔΡΟΜΟΤ ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

 

ΗΜΔΙΟ Α  

 
ρήκα 5.93 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A  
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ΗΜΔΙΟ Β  

 
ρήκα 5.94 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Β 

 

 

 

ΗΜΔΙΟ Γ  

 
ρήκα 5.95 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (πξννπηηθό) 
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ρήκα 5.96 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (θάηνςε) 

 

 

 

 

 
ρήκα 5.97 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (όςε) 
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ΗΜΔΙΟ Γ  

 
ρήκα 5.98 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 
ρήκα 5.99 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (θάηνςε) 
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ρήκα 5.100 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (όςε) 

 

 

5.3.6 σγκριηική παροσζίαζη ηων δρόμων ιζορροπίας για όλες ηις 

αναλύζεις 

       ηα ζρήκαηα 5.101 θαη 5.102 παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά ζε εληαία 

δηαγξάκκαηα νη δξόκνη ηζνξξνπίαο πνπ έρνπλ πξνθύςεη ζην ADINA γηα κε 

γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο θαη κε γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο θαη 

πιηθνύ ηαπηόρξνλα, πξνθεηκέλνπ λα είλαη άκεζα νξαηή ε επίδξαζε ηεο 

θάζε κε γξακκηθόηεηαο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα. 

 
ρήκα 5.101 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο γηα ηα 2 είδε κε γξακκηθόηεηαο πνπ εμεηάζζεθαλ 
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ρήκα 5.102 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο γηα ηα 2 είδε κε γξακκηθόηεηαο πνπ εμεηάζζεθαλ 

 

 

5.3.7 Επιρροή ηης αηέλειας ζηη ζσμπεριθορά ηοσ θορέα 

       Πξαγκαηνπνηoύληαη αλαιύζεηο γηα ηηκέο αηέιεηαο ίζεο κε 3cm θαη 

7cm.  

 

 
ρήκα 5.103 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο γηα δηάθνξεο ηηκέο αηέιεηαο 
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ρήκα 5.104 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο γηα δηάθνξεο ηηκέο αηέιεηαο  

 

5.3.8 Επιρροή ηης θέζης εθαρμογής ηοσ θορηίοσ ζηη ζσμπεριθορά 

ηοσ θορέα 

 

 Mcr θαηά EC3 

(kNm) 

Pcr θαηά EC3 

(kN/m) 

Άλσ πέικα 676,00 16,69 

Κέληξν βάξνπο 836,67 20,66 

Κάησ πέικα 1035,53 25,57 

Πίλαθαο 5.7 

πγθξηηηθή παξνπζίαζε θξίζηκσλ θνξηίσλ θαηά ηνλ Δπξσθώδηθα 3 γηα 

δηαθνξεηηθέο ζέζεηο άζθεζεο θνξηίνπ 

 

 Pcr,ADINA 

(kN/m) 

Άλσ πέικα 16,10 

Κέληξν βάξνπο 19,95 

Κάησ πέικα 24,64 

Πίλαθαο 5.8 

πγθξηηηθή παξνπζίαζε θξίζηκσλ θνξηίσλ από γξακκηθή αλάιπζε 

ιπγηζκνύ ζην ADINA γηα δηαθνξεηηθέο ζέζεηο άζθεζεο θνξηίνπ 
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ρήκα 5.105 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο γηα δηαθνξεηηθέο ζέζεηο άζθεζεο 

ηνπ θνξηίνπ γηα κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο 

 

 
ρήκα 5.106 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο γηα δηαθνξεηηθέο ζέζεηο άζθεζεο 

ηνπ θνξηίνπ γηα κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο 
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Κεθάλαιο 6 

 

Σοπικός λσγιζμός αμθιέρειζηης  

ζσμπαγούς δοκού 

 

Σην παξόλ θεθάιαην εμεηάδνληαη ακθηέξεηζηεο δνθνί δηαηνκήο δηπινύ 

ηαπ κε αξθεηά κηθξό πάρνο θνξκνύ θαη πεικάησλ, ζηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη 

ηνπηθόο ιπγηζκόο πξηλ ηελ αλάπηπμε ηεο ηάζεο δηαξξνήο θαη ν νπνίνο 

πξνθαιεί ηελ αζηνρία ηνπο. Θα ρξεζηκνπνηεζεί ην πξόγξακκα 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ADINA πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζζνύλ εηθόλεο 

ηνπ ηνπηθνύ ιπγηζκνύ ησλ δνθώλ θαη λα επξεζεί ν δξόκνο ηζνξξνπίαο από 

ηηο κε γξακκηθέο αλαιύζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ. Δπίζεο ζα γίλνπλ 

δνθηκέο ώζηε λα δηεξεπλεζεί πόηε ν ηνπηθόο ιπγηζκόο εκθαλίδεηαη ζην κέζν 

κηαο ακθηέξεηζηεο δνθνύ, δειαδή πξνθαιείηαη ιόγσ ηεο κεγάιεο θάκςεο 

ζην κέζν, θαη πόηε εκθαλίδεηαη ζηα άθξα, δειαδή πξόθεηηαη γηα δηαηκεηηθό 

ιπγηζκό. 

 

6.1 Αμθιέρειζηη δοκός μήκοσς 20m διαηομής   

καηηγορίας 4  

Δμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ακθηέξεηζηεο δνθνύ κήθνπο L=20m ε νπνία 

θνξηίδεηαη κε νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν ζην άλσ πέικα ηεο θαη ε 

νπνία εμαζθαιίδεηαη πιεπξηθά θαζ’όιν ην κήθνο ηεο ζηα ζεκεία 

ζπλαξκνγήο άλσ πέικαηνο θαη θνξκνύ. Τα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εμεηαδόκελεο δηαηνκήο είλαη ηα αθόινπζα: 

h=700mm            

b=300mm 

tw=4mm 

tf=6mm 

     Πξαγκαηνπνηείηαη θαηάηαμε ηεο δηαηνκήο κε βάζε ηνλ Δπξσθώδηθα 3: 

yε= 235/f =1 γηα ράιπβα S235 

Έιεγρνο θνξκνύ γηα θαζαξή θάκςε:  

c/tw=(700-2∙6)/4=172>124ε=124 =>θαηεγνξία 4 

Έιεγρνο πέικαηνο γηα θαζαξή θάκςε: 



 

- 232 -                                                                                                                     Κεθάιαην 6 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θενδώξαο Μίληδηα, ΔΜΠ 2010 

 

c/tf=(300-4)/2/6=24,67>14ε=14 =>θαηεγνξία 4 

Δπνκέλσο όιε ε δηαηνκή αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 4. 

Η παξνπζία ησλ πιεπξηθώλ εμαζθαιίζεσλ εκπνδίδεη ηνλ πιεπξηθό 

ιπγηζκό ηεο δνθνύ θαη ζπλεπώο αλακέλεηαη λα εκθαληζζεί ηνπηθόο 

ιπγηζκόο ζπγθεληξσκέλνο ζηελ πεξηνρή όπνπ ν θνξέαο θαηαπνλείηαη 

πεξηζζόηεξν. Γε γλσξίδνπκε εμαξρήο αλ ζα εκθαληζηεί ηνπηθόο ιπγηζκόο 

ζην κέζν ηεο ακθηέξεηζηεο δνθνύ ιόγσ θάκςεο ή ζηα άθξα ηεο ιόγσ 

ηέκλνπζαο. Ο θνξκόο γεληθά ζεσξείηαη κε κεησκέλν πάρνο ζηα 

παξαδείγκαηα ηνπ ηνπηθνύ ιπγηζκνύ πνπ εμεηάδνληαη. Έρνληαο όκσο 

κεηώζεη αξθεηά θαη ην πάρνο ησλ πεικάησλ ηα νπνία παξαιακβάλνπλ κέζσ 

αμνληθώλ δπλάκεσλ ηελ θακπηηθή ξνπή, ζεσξείηαη πηζαλόηεξε ε εθδήισζε 

ηνπηθνύ ιπγηζκνύ ζην κέζν ηνπ αλνίγκαηνο ηεο ακθηέξεηζηεο δνθνύ. Ο 

ηνπηθόο ιπγηζκόο ζηελ πεξίπησζε απηή ζα εληνπηζηεί ζην άλσ πέικα ηεο 

δνθνύ θαη ζε ηκήκα ηνπ θνξκνύ, ζην ζιηβόκελν δειαδή ηκήκα ηεο 

δηαηνκήο. 

 

Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα δηαηνκή θαηεγνξίαο 4 δελ κπνξνύκε λα θάλνπκε 

πιαζηηθή αλάιπζε. Θα ππνινγηζηεί ζηελ πεξίπησζε απηή ε ειαζηηθή ξνπή 

αληίζηαζεο, ε νπνία δίλεηαη από ηελ αθόινπζε ζρέζε: 

y

el

I
W =

z
                                               (6.1) 

όπνπ z: ε απόιπηε ηηκή ηεο απόζηαζεο ησλ άθξσλ ηεο δηαηνκήο από ηνλ  

            θεληξνβαξηθό ηεο άμνλα 

Mε αξηζκεηηθή αληηθαηάζηαζε πξνθύπηεη: 

y 3

el

I   54203,68
W = 1548,68cm

z 35
   

 

H ξνπή δηαξξνήο ηεο εμεηαδόκελεο δηαηνκήο γηα ράιπβα S235 είλαη ίζε κε: 

My=Wel∙fy/γΜ0=1548,68cm3∙23,5kN/cm2/1,00 

My=363,94kNm 

Τν θνξηίν δηαξξνήο είλαη ίζν κε Py=8∙My/L
2 =>Py=7,28 kN/m. 
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6.1.1 Γραμμική ανάλσζη λσγιζμού ηοσ θορέα με ηο πρόγραμμα 

πεπεραζμένων ζηοιτείων ADINA 

      Σην θνξέα αζθείηαη νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν 1kN/m ζην άλσ 

πέικα ηεο δνθνύ. 

 
Σρήκα 6.1 

Ακθηέξεηζηνο θνξέαο κήθνπο 20m κε νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν 

1kN/m ζην άλσ πέικα 

 

 
Σρήκα 6.2 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (πξννπηηθό) 

 

Παξαηεξνύκε όηη από ηελ 1ε θηόιαο ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ εκθαλίδεηαη 

ηνπηθόο ιπγηζκόο. Απηό θπζηθά ήηαλ αλακελόκελν θαζώο νη πιεπξηθέο 

εμαζθαιίζεηο έρνπλ πιήξσο εκπνδίζεη ηελ εκθάληζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ. 

Τν θνξηίν ηνπηθνύ ιπγηζκνύ πξνέθπςε ίζν κε Pcr=4,78kN/m. H αληίζηνηρε 

ξνπή είλαη ίζε κε Μcr=4,78∙202/8=239,00kNm <My=363,94kNm. 

 

 



 

- 234 -                                                                                                                     Κεθάιαην 6 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θενδώξαο Μίληδηα, ΔΜΠ 2010 

 

 

 

 
Σρήκα 6.3 

Λεπηνκέξεηα ηνπηθνύ ιπγηζκνύ 

 

 

 

 

 
Σρήκα 6.4 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (θάηνςε) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Τνπηθόο ιπγηζκόο ακθηέξεηζηεο ζπκπαγνύο δνθνύ                                                              - 235 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

 

 
Σρήκα 6.5 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (όςε) 

 

6.1.2 Μη γραμμική ανάλσζη σλικού και γεωμεηρίας με ηο 

πρόγραμμα πεπεραζμένων ζηοιτείων ADINA 

      Θεσξείηαη δηγξακκηθό πιηθό S235 ρσξίο θξάηπλζε. 

      Η κε γξακκηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν collapse 

analysis όπνπ ζεσξήζεθε σο ζεκείν αλαθνξάο ν θόκβνο ηεο κεζαίαο 

δηαηνκήο ζην ζεκείν ζπλέλσζεο θνξκνύ θαη θάησ πέικαηνο. 

Γίλεηαη ζην θνξέα ζρεηηθά κεγάιε αξρηθή γεσκεηξηθή αηέιεηα 1cm θαηά ηε 

δηεύζπλζε y ζε θόκβν πνπ βξίζθεηαη ιίγν θάησ από ηε ζπλέλσζε άλσ 

πέικαηνο θαη θνξκνύ (ε νπνία είλαη δεζκεπκέλε) ζηε κεζαία δηαηνκή ηεο 

δνθνύ. Η αηέιεηα δίλεηαη κε ην ζρήκα ηεο 1εο ηδηνκνξθήο. 

 
Σρήκα 6.6 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 
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Σρήκα 6.7 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 

 

 

 

 
Σρήκα 6.8 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 
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EIKONE ΣΑΕΩΝ ΣΑ 3 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ 

ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

 

ΣΗΜΔΙΟ Α (t=0,30) 

 
Σρήκα 6.9 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A 

 

Όπσο αλακελόηαλ νη ηάζεηο θαηά κήθνο ηεο δνθνύ απέρνπλ αξθεηά από ηελ 

ηάζε δηαξξνήο. Δμαίξεζε απνηεινύλ νη ηδηαηηέξσο απμεκέλεο ηάζεηο ζην 

άλσ πέικα ηεο κεζαίαο δηαηνκήο, θαηλόκελν πνπ νθείιεηαη ζηνλ 

εληνπηζκέλν ζε εθείλε ηελ πεξηνρή ηνπηθό ιπγηζκό. Η κεγάιε ξνπή ζηελ 

πεξηνρή απηή νδεγεί ζε απμεκέλεο ηνπηθέο ζιηπηηθέο ηάζεηο νη νπνίεο αλ 

μεπεξάζνπλ θάπνην όξην δεκηνπξγνύλ ηνπηθό ιπγηζκό. Τν θαηλόκελν ηνπ 

ηνπηθνύ ιπγηζκνύ έρεη ήδε εθδεισζεί πξηλ ηελ αλάπηπμε ηεο fy θαη νδεγεί 

κε ηε ζεηξά ηνπ ζηελ πεξαηηέξσ αύμεζε ησλ ηάζεσλ ζην άλσ πέικα ηεο 

κεζαίαο δηαηνκήο, νη νπνίεο όηαλ εμηζσζνύλ κε ηελ fy νδεγνύλ ην δξόκν 

ηζνξξνπίαο ζε θαζνδηθό θιάδν. 
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ΣΗΜΔΙΟ Β (t=0,37) 

 
Σρήκα 6.10 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν B 

 

Η εηθόλα ησλ ηάζεσλ είλαη ε ίδηα πεξίπνπ κε ην ζεκείν Α. Παξαηεξνύληαη 

απμεκέλεο ηάζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο κεζαίαο δηαηνκήο ζην ζιηβόκελν άλσ 

πέικα. 

 

ΣΗΜΔΙΟ Γ (t=0,63) 

 
Σρήκα 6.11 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ 
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Σρήκα 6.12 

Λεπηνκέξεηα ηάζεσλ von Mises γηα ην ζεκείν Γ 

 

Οη ηάζεηο ζηε κεζαία δηαηνκή παξνπζηάδνληαη ηδηαίηεξα απμεκέλεο, σζηόζν 

ζε αξθεηά ζεκεία ηεο δηαηνκήο παξακέλνπλ αθόκα αξθεηά κηθξόηεξεο από 

ηελ ηάζε δηαξξνήο. 

 

 

EIKONE ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΕΩΝ ΣΑ 3 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ 

ΔΡΟΜΟΤ ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

ΣΗΜΔΙΟ Α  

 
Σρήκα 6.13 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A 
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ΣΗΜΔΙΟ Β  

 
Σρήκα 6.14 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Β 

 

 

 

ΣΗΜΔΙΟ Γ  

 
Σρήκα 6.15 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ 
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6.1.3 ύγκριζη δρόμων ιζορροπίας για διαθορεηικά πάτη  

διαηομών καηηγορίας 4 

       Σηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

αλαιύζεσλ κε ην ADINA γηα δύν αθόκα δνθνύο κε ηα ίδηα γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά όπσο θαη ε δνθόο ηεο παξαγξάθνπ 6.1.1, αιιά κε 

δηαθνξεηηθά πάρε θνξκνύ θαη πεικάησλ. Οη δηαηνκέο εμαθνινπζνύλ λα 

είλαη θαηεγνξίαο 4 θαη νη δνθνί είλαη πάιη πιεπξηθά εμαζθαιηζκέλεο ζε όιν 

ην κήθνο ηνπο ζηα ζεκεία ζπλέλσζεο άλσ πέικαηνο θαη θνξκνύ. 

 

 Αξρηθά εμεηάδεηαη δηαηνκή κε πάρνο θνξκνύ tw=5mm θαη πάρνο 

πεικάησλ tf=8mm. 

Τν θνξηίν πνπ ζα αληηζηνηρνύζε ζηε δηαξξνή ησλ αθξαίσλ ηλώλ ηεο 

κεζαίαο δηαηνκήο  πξνθύπηεη ίζν κε Py=8∙Wel∙fy/L
2=9,51kN/m. 

Από ηε γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνύ ζην ADINA,  όπνπ παξνπζηάδεηαη 

ηνπηθόο ιπγηζκόο ζηελ 1ε θηόιαο ηδηνκνξθή, πξνθύπηεη ην θνξηίν ηνπηθνύ 

ιπγηζκνύ ίζν κε 10,75kN/m, ηηκή ιίγν κεγαιύηεξε από ην θνξηίν 

δηαξξνήο. Δμαθνινπζεί, ζπλεπώο, λα θαίλεηαη έληνλε ε παξνπζία ηνπ 

ηνπηθνύ ιπγηζκνύ. Αλακέλεηαη αζηνρία ιόγσ αιιειεπίδξαζεο ησλ δύν 

θαηλνκέλσλ. Σεκεηώλεηαη όηη ν ηνπηθόο ιπγηζκόο εμαθνινπζεί λα 

εκθαλίδεηαη ζην κέζν ηεο δνθνύ, ζην άλσ ζιηβόκελν πέικα θαη ζην άλσ 

ηκήκα ηνπ θνξκνύ. 

Πξαγκαηνπνηείηαη ζπλδπαζκέλε κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη 

γεσκεηξίαο, όπσο αθξηβώο είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ παξάγξαθν 6.1.2 

θαη δίλεηαη ζην θνξέα αξρηθή αηέιεηα 1cm. 

 
Σρήκα 6.16 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 
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Σρήκα 6.17 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 

 

 

 
Σρήκα 6.18 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 
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Από ηνπο παξαπάλσ δξόκνπο ηζνξξνπίαο πξνθύπηεη ζεκαληηθή ε 

αιιειεπίδξαζε ησλ δύν θαηλνκέλσλ, ε νπνία νδεγεί ην θνξέα λα 

αζηνρήζεη ζε αξθεηά κηθξή ηηκή θνξηίνπ, ίζε κε 6,43kN/m. Σε απηό 

νθείιεηαη ζαθώο θαη ε ζρεηηθά κεγάιε αξρηθή γεσκεηξηθή αηέιεηα πνπ 

δόζεθε ζην θνξέα.  

Σεκεηώλεηαη όηη γηα κηθξόηεξεο ηηκέο αηειεηώλ ην θνξηίν αζηνρίαο ζα ήηαλ 

ιίγν κεγαιύηεξν, αιιά θαη πάιη αξθεηά κηθξόηεξν ηνπ θνξηίνπ δηαξξνήο, 

όπσο θαίλεηαη θαη από ηα επόκελα δηαγξάκκαηα πνπ πξνέθπςαλ γηα ηηκή 

αηέιεηαο ίζε κε 3mm. 

 
Σρήκα 6.19 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα γηα δηαθνξεηηθέο αηέιεηεο 

 
Σρήκα 6.20 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο γηα 

δηαθνξεηηθέο αηέιεηεο 
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 Σηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη δηαηνκή κε πάρνο θνξκνύ tw=6mm θαη 

πάρνο πεικάησλ tf=7mm. 

Τν θνξηίν δηαξξνήο πξνθύπηεη ίζν κε Py=8∙Wel∙fy/L
2=8,94kN/m. 

Από ηε γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνύ ζην ADINA ην θνξηίν ηνπηθνύ 

ιπγηζκνύ πξνθύπηεη ίζν κε 9,59kN/m. Ο ηνπηθόο ιπγηζκόο εθδειώλεηαη θαη 

πάιη ζην κέζν ηεο ακθηέξεηζηεο δνθνύ. Πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ζπλέρεηα κε 

γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο. 

 

 
Σρήκα 6.21 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 

 

 
Σρήκα 6.22 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε  

αηέιεηα 
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Σρήκα 6.23 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 

 

 

‘Oπσο θαη ζην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα, πάιη παξαηεξείηαη ζεκαληηθή 

αιιειεπίδξαζε ησλ δύν θαηλνκέλσλ θαζώο νη ηηκέο ησλ θνξηίσλ ηνπηθνύ 

ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο βξίζθνληαη πνιύ θνληά. Ο θνξέαο αζηνρεί 

επνκέλσο ζε αξθεηά κηθξή ηηκή θνξηίνπ, ίζε κε 5,27kN/m. 

 

 

Σηα δηαγξάκκαηα 6.24-6.26 παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά νη δξόκνη 

ηζνξξνπίαο γηα ηηο 3 πεξηπηώζεηο δηαηνκώλ θαηεγνξίαο 4 πνπ αλαιύζεθαλ 

ζε απηό ην θεθάιαην. Τα δηαγξάκκαηα αλαθέξνληαη ζε κε γξακκηθέο 

αλαιύζεηο πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο γηα κέγεζνο αηέιεηαο ίζν κε 1cm. Δίλαη 

πξνθαλέο όηη όζν κεηώλεηαη ην πάρνο ηνπ θνξκνύ θαη ησλ πεικάησλ ηεο 

δηαηνκήο, ηόζν ειαηηώλεηαη ε αληνρή ηνπ θνξέα. Γηα ηε δηαηνκή κε πάρνο 

θνξκνύ tw=4mm θαη πάρνο πεικάησλ tf=6mm, ε αζηνρία νθείιεηαη ζηνλ 

ηνπηθό ιπγηζκό. Σηηο άιιεο δύν πεξηπηώζεηο, νη θνξείο αζηνρνύλ ιόγσ 

αιιειεπίδξαζεο ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο γηα ηηκή θνξηίνπ 

κηθξόηεξε από απηήλ πνπ ζα πξνθαινύζε ηε δηαξξνή ησλ αθξαίσλ ηλώλ 

ηεο κεζαίαο δηαηνκήο. 
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Σρήκα 6.24 

Σπγθξηηηθή παξνπζίαζε δξόκσλ ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ 

θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε αηέιεηα 

 

 

 
Σρήκα 6.25 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 
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Σρήκα 6.26 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 

 

Δίλαη πξνθαλέο όηη ε αληνρή ησλ παξαπάλσ θνξέσλ εμαξηάηαη θαζνξηζηηθά 

από ην πάρνο ησλ πεικάησλ θαη όζν απηό κεηώλεηαη, ε δνθόο αζηνρεί γηα 

κηθξόηεξε ηηκή θνξηίνπ. 

 

 

6.2  Αμθιέρειζηη  δοκός μήκοσς 14m διαηομής 

καηηγορίας 4 

Δμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ακθηέξεηζηεο δνθνύ κήθνπο L=14m ε νπνία 

θνξηίδεηαη κε νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν ζην άλσ πέικα ηεο θαη ε 

νπνία εμαζθαιίδεηαη πιεπξηθά θαζ’όιν ην κήθνο ηεο ζηα ζεκεία 

ζπλαξκνγήο άλσ πέικαηνο θαη θνξκνύ. Τα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εμεηαδόκελεο δηαηνκήο είλαη ηα αθόινπζα: 

h=700mm            

b=300mm 

tw=4mm 

tf=6mm 

 Έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί θαηάηαμε ηεο δηαηνκήο ζηελ παξάγξαθν 

6.1, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε ζπγθεθξηκέλε δηαηνκή αλήθεη ζηελ 

θαηεγνξία 4. 

     

 ‘Οπσο θαη πξνεγνπκέλσο, ιόγσ ηνπ πνιύ κηθξνύ πάρνπο ησλ πεικάησλ, 

είλαη αλακελόκελε ε εθδήισζε ηνπηθνύ ιπγηζκνύ ζην κέζν ηνπ αλνίγκαηνο 



 

- 248 -                                                                                                                     Κεθάιαην 6 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θενδώξαο Μίληδηα, ΔΜΠ 2010 

 

ηεο ακθηέξεηζηεο δνθνύ, ζπγθεθξηκέλα ζην ζιηβόκελν άλσ πέικα θαη ζην 

άλσ ηκήκα ηνπ θνξκνύ. 

Έρεη ήδε ππνινγηζηεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηνκή ε ξνπή δηαξξνήο ίζε κε 

My=363,94kNm θαη ην αληίζηνηρν θαηαλεκεκέλν θνξηίν είλαη ίζν κε 

Py=8∙363,94/142=14,85kN/m. 

 

 

6.2.1 Γραμμική ανάλσζη λσγιζμού ηοσ θορέα με ηο πρόγραμμα 

πεπεραζμένων ζηοιτείων ADINA 

      Σην θνξέα αζθείηαη νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν 1kN/m ζην άλσ 

πέικα ηεο δνθνύ. 

 

 
Σρήκα 6.27 

Ακθηέξεηζηνο θνξέαο κήθνπο 14m κε νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν 

1kN/m ζην άλσ πέικα 

 

Τν θνξηίν ηνπηθνύ ιπγηζκνύ πξνέθπςε ίζν κε Pcr=9,73kN/m. H αληίζηνηρε 

ξνπή είλαη ίζε κε Μcr=9,73∙142/8=238,39kNm <My=363,94kNm. 
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Σρήκα 6.28 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (πξννπηηθό) 

 

 

 
Σρήκα 6.29 

Λεπηνκέξεηα ηνπηθνύ ιπγηζκνύ 

 

Ο ηνπηθόο ιπγηζκόο εθδειώλεηαη ζην κέζν ηεο δνθνύ εμαηηίαο ησλ κεγάισλ 

ζιηπηηθώλ νξζώλ ηάζεσλ ιόγσ θάκςεο ζηελ αληίζηνηρε πεξηνρή. 
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Σρήκα 6.30 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (όςε) 

 

6.2.2 Μη γραμμική ανάλσζη σλικού και γεωμεηρίας με ηο 

πρόγραμμα πεπεραζμένων ζηοιτείων ADINA 

      Θεσξείηαη δηγξακκηθό πιηθό S235 ρσξίο θξάηπλζε. 

      Η κε γξακκηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν collapse 

analysis όπνπ ζεσξήζεθε σο ζεκείν αλαθνξάο ν θόκβνο ηεο κεζαίαο 

δηαηνκήο ζην ζεκείν ζπλέλσζεο θνξκνύ θαη θάησ πέικαηνο. 

Γίλεηαη ζην θνξέα αξρηθή γεσκεηξηθή αηέιεηα 1cm θαηά ηε δηεύζπλζε y ζε 

θόκβν πνπ βξίζθεηαη ιίγν θάησ από ηε ζπλαξκνγή άλσ πέικαηνο θαη 

θνξκνύ (ε νπνία είλαη δεζκεπκέλε) ζηε κεζαία δηαηνκή ηεο δνθνύ. 

 

 
Σρήκα 6.31 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 
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Σρήκα 6.32 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 

 

 

 
Σρήκα 6.33 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 
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EIKONE ΣΑΕΩΝ ΣΑ 3 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ 

ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

 

ΣΗΜΔΙΟ Α (t=0,29) 

 
Σρήκα 6.34 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A 

 

 

 

ΣΗΜΔΙΟ Β (t=0,38) 

 
Σρήκα 6.35 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν B 
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ΣΗΜΔΙΟ Γ (t=0,51) 

 
Σρήκα 6.36 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ 

 

 

EIKONE ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΕΩΝ ΣΑ 3 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ 

ΔΡΟΜΟΤ ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

 

ΣΗΜΔΙΟ Α  

 
Σρήκα 6.37 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A 
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ΣΗΜΔΙΟ Β  

 
Σρήκα 6.38 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Β 

 

 

 

ΣΗΜΔΙΟ Γ  

 
Σρήκα 6.39 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ 
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6.2.3 ύγκριζη δρόμων ιζορροπίας για διαθορεηικά πάτη  

διαηομών καηηγορίας 4 

       Σηελ παξάγξαθν απηή ζα εμεηαζζεί δνθόο κε ηα ίδηα γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ πξνεγνύκελε, κε κόλε δηαθνξνπνίεζε ην πάρνο 

ησλ πεικάησλ. Τν πάρνο ηνπο ιακβάλεηαη ίζν κε tw=10mm, ελώ ζηελ 

πξνεγνύκελε παξάγξαθν ήηαλ ίζν κε tw=6mm. Η εμεηαδόκελε δηαηνκή 

εμαθνινπζεί λα είλαη θαηεγνξίαο 4. 

 

Τν θνξηίν πνπ ζα αληηζηνηρνύζε ζηε δηαξξνή ησλ αθξαίσλ ηλώλ ηεο 

κεζαίαο δηαηνκήο  πξνθύπηεη ίζν κε Py=8∙Wel∙fy/L
2=22,45kN/m. 

Από ηε γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνύ ζην ADINA πξνθύπηεη γηα ηελ 1ε 

ηδηνκνξθή ην θνξηίν ηνπηθνύ ιπγηζκνύ ίζν κε 23,72kN/m. Η βαζηθή 

δηαθνξά είλαη όηη ν ηνπηθόο ιπγηζκόο εκθαλίδεηαη ηώξα ζηα άθξα ηεο 

ακθηέξεηζηεο δνθνύ, ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θνξκό. Ο ιόγνο πνπ πξνέθπςε 

ηνπηθόο ιπγηζκόο νθεηιόκελνο ζηε δηάηκεζε είλαη ε ελίζρπζε ησλ 

πεικάησλ ιόγσ αύμεζεο ηνπ πάρνπο ηνπο, ε νπνία απμάλεη ζεκαληηθά ηε 

ξνπή αδξάλεηαο πεξί ηνλ ηζρπξό άμνλα ηεο δηαηνκήο θαη ζπλεπώο κεηώλεη 

αηζζεηά ηηο νξζέο ηάζεηο ιόγσ  θάκςεο. Ο θνξκόο, αληίζεηα, δηαηεξώληαο 

ην αξθεηά κηθξό πάρνο ηνπ, εκθαλίδεηαη πην απνδπλακσκέλνο ζε ζύγθξηζε 

κε ηα πέικαηα. 

 

 
Σρήκα 6.40 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (πξννπηηθό) 
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Σρήκα 6.41 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (θάηνςε) 

 

 

 

 

 
Σρήκα 6.42 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (όςε) 
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Σρήκα 6.43 

Λεπηνκέξεηα ηνπηθνύ ιπγηζκνύ 

 

Σηα επόκελα ζρήκαηα θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο πνπ πξνέθπςαλ από 

ηε κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο ζην ADINA. 

 

 

 
Σρήκα 6.44 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 
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Σρήκα 6.45 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 

 

 

 
Σρήκα 6.46 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 

 

Ο θνξέαο αζηνρεί ιόγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο δηαηκεηηθνύ ιπγηζκνύ θαη 

δηαξξνήο. 

 

 



 

Τνπηθόο ιπγηζκόο ακθηέξεηζηεο ζπκπαγνύο δνθνύ                                                              - 259 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

EIKONE ΣΑΕΩΝ ΣΑ 3 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ 

ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

ΔΙΚΟΝΔΣ ΤΑΣΔΩΝ VON MISES  

ΣΗΜΔΙΟ Α (t=0,27) 

 
Σρήκα 6.47 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A 

 

Τν ζεκείν Α αληηζηνηρεί ζηελ πξώηε ηηκή θνξηίνπ γηα ην νπνίν εκθαλίδεηαη 

ηάζε von Μises ίζε κε fy. 

 

 

ΣΗΜΔΙΟ Β (t=0,43) 

 
Σρήκα 6.48 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν B 
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ΣΗΜΔΙΟ Γ (t=0,77) 

 
Σρήκα 6.49 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ 

 

 

 

 

 
Σρήκα 6.50 

Λεπηνκέξεηα ηάζεσλ von Mises γηα ην ζεκείν Γ 
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ΔΙΚΟΝΔΣ ΓΙΑΤΜΗΤΙΚΩΝ ΤΑΣΔΩΝ  

ΣΗΜΔΙΟ Γ 

 
Σρήκα 6.51 

Δηθόλα δηαηκεηηθώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ 

 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη νη κέγηζηεο δηαηκεηηθέο ηάζεηο εκθαλίδνληαη ζηα 

άθξα θαη είλαη ίζεο κε y
f

135,677MPa
3

 . 

 

EIKONE ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΕΩΝ ΣΑ 3 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ 

ΔΡΟΜΟΤ ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

ΣΗΜΔΙΟ Α  

 
Σρήκα 6.52 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A 
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ΣΗΜΔΙΟ Β  

 
Σρήκα 6.53 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Β 

 

 

 

ΣΗΜΔΙΟ Γ  

 
Σρήκα 6.54 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (πξννπηηθό) 
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Σρήκα 6.55 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (θάηνςε) 

 

 

 

 

 
Σρήκα 6.56 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (όςε) 
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6.3   Αμθιέρειζηη  δοκός μήκοσς  8m διαηομής 

καηηγορίας 4 

Δμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ακθηέξεηζηεο δνθνύ κήθνπο L=8m ε νπνία 

θνξηίδεηαη κε νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν ζην άλσ πέικα ηεο θαη ε 

νπνία εμαζθαιίδεηαη πιεπξηθά θαζ’όιν ην κήθνο ηεο ζηα ζεκεία 

ζπλαξκνγήο άλσ πέικαηνο θαη θνξκνύ. Τα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εμεηαδόκελεο δηαηνκήο είλαη ηα αθόινπζα: 

h=500mm            

b=300mm 

tw=4mm 

tf=10mm 

     Πξαγκαηνπνηείηαη θαηάηαμε ηεο δηαηνκήο κε βάζε ηνλ Δπξσθώδηθα 3: 

yε= 235/f =1 γηα ράιπβα S235 

Έιεγρνο θνξκνύ γηα θαζαξή θάκςε:  

c/tw=(500-2∙10)/4=120<124ε=124 =>θαηεγνξία 3 

Έιεγρνο πέικαηνο γηα θαζαξή θάκςε: 

c/tf=(300-4)/2/10=14,8>14ε=14 =>θαηεγνξία 4 

Δπνκέλσο ε δηαηνκή αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 4. 

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηνκή ε ξνπή δηαξξνήο πξνθύπηεη ίζε κε 

My=373,24kNm θαη ην αληίζηνηρν θαηαλεκεκέλν θνξηίν ίζν κε 

Py=46,66kN/m. 

6.3.1 Γραμμική ανάλσζη λσγιζμού ηοσ θορέα με ηο πρόγραμμα 

πεπεραζμένων ζηοιτείων ADINA 

      Σην θνξέα αζθείηαη νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν 10kN/m ζην 

άλσ πέικα ηεο δνθνύ. 

 
Σρήκα 6.57 

Ακθηέξεηζηνο θνξέαο κήθνπο 8m κε νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν 

10kN/m ζην άλσ πέικα 
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Σρήκα 6.58 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 
Σρήκα 6.59 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (θάηνςε) 
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Σρήκα 6.60 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (όςε) 

 

 

 

 

 
Σρήκα 6.61 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (ιεπηνκέξεηα) 
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Ο ηνπηθόο ιπγηζκόο εκθαλίδεηαη ζηα άθξα ηεο δνθνύ, γεγνλόο ην νπνίν 

αλακελόηαλ θαζώο ηα πέικαηα έρνπλ κηθξό πάρνο, αιιά ηθαλό λα ζπκβάιεη 

ζηελ παξαιαβή ησλ νξζώλ ηάζεσλ ιόγσ θάκςεο, ελώ ν θνξκόο είλαη 

ζπγθξηηηθά αζζελέζηεξνο ιόγσ πνιύ κηθξνύ πάρνπο γηα λα παξαιάβεη ηηο 

απμεκέλεο δηαηκεηηθέο ηάζεηο ζηα άθξα ηεο ακθηέξεηζηεο δνθνύ. 

Τν θνξηίν ηνπηθνύ ιπγηζκνύ πξνέθπςε ίζν κε Pcr=60,90kN/m. H 

αληίζηνηρε ξνπή είλαη ίζε κε Μcr=487,2kNm>My=373,24kNm 

 

 

6.3.2 Μη γραμμική ανάλσζη σλικού και γεωμεηρίας με ηο 

πρόγραμμα πεπεραζμένων ζηοιτείων ADINA 

      Θεσξείηαη δηγξακκηθό πιηθό S235 ρσξίο θξάηπλζε. 

      Η κε γξακκηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν collapse 

analysis όπνπ ζεσξήζεθε σο ζεκείν αλαθνξάο ν θόκβνο ηεο κεζαίαο 

δηαηνκήο ζην ζεκείν ζπλέλσζεο θνξκνύ θαη θάησ πέικαηνο. 

Γίλεηαη ζην θνξέα αξρηθή γεσκεηξηθή αηέιεηα 1cm θαηά ηε δηεύζπλζε y ζε 

θόκβν θνληά ζηα άθξα ηεο δνθνύ όπνπ εκθαλίδεηαη έληνλνο ηνπηθόο 

ιπγηζκόο.  

 

 
Σρήκα 6.62 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 
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Σρήκα 6.63 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 

 

 
Σρήκα 6.64 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 

 

Παξαηεξνύκε όηη ην θνξηίν αζηνρίαο ηεο δνθνύ είλαη ίζν κε 42,4kN/m θαη 

νθείιεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο, θαζώο 

κόιηο νη ηάζεηο von Mises ζηα άθξα ηεο δνθνύ θζάζνπλ ηελ ηηκή ηνπ 

θνξηίνπ δηαξξνήο, εκθαλίδεηαη ν θαζνδηθόο θιάδνο ηνπ δξόκνπ 

ηζνξξνπίαο. 
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EIKONE ΣΑΕΩΝ ΣΑ 3 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ 

ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

ΣΗΜΔΙΟ Α (t=0,23) 

 
Σρήκα 6.65 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A 

 

 

ΣΗΜΔΙΟ Β (t=0,40) 

 
Σρήκα 6.66 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν B (πξννπηηθό) 
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Σρήκα 6.67 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν B (όςε) 

 

 

 

ΣΗΜΔΙΟ Γ (t=0,70) 

 
Σρήκα 6.68  

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (πξννπηηθό) 
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Σρήκα 6.69  

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (όςε) 

 

 

 

 

 
Σρήκα 6.70 

Δηθόλα δηαηκεηηθώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ 
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EIKONE ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΕΩΝ ΣΑ 3 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ 

ΔΡΟΜΟΤ ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

ΣΗΜΔΙΟ Α  

 
Σρήκα 6.71 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A 

 

 

ΣΗΜΔΙΟ Β  

 
Σρήκα 6.72 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Β 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Τνπηθόο ιπγηζκόο ακθηέξεηζηεο ζπκπαγνύο δνθνύ                                                              - 273 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

ΣΗΜΔΙΟ Γ  

 
Σρήκα 6.73 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ 

 

 

 

 

 
Σρήκα 6.74 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (ιεπηνκέξεηα) 
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6.3.3 ύγκριζη δρόμων ιζορροπίας για διαθορεηικά πάτη  

διαηομών καηηγορίας 4 

       Σηελ παξάγξαθν απηή ζα εμεηαζζνύλ δηαηνκέο κε κηθξόηεξν πάρνο 

πεικάησλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ εθδειώλεηαη ηνπηθόο ιπγηζκόο 

πιένλ ζην κέζν ηεο δνθνύ, ζην άλσ ζιηβόκελν πέικα. Οη εμεηαδόκελεο 

δηαηνκέο είλαη θαη πάιη θαηεγνξίαο 4. 

 

 Δμεηάδεηαη δηαηνκή κε ηα ίδηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ 

πξνεγνύκελε, αιιά κε πάρνο πεικάησλ ίζν κε 8mm, δειαδή: 

h=500mm 

b=300mm 

tw=4mm 

tf=8mm 

 

Τν θνξηίν πνπ ζα αληηζηνηρνύζε ζηε δηαξξνή ησλ αθξαίσλ ηλώλ ηεο 

δηαηνκήο  πξνθύπηεη ίζν κε Py=8∙Wel∙fy/L
2=38,57kN/m. 

Πξαγκαηνπνηώληαο γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνύ ζην ADINA, από ηελ 1ε 

θηόιαο ηδηνκνξθή παξαηεξείηαη ηνπηθόο ιπγηζκόο ζην κέζν ηεο δνθνύ, όπσο 

αλακελόηαλ ιόγσ ηεο κείσζεο ηνπ πάρνπο ησλ πεικάησλ. Τν αληίζηνηρν 

θνξηίν γηα ηνλ ηνπηθό ιπγηζκό πξνέθπςε ίζν κε 

Pcr=45,85kN/m>Py=38,57kN/m. 

 

 

 
Σρήκα 6.75 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ 

 

 

Σηα επόκελα ζρήκαηα θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο πνπ 

πξνέθπςαλ από ηε κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο ζην 
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ADINA. Σεκεηώλεηαη όηη εθαξκόζηεθε ζην θνξέα γεσκεηξηθή αηέιεηα 

ζύκθσλε κε ηελ 1ε ηδηνκνξθή κεγέζνπο 0,0005, ε νπνία δόζεθε θαηά y 

ζηνλ θόκβν αθξηβώο θάησ από ηε ζπλέλσζε άλσ πέικαηνο θαη θνξκνύ 

(όπνπ ν αληίζηνηρνο θόκβνο είλαη πιεπξηθά εμαζθαιηζκέλνο). Η ηηκή ηεο 

αηέιεηαο είλαη πνιύ κηθξή θαη εθαξκόζηεθε γηαηί γηα κεγαιύηεξεο ηηκέο 

αηειεηώλ, όπσο απηέο πνπ δίλνληαλ έσο ηώξα, ππήξρε πξόβιεκα ζηε 

ζύγθιηζε ηεο κεζόδνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο κε γξακκηθήο αλάιπζεο. 

Ίζσο απηή ε ζπκπεξηθνξά λα δηθαηνινγείηαη από ην γεγνλόο όηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο θνξέαο ζπληζηά ην ελδηάκεζν ζηάδην γηα ηε κεηάβαζε από 

ην δηαηκεηηθό ιπγηζκό ησλ άθξσλ ζηνλ ηνπηθό ιπγηζκό ιόγσ θάκςεο ηνπ 

κέζνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ πξνεγνύκελε δηαηνκή πάρνπο πεικάησλ 

10mm, ν ηνπηθόο ιπγηζκόο εκθαλίδεηαη θαζαξά ζηα άθξα, ελώ γηα ηελ 

επόκελε δηαηνκή πνπ ζα εμεηαζζεί ζηε ζπλέρεηα, πάρνπο πεικάησλ 6mm, 

ν ηνπηθόο ιπγηζκόο εκθαλίδεηαη, όπσο ζα δνύκε θαη είλαη αλακελόκελν, ζην 

κέζν εμαηηίαο ηεο απνδπλάκσζεο ησλ πεικάησλ. Η ζπγθεθξηκέλε 

θαηάζηαζε ίζσο είλαη ε κεηαβαηηθή θάζε όπνπ ν ηνπηθόο ιπγηζκόο 

εκθαλίδεηαη ζην κέζν ηεο δνθνύ θαη γηα ην ιόγν απηό ππάξρεη πηζαλόλ 

πξόβιεκα ζύγθιηζεο ζηε κε γξακκηθή αλάιπζε. Γηα επηβεβαίσζε, 

πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε γηα δηαηνκή κε πάρνο πεικάησλ 9mm, όπνπ ν 

ηνπηθόο ιπγηζκόο εκθαλίζηεθε όλησο ζηα άθξα. Άξα ε ζπγθεθξηκέλε 

δηαηνκή είλαη ε πξώηε από ηε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά δηαηνκώλ 

κεηαβαιιόκελνπ πάρνπο πεικάησλ, γηα ηελ νπνία ν ηνπηθόο ιπγηζκόο 

εκθαλίδεηαη ζην κέζν ηεο δνθνύ. 

Σπλεπώο, δίλεηαη πνιύ κηθξή ηηκή αηέιεηαο ίζε κε 0,0005, ε εθαξκνγή ηεο 

νπνίαο ζηε κε γξακκηθή αλάιπζε δίλεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 276 -                                                                                                                     Κεθάιαην 6 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θενδώξαο Μίληδηα, ΔΜΠ 2010 

 

 

 
Σρήκα 6.76 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 

 

 

 
Σρήκα 6.77 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 
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 Δμεηάδεηαη δηαηνκή κε ηα ίδηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ 

πξνεγνύκελε, αιιά κε πάρνο πεικάησλ ίζν κε 6mm, δειαδή: 

        h=500mm 

    b=300mm 

    tw=4mm 

    tf=6mm 

Τν θνξηίν πνπ ζα αληηζηνηρνύζε ζηε δηαξξνή ησλ αθξαίσλ ηλώλ ηεο 

δηαηνκήο  πξνθύπηεη ίζν κε Py=8∙Wel∙fy/L
2=30,36kN/m. 

Σύκθσλα κε ηε γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνύ ζην ADINA, εκθαλίδεηαη 

ηνπηθόο ιπγηζκόο ζην κέζν ηεο δνθνύ γηα θνξηίν ηεο 1εο ηδηνκνξθήο ίζν κε 

Pcr=23,00kN/m<Py=30,36kN/m. Δπνκέλσο, είλαη θξίζηκνο ν ηνπηθόο 

ιπγηζκόο σο κνξθή αζηνρίαο. 

 

Σηα επόκελα ζρήκαηα θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο πνπ πξνέθπςαλ από 

ηε κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο ζην ADINA. Σεκεηώλεηαη 

όηη εθαξκόζηεθε ζην θνξέα γεσκεηξηθή αηέιεηα κεγέζνπο 0,01 (αξθεηά 

κεγαιύηεξε ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα, όπσο έρεη 

ζρνιηαζηεί πξνεγνπκέλσο) 

 

Σρήκα 6.78 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 
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Σρήκα 6.79 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 

 

 

 Δμεηάδεηαη δηαηνκή κε ηα ίδηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ 

πξνεγνύκελε, αιιά κε ζπλνιηθό ύςνο 700mm αληί ησλ 500mm, 

δειαδή: 

h=700mm 

b=300mm 

tw=4mm 

tf=6mm 

Τν θνξηίν πνπ ζα αληηζηνηρνύζε ζηε δηαξξνή ησλ αθξαίσλ ηλώλ ηεο 

δηαηνκήο  πξνθύπηεη ίζν κε Py=8∙Wel∙fy/L
2=45,49kN/m. 

Σύκθσλα κε ηε γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνύ ζην ADINA, εκθαλίδεηαη 

ηνπηθόο ιπγηζκόο ζην κέζν ηεο δνθνύ γηα θνξηίν ίζν κε 

Pcr=29,10kN/m<Py=45,49kN/m. Δπνκέλσο, είλαη θαη πάιη θξίζηκνο ν 

ηνπηθόο ιπγηζκόο σο κνξθή αζηνρίαο. 

 

Σηα επόκελα ζρήκαηα θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο πνπ 

πξνέθπςαλ από ηε κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο ζην 

ADINA. Σεκεηώλεηαη όηη εθαξκόζηεθε ζην θνξέα γεσκεηξηθή αηέιεηα 

κεγέζνπο 0,0005. Ο ιόγνο ήηαλ απηόο πνπ έρεη ήδε αλαθεξζεί, θαζώο γηα 

κεγαιύηεξεο ηηκέο αηέιεηαο ππήξρε πξόβιεκα κε ηε ζύγθιηζε ηεο κεζόδνπ 

θαη δελ πξνέθππηε ζσζηή ε παξακνξθσκέλε θαηάζηαζε. Έρεη γίλεη κία 

κηθξή πξνζπάζεηα λα δηθαηνινγεζεί ην δήηεκα απηό πξνεγνπκέλσο, κε ηελ 

αηηηνινγία όηη όηαλ ν θνξέαο βξίζθεηαη ζηα όξηα εκθάληζεο ηνπηθνύ 

ιπγηζκνύ ζηα άθξα θαη ηνπηθνύ ιπγηζκνύ ζην κέζν, ελδείθλπηαη ε 
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εθαξκνγή ζηνηρεηώδνπο αξρηθήο αηέιεηαο. Πξάγκαηη, γηα λα επηβεβαησζεί ε 

παξαπάλσ ζθέςε, έγηλε γξακκηθή αλάιπζε γηα δηαηνκή κε ηα ίδηα 

γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά κε πάρνο πεικάησλ tf=7mm, όπνπ 

δηαπηζηώζεθε ε εκθάληζε ηνπηθνύ ιπγηζκνύ ζηα άθξα ηνπ θνξέα. 

Αο ζεκεησζεί, επίζεο, όηη γηα ηε δηαηνκή κε γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά: h=500mm, b=300mm, tw=4mm, tf=7mm, εκθαλίδεηαη 

ηνπηθόο ιπγηζκόο ζην κέζν ηεο δνθνύ. Αληίζεηα, γηα ηε δηαηνκή κε 

γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά: h=700mm, b=300mm, tw=4mm, tf=7mm, 

εκθαλίδεηαη ηνπηθόο ιπγηζκόο ζηα άθξα ηεο. Τν απμεκέλν ύςνο ηνπ θνξκνύ 

ηεο 2εο πεξίπησζεο, ζε ζπλδπαζκό κε ην κηθξό πάρνο ηνπ, ηνλ θαζηζηά πην 

επηξξεπή ζηελ εκθάληζε ηνπηθώλ παξακνξθώζεσλ, ζε ζρέζε κε ην 

κηθξόηεξνπ ύςνπο θνξκό. 

 

 

 
Σρήκα 6.80 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 

 



 

- 280 -                                                                                                                     Κεθάιαην 6 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θενδώξαο Μίληδηα, ΔΜΠ 2010 

 

 
Σρήκα 6.81 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 

 

 

6.4 Ανακεθαλαίωζη 

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη ζε κηα ακθηέξεηζηε δνθό δηαηνκήο 

θαηεγνξίαο 4, πιεπξηθώο εμαζθαιηζκέλε, δε γλσξίδνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ 

εάλ ζα εκθαληζηεί ηνπηθόο ιπγηζκόο ζην κέζν ηεο δνθνύ, ζπγθεθξηκέλα ζην 

ζιηβόκελν άλσ πέικα εμαηηίαο ησλ απμεκέλσλ νξζώλ ηάζεσλ ιόγσ 

θάκςεο, ή ζηα άθξα ηεο δνθνύ εμαηηίαο ησλ απμεκέλσλ δηαηκεηηθώλ 

ηάζεσλ. Πξαγκαηνπνηώληαο, αξθεηέο αξηζκεηηθέο αλαιύζεηο, πξνέθπςε σο 

ζπκπέξαζκα όηη ε ζέζε εκθάληζεο ηνπηθνύ ιπγηζκνύ εμαξηάηαη θπξίσο από 

ην πάρνο ηνπ θνξκνύ θαη ησλ πεικάησλ, ζε ζρέζε θπζηθά θαη κε ην ύςνο 

θαη πιάηνο ηεο δηαηνκήο. Σηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ην πάρνο ησλ πεικάησλ 

είλαη εκθαλώο κεγαιύηεξν από ην πάρνο ηνπ θνξκνύ, αλακέλεηαη ηνπηθόο 

ιπγηζκόο ζηα άθξα ηεο δνθνύ. Πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζζεί ηνπηθόο 

ιπγηζκόο ιόγσ θάκςεο ζην κέζν ηεο δνθνύ, πξέπεη λα ππάξμεη ηθαλή 

κείσζε ηνπ πάρνπο ησλ πεικάησλ. Τα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα ζπληζηνύλ 

κία κόλν έλδεημε γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δελ απνηεινύλ 

θαλόλα εθαξκνγήο. Έρνπλ πξνθύςεη γηα ηελ εμέηαζε ακθηέξεηζηεο 

ιεπηόηνηρεο δνθνύ πιεπξηθά εμαζθαιηζκέλεο ππό θαηαλεκεκέλν θνξηίν. 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνθύςνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα κε γεληθή ηζρύ, 

απαηηείηαη πνιύ κεγάινο αξηζκόο αλαιύζεσλ θαη δηαηύπσζε γεληθώλ 

θαλόλσλ πνπ λα εθαξκόδνληαη ζε θάζε δπλαηή πεξίπησζε. 



Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

 

Κεθάλαιο 7 

 

Αλληλεπίδραζη μορθών αζηοτίας 

αμθιέρειζηης  ζσμπαγούς δοκού 
 

ην παξόλ θεθάιαην εμεηάδνληαη ακθηέξεηζηεο δνθνί δηαηνκήο δηπινύ 

ηαπ ππό θαηαλεκεκέλν θνξηίν ησλ νπνίσλ ε αζηνρία δελ νθείιεηαη θαζαξά 

ζε έλα εθ ησλ θαηλνκέλσλ πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί έσο ηώξα, αιιά ζηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπο. Απηό ζπκβαίλεη όηαλ νη ηηκέο ησλ θνξηίσλ  πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζηνπο πηζαλνύο κεραληζκνύο αζηνρίαο παξνπζηάδνπλ πνιύ 

κηθξή απόθιηζε κεηαμύ ηνπο. Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, ν θνξέαο αζηνρεί 

ηειηθά γηα κηθξόηεξε ηηκή θνξηίνπ από ηα πηζαλά θνξηία αζηνρίαο. 

 

 

7.1 Aλληλεπίδραζη πλεσρικού λσγιζμού και ηοπικού 

λσγιζμού 

Δμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ακθηέξεηζηεο δνθνύ κήθνπο L=10m ε νπνία 

θνξηίδεηαη κε νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν ζηνλ θεληξνβαξηθό ηεο  

άμνλα θαη ηεο νπνίαο ε δηαηνκή έρεη ηα αθόινπζα γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά:   

h=500mm 

b=300mm 

tw=4mm 

tf=6,2mm 

Πξαγκαηνπνηείηαη θαηάηαμε ηεο δηαηνκήο κε βάζε ηνλ Δπξσθώδηθα 3: 

 yε 235/f 1 γηα ράιπβα S235 

Έιεγρνο θνξκνύ γηα θαζαξή θάκςε:  

c/tw=(500-2∙6,2)/4=121,9<124ε=124 =>θαηεγνξία 3 

Έιεγρνο πέικαηνο γηα θαζαξή θάκςε: 

c/tf=(300-4)/2/6,2=23,87>14ε=14   =>θαηεγνξία 4 

Δπνκέλσο ε δηαηνκή αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 4. 

Τπνινγίδνληαη ηα αδξαλεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαηνκήο θαη 

παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ηνπο: 

Ιz=2790,3cm4 
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Iy=26542,5cm4 

It=5,81cm4 

Iw=1700,931cm6 

 

Η θξίζηκε ειαζηηθή ξνπή πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ γηα θαηαλεκεκέλν θνξηίν 

ζην θέληξν βάξνπο ηεο δνθνύ, πξνθύπηεη ίζε κε: 

Mcr=172,05kNm 

Σν θνξηίν ζην νπνίν αληηζηνηρεί είλαη ίζν κε Pcr=8∙Mcr/L
2=13,76kN/m. 

H ξνπή δηαξξνήο ηεο εμεηαδόκελεο δηαηνκήο γηα ράιπβα S235 είλαη ίζε κε: 

My=Wel∙fy/γΜ0=1061,7cm3∙23,5kN/cm2/1,00 

My=249,5kNm>Mcr=172,05kNm   

Σν αληίζηνηρν θνξηίν είλαη ίζν κε Py=19,96kN/m. 

 

 

7.1.1 Γραμμική ανάλσζη λσγιζμού ηοσ θορέα με ηο πρόγραμμα 

πεπεραζμένων ζηοιτείων ADINA 

      ην θνξέα αζθείηαη νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν 10kN/m ζηνλ 

θεληξνβαξηθό άμνλα ηεο δνθνύ. 

 

 
ρήκα 7.1 

Ακθηέξεηζηνο θνξέαο κήθνπο 10m κε νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν 

10kN/m ζηνλ θεληξνβαξηθό άμνλα 
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ρήκα 7.2 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ 

 

 

 

 

 
ρήκα 7.3 

2ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ 

 

Παξαηεξνύκε όηη ζηελ 1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ εκθαλίδεηαη πιεπξηθόο 

ιπγηζκόο θαη ην αληίζηνηρν θνξηίν είλαη ίζν κε Pcr=13,48kN/m, ελώ ζηε 2ε 

ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ εθδειώλεηαη ηνπηθόο ιπγηζκόο ζην άλσ ζιηβόκελν 

πέικα θαη ζην άλσ ηκήκα ηνπ θνξκνύ, ζην κέζν ηεο ακθηέξεηζηεο δνθνύ κε 

αληίζηνηρν θνξηίν ίζν κε Pcr=16,23kN/m. 
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Η δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν ηηκώλ θνξηίσλ είλαη κηθξή θαη αλακέλεηαη λα 

ππάξρεη αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ θαη ηνπηθνύ ιπγηζκνύ, ε νπνία ζα 

πξνθαιέζεη ηελ αζηνρία ηνπ θνξέα. 

 

 

7.1.2 Μη γραμμική ανάλσζη σλικού και γεωμεηρίας με ηο 

πρόγραμμα πεπεραζμένων ζηοιτείων ADINA 

      Θεσξείηαη δηγξακκηθό πιηθό S235 ρσξίο θξάηπλζε. 

      Η κε γξακκηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν collapse 

analysis όπνπ ζεσξήζεθε σο ζεκείν αλαθνξάο ν θόκβνο ηεο κεζαίαο 

δηαηνκήο ζην ζεκείν ζπλέλσζεο θνξκνύ θαη θάησ πέικαηνο. 

Γίλεηαη ζην θνξέα αξρηθή γεσκεηξηθή αηέιεηα 2cm θαηά ηε δηεύζπλζε y 

ζηνλ θόκβν ζπλέλσζεο άλσ πέικαηνο θαη θνξκνύ ζηε κεζαία δηαηνκή ηεο 

δνθνύ. Η αηέιεηα δίλεηαη κε ην ζρήκα ηεο 1εο ηδηνκνξθήο. 

 

 
ρήκα 7.4 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 

 

 

 

 

 

 



 

Αιιειεπίδξαζε κνξθώλ αζηνρίαο ακθηέξεηζηεο ζπκπαγνύο δνθνύ                                       - 285 - 

 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

 

ρήκα 7.5 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 

 

 

Η αζηνρία ηνπ θνξέα έξρεηαη σο επαθόινπζν ηεο αιιειεπίδξαζεο 

πιεπξηθνύ θαη ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη πξνθύπηεη γηα ηηκή θνξηίνπ ίζε κε 

11,3kN/m. 

Aθνινπζνύλ εηθόλεο ηάζεσλ θαη παξακνξθώζεσλ γηα ηα ζεκεία πνπ έρνπλ 

ζεκεησζεί ζηνπο δξόκνπο ηζνξξνπίαο, νη νπνίεο θαλεξώλνπλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ θαη ηνπηθνύ ιπγηζκνύ. 
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EIKONE ΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΕΩΝ ΣΑ 4 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

ΔΙΚΟΝΔ ΣΑΔΩΝ VON MISES 

ΗΜΔΙΟ Α (t=0,175) 

 
ρήκα 7.6 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A 

 

ΗΜΔΙΟ Β (t=0,20) 

 

ρήκα 7.7 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Β 

 

 

Μόιηο απνθηήζνπλ θάπνηα ζεκεία ηνπ άλσ πέικαηνο πνπ παξνπζηάδεη ηε 

κέγηζηε εθηξνπή, ηάζε von Mises ίζε κε ηελ ηάζε δηαξξνήο, αξρίδεη ν 

θαζνδηθόο θιάδνο ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. 
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ΗΜΔΙΟ Γ (t=0,275) 

 
ρήκα 7.8 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ 

 

 

 

ΗΜΔΙΟ Γ (t=0,65) 

 
ρήκα 7.9 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ 
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ρήκα 7.10 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (ιεπηνκέξεηα) 

 

ην ζρήκα 7.10 θαίλνληαη νη απμεκέλεο ηάζεηο von Mises ζηελ πεξηνρή 

όπνπ εθδειώλεηαη πιεπξηθόο ιπγηζκόο, αιιά θαη ηνπηθόο ζην ζιηβόκελν 

άλσ πέικα. 

 

 
ρήκα 7.11 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (θάηνςε) 
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ΔΙΚΟΝΔ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΔΩΝ 

 

ΗΜΔΙΟ Γ 

 
ρήκα 7.12 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (πξννπηηθό) 

 

 

 

 
ρήκα 7.13 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (θάηνςε) 
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ρήκα 7.14 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (όςε) 

 

 

 
ρήκα 7.15 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (ιεπηνκέξεηα) 

 

 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ εηθόλεο ηάζεσλ θαη παξακνξθώζεσλ, 

ζπκπεξαίλνπκε όηη ν θνξέαο πθίζηαηαη πιεπξηθό ιπγηζκό, αιιά 

ηαπηόρξνλα ην ζιηβόκελν άλσ πέικα ζηελ πεξηνρή ηνπ κέζνπ ιπγίδεη 

ηνπηθά. Η αζηνρία ηνπ θνξέα επηηαρύλεηαη από ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ δύν 

θαηλνκέλσλ. 
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7.1.3 Eπιρροή ηης αηέλειας ζηη ζσμπεριθορά ηοσ θορέα 

ηελ παξάγξαθν απηή εμεηάδνληαη αθόκα 2 ηηκέο αηειεηώλ εθηόο 

απηήο πνπ έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί ώζηε λα θαλεί ε ζεκαζία ηεο αηέιεηαο 

ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα. Η πξνεγνύκελε κε γξακκηθή αλάιπζε έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηηκή αηέιεηαο ίζε κε 2cm θαηά ην ζρήκα ηεο 1εο 

ηδηνκνξθήο ζην ζεκείν ζπλέλσζεο θνξκνύ θαη άλσ πέικαηνο. Οη επόκελεο 

αλαιύζεηο έγηλαλ γηα ηηκέο αηειεηώλ 3,5cm θαη 5cm. Σα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα θαη αλαθέξνληαη ζε αλαιύζεηο 

κε γξακκηθόηεηαο πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο. 

 

 

 
ρήκα 7.16 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο γηα δηάθνξεο ηηκέο αηέιεηαο  
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ρήκα 7.17 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο γηα δηάθνξεο ηηκέο αηέιεηαο  

 

 

πκπεξαίλνπκε όηη ην κέγεζνο ηεο αηέιεηαο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα, θαζώο ε αύμεζε ηεο αηέιεηαο κεηώλεη ην θνξηίν 

αληνρήο ηνπ θνξέα. 
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7.2 Aλληλεπίδραζη πλεσρικού λσγιζμού και διαρροής 

Δμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ακθηέξεηζηεο δνθνύ κήθνπο L=10m ε νπνία 

θνξηίδεηαη κε νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν ζηνλ θεληξνβαξηθό ηεο  

άμνλα θαη ηεο νπνίαο ε δηαηνκή έρεη ηα αθόινπζα γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά:  

h=600mm 

b=300mm 

tw=13mm 

tf=26mm 

Πξαγκαηνπνηείηαη θαηάηαμε ηεο δηαηνκήο κε βάζε ηνλ Δπξσθώδηθα 3: 

 yε 235/f 1 γηα ράιπβα S235 

Έιεγρνο θνξκνύ γηα θαζαξή θάκςε:  

c/tw=(600-2∙26)/13=42,15<72ε=72 =>θαηεγνξία 1 

Έιεγρνο πέικαηνο γηα θαζαξή θάκςε: 

c/tf=(300-13)/2/26=5,52<9ε=9    =>θαηεγνξία 1 

Δπνκέλσο ε δηαηνκή αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 1. 

 

Τπνινγίδνληαη ηα αδξαλεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαηνκήο θαη 

παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ηνπο: 

Ιz=11710,0cm4 

Iy=146411,6cm4 

It=391,65cm4 

Iw=9645437cm6 

Wpl=5453,19cm3 

Η θξίζηκε ειαζηηθή ξνπή πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ γηα θαηαλεκεκέλν θνξηίν 

ζην θέληξν βάξνπο ηεο δνθνύ, πξνθύπηεη ίζε κε: 

Mcr=1267,11kNm 

Σν θνξηίν ζην νπνίν αληηζηνηρεί είλαη ίζν κε Pcr=8∙Mcr/L
2=101,37kN/m. 

H ξνπή πιαζηηθνπνίεζεο ηεο εμεηαδόκελεο δηαηνκήο γηα ράιπβα S235 είλαη 

ίζε κε: 

Mpl=Wpl∙fy/γΜ0=5453,19cm3∙23,5kN/cm2/1,00 

Mpl=1281,50kNm  

Σν αληίζηνηρν θνξηίν είλαη ίζν κε Ppl=8∙Mpl/L
2=102,52kN/m, ηηκή ζρεδόλ 

ίζε κε ην θνξηίν πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ. 

Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ γξακκηθέο θαη κε γξακκηθέο αλαιύζεηο ζην ADINA 

ώζηε λα εμεηαζζεί ε ζπκπεξηθνξά ηεο δνθνύ θαηά ην ιπγηζκό θαη κεηά από 

απηόλ. 
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7.2.1 Γραμμική ανάλσζη λσγιζμού ηοσ θορέα με ηο πρόγραμμα 

πεπεραζμένων ζηοιτείων ADINA 

      ην θνξέα αζθείηαη νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν 10kN/m ζηνλ 

θεληξνβαξηθό άμνλα ηεο δνθνύ. 

 

 
ρήκα 7.18 

Ακθηέξεηζηνο θνξέαο κήθνπο 10m κε νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν 

10kN/m ζηνλ θεληξνβαξηθό άμνλα 

 

 
ρήκα 7.19 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ 

 

Σν θξίζηκν θνξηίν πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ από ηε γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνύ 

κε ην ADINA πξνέθπςε ίζν κε Pcr=95,27kN/m. 
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7.2.2 Μη γραμμική ανάλσζη σλικού και γεωμεηρίας με ηο 

πρόγραμμα πεπεραζμένων ζηοιτείων ADINA 

      Θεσξείηαη δηγξακκηθό πιηθό S235 ρσξίο θξάηπλζε. 

Γίλεηαη ζην θνξέα αξρηθή γεσκεηξηθή αηέιεηα 2cm θαηά ηε δηεύζπλζε y 

ζηνλ θόκβν ζπλέλσζεο άλσ πέικαηνο θαη θνξκνύ ζηε κεζαία δηαηνκή ηεο 

δνθνύ. Η αηέιεηα δίλεηαη κε ην ζρήκα ηεο 1εο ηδηνκνξθήο. 

 

 
ρήκα 7.20 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 

 
ρήκα 7.21 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 
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EIKONE ΣΑΕΩΝ ΣΑ 3 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ 

ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

 

ΔΙΚΟΝΔ ΣΑΔΩΝ VON MISES 

ΗΜΔΙΟ Α (t=0,15) 

 
ρήκα 7.22 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Α 

 

ΗΜΔΙΟ Β (t=0,175) 

 
ρήκα 7.23 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Β 

 

ην ζεκείν Β ηα πξώηα ζεκεία ηνπ άλσ πέικαηνο ζην κέζν ηεο δνθνύ 

απνθηνύλ ηάζε von Mises ίζε κε 235MPa θαη από απηό ην ζεκείν μεθηλάεη ν 

θαζνδηθόο θιάδνο ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. 
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ΗΜΔΙΟ Γ (t=0,80) 

 
ρήκα 7.24 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 
ρήκα 7.25 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (όςε) 

 

Παξαηεξνύκε όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο κεζαίαο δηαηνκήο απνηειείηαη 

από ζεκεία πνπ έρνπλ απνθηήζεη ηάζε von Mises ίζε κε 235MPa. 

 

 

 



 

- 298 -                                                                                                                     Kεθάιαην 7 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θενδώξαο Μίληδηα, ΔΜΠ 2010 

 

 

 

 
ρήκα 7.26 

Δηθόλα δηαξξνήο αξθεηώλ ηλώλ ηεο κεζαίαο δηαηνκήο 

 

Παξαηεξνύκε όηη κεγάιν κέξνο ηεο κεζαίαο δηαηνκήο ηεο δνθνύ έρεη 

πιαζηηθνπνηεζεί, ελώ παξάιιεια ε δνθόο εθηξέπεηαη πιεπξηθά. 

 

 

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα όπνπ έρνπκε 

αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο, νη δξόκνη ηζνξξνπίαο 

είλαη πην απόηνκνη ζε ζύγθξηζε κε ηα πξνεγνύκελα παξαδείγκαηα πνπ 

έρνπλ εμεηαζζεί. Μόιηο ην θνξηίν θζάζεη ζηε κέγηζηε δπλαηή ηηκή ηνπ, ν 

δξόκνο ηζνξξνπίαο μεθηλάεη απόηνκα ηνλ θαζνδηθό θιάδν ηνπ, πνπ δειώλεη 

ηελ απνπζία κεηαιπγηζκηθήο αληνρήο ηνπ θνξέα. Απηό έξρεηαη ζε άκεζε 

ζπκθσλία κε ηνλ ηξόπν θαηά ηνλ νπνίν ην πξόγξακκα ADINA 

αληηιακβάλεηαη ηελ αζηνρία ζε θνξέα κε ειαζηνπιαζηηθό πιηθό: όηαλ 

απνθηήζνπλ ηα πξώηα ζεκεία ηάζε von Mises ίζε κε ην όξην δηαξξνήο θαη ε 

δνθόο πθίζηαηαη θάπνηα κνξθή ιπγηζκνύ, ζεσξείηαη όηη ν ακθηέξεηζηνο 

θνξέαο εηζέξρεηαη ζηε θάζε αζηνρίαο ηνπ, γεγνλόο ην νπνίν εθδειώλεηαη 

κε ηελ εκθάληζε θαζνδηθνύ θιάδνπ ζην δξόκν ηζνξξνπίαο. ην 

ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα όπνπ νη ηηκέο ηνπ θνξηίνπ πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ 

θαη θνξηίνπ πιαζηηθνπνίεζεο είλαη πνιύ θνληηλέο, κόιηο ηα ζεκεία ηνπ άλσ 

πέικαηνο ηεο κεζαίαο δηαηνκήο, πνπ πθίζηαληαη θαη ηε κέγηζηε πιεπξηθή 

εθηξνπή, απνθηήζνπλ ηάζε von Mises ίζε κε ην όξην δηαξξνήο, απηόκαηα ν 

θνξέαο ράλεη ηε κεηαιπγηζκηθή ηνπ αληνρή θαη μεθηλάεη ν θαζνδηθόο 

θιάδνο ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. 
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EIKONE ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΕΩΝ ΣΑ 3 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ 

ΔΡΟΜΟΤ ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

 

ΗΜΔΙΟ Α 

 
ρήκα 7.27 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A 

 

 

 

ΗΜΔΙΟ Β 

 
ρήκα 7.28 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Β 
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ΗΜΔΙΟ Γ 

 
ρήκα 7.29 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 
ρήκα 7.30 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (θάηνςε) 
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ρήκα 7.31 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (όςε) 

 

Από ηηο παξαπάλσ εηθόλεο παξακνξθώζεσλ, γίλεηαη θαλεξό όηη ν θνξέαο 

εθηξέπεηαη πιεπξηθά, αιιά ζπγρξόλσο ην κέζν ηνπ αλνίγκαηνο πθίζηαηαη 

ζεκαληηθή θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε. Δίλαη ζεκαληηθή, ινηπόλ, ε 

αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο. 

 

7.2.3 Eπιρροή ηης αηέλειας ζηη ζσμπεριθορά ηοσ θορέα 

 

 
ρήκα 7.32 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο γηα δηάθνξεο ηηκέο αηέιεηαο  
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ρήκα 7.33 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο γηα δηάθνξεο ηηκέο αηέιεηαο  

 

Παξαηεξνύκε όηη ε επηξξνή ηεο αηέιεηαο δελ είλαη ζεκαληηθή ζηελ 

πεξίπησζε απηή, θαζώο δε κεηαβάιιεηαη ζε αμηόινγν βαζκό ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα, ζε αληίζεζε κε ην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα, 

όπνπ ε επηξξνή ηεο αηέιεηαο ήηαλ ζαθώο κεγαιύηεξε. 

 

 

 

 

 



Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

 

Κεθάλαιο 8 

 

Ανάλςζη ηυν κςτελυηών δοκών 

με βάζη ηον Εςπυκώδικα 3 

 

       ην παξόλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηηο θπςεισηέο δνθνύο κε βάζε ην παξάξηεκα Ν ηνπ Επξσθώδηθα 3 (ENV 

1993-1-1:1992/A2:1998). ε απηό γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζε δνθνύο 

κε πνιιαπιά αλνίγκαηα ζηνλ θνξκό ηνπο πνιπγσληθήο ή θπθιηθήο κνξθήο, 

θαζώο θαη ζε δνθνύο κε κεκνλσκέλα αλνίγκαηα ζηνλ θνξκό ηνπο. Η 

παξνύζα εξγαζία αζρνιείηαη κε δνθνύο κε πνιιαπιέο θπθιηθέο νπέο θαηά 

κήθνο ηνπο. Γηα ην ιόγν απηό ζα γίλεη παξνπζίαζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ 

νπνίν ν Επξσθώδηθαο 3 πξνζνκνηώλεη θαη αληηκεησπίδεη δνθνύο κε 

πνιιαπιά αλνίγκαηα ζε όιν ην κήθνο ηνπο. 

 

 

8.1 Μέθοδορ ανάλςζηρ 

       Μία δνθόο κε πνιιαπιά αλνίγκαηα ζηνλ θνξκό ηεο αλαιύεηαη σο κία 

ηζνδύλακε δνθόο Vierendeel, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 8.1. Η δνθόο 

Vierendeel είλαη έλαο θνξέαο πνπ, αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν ζηεξίμεώο 

ηνπ, ζπληίζεηαη από κηα ζεηξά νξζνγσληθώλ πιαηζίσλ. Σα πιαίζηα απηά 

απνηεινύληαη από επζύγξακκεο ξάβδνπο θαη παξάιιεινπο κεηαμύ ηνπο 

νξζνζηάηεο. Γίλεηαη ε ππόζεζε όηη ηα θνξηία δξνπλ θαηά κήθνο ησλ 

γξακκώλ δξάζεο ησλ νξζνζηαηώλ. Σν κνληέιν κπνξεί λα απινπνηεζεί εάλ 

ππνζέζνπκε ζεκεία κεδεληθήο ξνπήο (αξζξώζεηο) ζην κέζν θάζε 

αλνίγκαηνο θαη ζην κέζν ηνπ ύςνπο θάζε νξζνζηάηε (δειαδή ζπκπαγνύο 

ηκήκαηνο ηνπ θνξκνύ). 

Η θακπηηθή ξνπή πνπ αλαπηύζζεηαη από ηα εμσηεξηθά θνξηία, 

αλαιακβάλεηαη από έλα δεύγνο αμνληθώλ δπλάκεσλ ησλ πεικάησλ. Η 

θαηαθόξπθε ηέκλνπζα δύλακε κνηξάδεηαη νκνηόκνξθα θαη ζηα δύν απιά 

ηαπ ζηηο ζέζεηο κεδεληθήο ξνπήο. Η δύλακε απηή πξνθαιεί κία επηπξόζζεηε 

θακπηηθή ξνπή, ε νπνία αληηζηνηρεί ζην κέξνο ηεο ζπλνιηθήο θάκςεο πνπ 

δελ αλαιακβάλεηαη από ην δεύγνο δπλάκεσλ. Η νξηδόληηα εγθάξζηα δύλακε 

πνπ εκθαλίδεηαη ζηνπο νξζνζηάηεο αληηζηνηρεί ζηε δηαθνξά ησλ αμνληθώλ 

δπλάκεσλ ησλ δηαηνκώλ ζε θάζε άλνηγκα. Επνκέλσο θαη νη νξζνζηάηεο 
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θαηαπνλνύληαη από κία θακπηηθή ξνπή πνπ πξνέξρεηαη από ηελ νξηδόληηα 

εγθάξζηα δύλακε.  

 
ρήκα 8.1.α 

Μνληέιν αλάιπζεο δνθνύ Vierendeel 

 

8.2 Μοπθέρ αζηοσίαρ κςτελυηών δοκών 

ύκθσλα κε ην παξάξηεκα N ηνπ Επξσθώδηθα 3, κία θπςεισηή δνθόο ζα 

πξέπεη λα ειεγρζεί σο πξνο ηελ αζηνρία σο εμήο: 

1) Αζηνρία ησλ άλσ θαη θάησ απιώλ ηαπ ζηε ζέζε ησλ νπώλ εμαηηίαο 

ζπλδπαζκνύ: 

 Σεο δηαηκεηηθήο δύλακεο VSd 

 Σσλ ξνπώλ Vierendeel MV,Sd ιόγσ ηεο δύλακεο δηάηκεζεο VSd 

 Σσλ αμνληθώλ δπλάκεσλ ΝΜ,Sd ιόγσ ηεο θακπηηθήο ξνπήο MSd 

2) Αζηνρία ησλ νξζνζηαηώλ εμαηηίαο ζπλδπαζκνύ: 

 Tσλ ξνπώλ Vierendeel MV,Sd ιόγσ ηεο δύλακεο δηάηκεζεο VSd 

 Tεο δηάηκεζεο Vierendeel VV,Sd ιόγσ ηεο δύλακεο δηάηκεζεο VSd 

 Σσλ αμνληθώλ δπλάκεσλ ΝF,Sd ιόγσ εμσηεξηθώλ δπλάκεσλ FSd 

3) Αζηνρία ηεο δνθνύ εμαηηίαο ζηξεπηνθακπηηθνύ ιπγηζκνύ 

4) Σνπηθή αζηνρία ιόγσ εγθάξζησλ θνξηίσλ 
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Oξηζκέλεο κνξθέο αζηνρίαο δε ζπκβαίλνπλ ζηηο ζπκπαγείο δνθνύο, θαζώο 

ζπληζηνύλ ην απνηέιεζκα ηνπ δηαθνξεηηθνύ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ε 

δηαηκεηηθή δύλακε κεηαθέξεηαη δηακέζνπ ηνπ δηάηξεηνπ θνξκνύ. 

 

Η παξνπζία ησλ αλνηγκάησλ εηζάγεη κία λέα κνξθή αζηνρίαο γηα ηηο 

δηάηξεηεο δηαηνκέο: ην κεραληζκό Vierendeel, εμαηηίαο ηνπ ζρεκαηηζκνύ 

ηεζζάξσλ πιαζηηθώλ αξζξώζεσλ ζηα απιά ηαπ πάλσ θαη θάησ από ηα 

αλνίγκαηα, ππό ηε δξάζε Vierendeel. ηα ζεκεία απηά νη ξνπέο Vierendeel 

εμαηηίαο ησλ δπλάκεσλ δηάηκεζεο πνπ ελεξγνύλ ζηα κέζα ησλ αλνηγκάησλ, 

εκθαλίδνπλ ηε κέγηζηε ηηκή ηνπο. 

Δεκηνπξγνύληαη πιαζηηθέο αξζξώζεηο ζηα άθξα ησλ νπώλ, κε απνηέιεζκα 

ηα αληίζηνηρα αλνίγκαηα ηνπ πξνζνκνηώκαηνο Vierendeel λα 

παξακνξθώλνληαη κε ηε κνξθή παξαιιεινγξάκκνπ θαη λα αζηνρνύλ. 

 
a: Πιαζηηθνπνίεζε ζην κέζν ηεο δνθνύ 

b: Αζηνρία ιόγσ ζρεκαηηζκνύ κεραληζκνύ Vierendeel γύξσ από ηηο νπέο 

c: Aζηνρία ζπγθόιιεζεο ιόγσ δηάηκεζεο 

d: Λπγηζκόο ηνπ θνξκνύ 

ρήκα 8.1.β 

Μνξθέο αζηνρίαο θπςεισηώλ δνθώλ 

Ο κεραληζκόο Vierendeel είλαη πεξηζζόηεξν πηζαλό λα ζπκβεί ζε 

πεξηπηώζεηο θπςεισηώλ δνθώλ πνπ ζπλδπάδνπλ κηθξό άλνηγκα θαη κηθξό 

ύςνο δηαηνκήο.  

πλεπώο, ε παξνπζία ησλ νπώλ εηζάγεη ηνπο εμήο πξόζζεηνπο 

κεραληζκνύο αζηνρίαο ησλ θπςεισηώλ δνθώλ: ζρεκαηηζκόο κεραληζκνύ 

Vierendeel, αζηνρία ησλ ζπκπαγώλ ηκεκάησλ ηνπ θνξκνύ ιόγσ εγθάξζηαο 

δηάηκεζεο, ιπγηζκόο ή δηαξξνή ησλ ζπκπαγώλ ηκεκάησλ ηνπ θνξκνύ. 
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8.3 Ανηοσή δοκών με πολςγυνικά ανοίγμαηα ζηον κοπμό 

ηοςρ 

 

Γευμεηπικοί πεπιοπιζμοί: 

 
ρήκα 8.2 

Δνθόο κε πνιιαπιά πoιπγσληθά αλνίγκαηα ζηνλ θνξκό ηεο 

 

p=2∙(w+s) 

a0=w+2s 

b0=w                                                                                            (8.1) 

hn=2∙(h-c) 

hm=2∙(h-c)+hp 

Ιζρύνπλ νη αθόινπζνη πεξηνξηζκνί: 
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h0≤0,75∙dw 

d10,10∙dw 

d2=d1                                                                                                 (8.2) 

a0h0 

b0=w 

0,25∙a0w0,50∙a0 

 

Ανηοσή ηυν άνυ και κάηυ απλών ηας 

       Σα εληαηηθά κεγέζε VSd θαη ΜSd ζην κέζν ηνπ κήθνπο ηνπ θάζε 

αλνίγκαηνο ζηνλ θνξκό πξνθαινύλ ηελ εμήο έληαζε ζε θαζεκία από ηηο 

άλσ θαη θάησ δηαηνκέο κνξθήο ηαπ (απιά ηαπ): 

 Δηαηκεηηθή δύλακε ίζε κε VT,sd=
Sd
V

2
 

 Αμνληθή δύλακε ιόγσ ηεο θακπηηθήο ξνπήο ΜSd ίζε κε  Sd
M,sd

c

M
N =

h
  

όπνπ hc: ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ θέληξσλ βάξνπο ησλ δηαηνκώλ   

            κνξθήο ηαπ ζην κέζν θάζε νπήο 

Πξέπεη λα ηθαλνπνηνύληαη ηα θξηηήξηα: 

VT,sd≤ Vpl,Rd=
V y

Μ0

A f

3 γ



             

 

ΝΜ,Sd≤NRd=
m y

Μ0

A f

γ


 

όπνπ Αv ε επηθάλεηα δηάηκεζεο θαη Αm ε επηθάλεηα δηαηνκήο ηνπ απινύ ηαπ 

Όζνλ αθνξά ζηηο ξνπέο Vierendeel, γηα ηηο δνθνύο κε πολςγυνικέρ οπέρ 

ηζρύνπλ ηα εμήο: 

ε θάζε πνιπγσληθή νπή, ε ζπλνιηθή ξνπή Vierendeel V,sdΜ   πξέπεη λα 

ηθαλνπνηεί ην θξηηήξην: V,Sd V,RdΜ Μ  όπνπ:  

ΜV,Rd  ε νιηθή αληίζηαζε ζηηο ξνπέο Vierendeel ζην άλνηγκα 

 

Iζρύνπλ: 

ΜV,Sd=LT∙VSd                                                                                 (8.3) 

ΜV,Rd=M1c,Rd+M1t,Rd+M2c,Rd+M2t,Rd                                                       (8.4) 

όπνπ: 

M1c,Rd ε ξνπή αληνρήο ηνπ άλσ απινύ ηαπ ζε ζιίςε 

M1t,Rd ε ξνπή αληνρήο ηνπ άλσ απινύ ηαπ ζε εθειθπζκό 
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M2c,Rd ε ξνπή αληνρήο ηνπ θάησ απινύ ηαπ ζε ζιίςε 

M2t,Rd ε ξνπή αληνρήο ηνπ θάησ απινύ ηαπ ζε εθειθπζκό 

Όηαλ ππάξρνπλ πνιπγσληθά αλνίγκαηα ζηνλ θνξκό, όπνπ ηα άλσ θαη θάησ 

απιά ηαπ είλαη ίζα, ηζρύεη πξνθαλώο: 

M1c,Rd=M1t,Rd=M2c,Rd=M2t,Rd=Mb,Rd 

όπνπ Mb,Rd=
y

T,pl

Μ0

f
W

γ


 

όπνπ WT,pl: ε πιαζηηθή ξνπή αληίζηαζεο ηεο δηαηνκήο ηαπ 

 

Εάλ VT,Sd<0,5∙VT,Rd, δελ απαηηείηαη λα γίλεη απνκείσζε ηεο αληνρήο ζε 

θάκςε ιόγσ ηεο παξνπζίαο ηεο ηέκλνπζαο δύλακεο. 

Εάλ VT,Sd≥0,5∙VT,Rd, ε ξνπή αληνρήο γηα έλα απιό ηαπ ρσξίο ελίζρπζε 

δίλεηαη από ηε ζρέζε 8.5 θαη γηα έλα απιό ηαπ κε ελίζρπζε δίλεηαη από ηε 

ζρέζε 8.6. 

                          

2
Sd

NV,Rd VR,d

Rd

N
M M 1

N

  
    

                            (8.5)           

 

                            
Sd

NV,Rd V,Rd

Rd

N
M M 1

N

  
    

                           (8.6) 

Ανηοσή ηυν ζςμπαγών ημημάηυν ηος κοπμού 

 Έιεγρνο ζε δηάηκεζε 

 
 

ρήκα 8.3 

Λεπηνκέξεηα κεραληζκνύ Vierendeel 

Με βάζε ην πξνζνκνίσκα δνθνύ Vierendeel, ε ηέκλνπζα Vwp,Sd ζην κέζν 

ηνπ ζπκπαγνύο ηκήκαηνο ηνπ θνξκνύ είλαη ίζε κε: 

                                    
wp,Sd T,Sd

c

p
V 2 V

h
  

                                      (8.7)
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Η δηαηκεηηθή αληνρή ηνπ θνξκνύ είλαη ίζε κε: 

                              
w y

wp,Rd

Μ0

w t f
V

3 γ

 


                                      (8.8) 

 

Πξνθαλώο πξέπεη λα ηζρύεη:  Vwp,Sd<Vwp,Rd 

 

 Έιεγρνο ζε δηαξξνή ή ιπγηζκό 

Εθόζνλ ηζρύεη h0≤60∙ε∙tw (όπνπ ε=
y

235

f
), ε θακπηηθή ξνπή Mwp,Sd ζηε 

δπζκελέζηεξε ζέζε (ηνκή cc ηνπ ζρήκαηνο) πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ην 

θξηηήξην:  

2
wp,Sd 1 2 3 el,RdM (C α C α C ) M        θαη   Μwp,Sd0,6∙Mel,Rd                (8.9)  

όπνπ: 

C1=5,097+0,1464β-0,00174β2 

C2=1,441+0,0625β-0,000683β2 

C3=3,645+0,0853β-0,00108β2 

α=p/h0 

β=h0/tw 

 

Ιζρύνπλ: Μwp,Sd= Vwp,Sd∙h0/2 

θαη          Mel,Rd=Wel∙fy/γΜ0 

 

Έλεγσορ ζε ζηπεπηοκαμπηικό λςγιζμό 

Η αληνρή ζε ζηξεπηνθακπηηθό ιπγηζκό ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηώληαο ηηο 

ηδηόηεηεο ηεο δηαηνκήο ζην κέζν ηνπ πνιπγσληθνύ αλνίγκαηνο. 

 

Ανηοσή ηος κοπμού ζε εγκάπζιερ δςνάμειρ 

Έλαο κε εληζρπκέλνο θνξκόο ππό εγθάξζηεο δπλάκεηο πνπ εθαξκόδνληαη 

κέζσ ηνπ πέικαηνο, εκθαλίδεη κία από ηηο αθόινπζεο κνξθέο αζηνρίαο: 

 ύλζιηςε ηνπ θνξκνύ θνληά ζην πέικα, ζπλνδεπόκελε από πιαζηηθή 

παξακόξθσζε ηνπ πέικαηνο 

 Ρπηίδσζε ηνπ θνξκνύ ππό κνξθή πεξηνξηζκέλνπ ιπγηζκνύ 

 Κύξησζε ηνπ θνξκνύ ζην κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ ύςνπο ηνπ κέινπο 
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Η αληνρή ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ Επξσθώδηθα 3, αξθεί λα εμαζθαιηζηεί 

όηη ε δύλακε δελ αζθείηαη κέζα ζην κήθνο az ηεο δώλεο επηξξνήο ηνπ 

αλνίγκαηνο ζηνλ θνξκό. 

az=a0+2ap 

-Eάλ dw/tw≤90ε, γηα νξζνγσληθό άλνηγκα: ap=h0 

-Εάλ dw/tw>90ε, γηα νξζνγσληθό άλνηγκα: w w
p 0

d /t
a =( )h

90ε
 θαη ap≤dw 

α) Έιεγρνο έλαληη ζύλζιηςεο ηνπ θνξκνύ 

yw

y,Rd s y w

Μ1

f
R =(s +s ) t

γ
 

                                                                (8.10)

 

Yπνινγίδεηαη ην κήθνο ηεο άθακπηεο ζηήξημεο: 

ss=tw+2tf+2r(2- 2)                                                                (8.11)                                                                             

όπνπ r: ε αθηίλα ζπλαξκνγήο θνξκνύ-πέικαηνο 

yf , 2f
y f

w yw

fb
s =2t 1 ( )

t f

f Ed

yf
f


  

                                                        (8.12)     

όπνπ ζf,Ed ε δηακήθεο ηάζε ζην πέικα 

Όηαλ βξηζθόκαζηε ζε αθξαία ζηήξημε:  

yw

y,Rd s y w

Μ1

f1
R =(s + s ) t

2 γ
 

 

Έιεγρνο επάξθεηαο:   VSd≤Ry,Rd 

 

β) Έιεγρνο έλαληη ξπηίδσζεο 

2 sf w
a,Rd w yw Μ1

w f

st t
R =0,5 t E f 3 ( ) ( ) / γ

t t d

 
      

                                   (8.13) 

                                    

 

όπνπ d: ην επζύγξακκν κήθνο ηνπ θνξκνύ ηεο δηαηνκήο 

 

Έιεγρνο επάξθεηαο:   VSd≤Ra,Rd 

 

γ) Έιεγρνο έλαληη θύξησζεο ηνπ θνξκνύ 

Πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ζρέζεηο ηνπ Επξσθώδηθα 3. 
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8.4 Ανηοσή δοκών με κςκλικά ανοίγμαηα ζηον κοπμό ηοςρ 

Γευμεηπικοί πεπιοπιζμοί: 

 

 
ρήκα 8.4 

Δνθόο κε πνιιαπιά θπθιηθά αλνίγκαηα ζηνλ θνξκό ηεο 

p=w+2∙r0 

f= 2 2
0 0r r (w/2)   

c=(h-r0-f)/2                                                                                 (8.14)                                                                 

hn=2∙(r0+c)                                 

hm=2∙(r0+c)+hp 

a0=2∙r0 
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Ιζρύνπλ νη αθόινπζνη πεξηνξηζκνί: 

h0≤0,80∙dw 

d10,10∙dw 

d2=d1                                                                                             (8.15) 

a0h0 

0,25∙a0w0,50∙a0 

 

 

Ανηοσή ηυν απλών ηας ζηιρ ηομέρ αα (μέζο ανοιγμάηυν) 

 

       Σα εληαηηθά κεγέζε VSd θαη ΜSd ζην κέζν ηνπ κήθνπο ηνπ θάζε 

αλνίγκαηνο ζηνλ θνξκό πξνθαινύλ ηελ εμήο έληαζε ζε θαζεκία από ηηο 

άλσ θαη θάησ δηαηνκέο κνξθήο ηαπ: 

 Δηαηκεηηθή δύλακε ίζε κε VT,sd=
sdV

2
 

 Αμνληθή δύλακε ιόγσ ηεο θακπηηθήο ξνπήο Μsd ίζε κε  
sd

M,sd

c

M
N =

h
  

όπνπ hc: ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ θέληξσλ βάξνπο ησλ δηαηνκώλ   

            κνξθήο ηαπ ζην κέζν θάζε νπήο 

Πξέπεη λα ηθαλνπνηνύληαη ηα θξηηήξηα: 

VT,sd≤ Vpl,Rd=
V y

Μ0

A f

3 γ




 

ΝΜ,Sd≤NRd=
m y

Μ0

A f

γ


 

όπνπ Αv ε επηθάλεηα δηάηκεζεο θαη Αm ε επηθάλεηα δηαηνκήο ηνπ απινύ ηαπ 

 

 

Ανηοσή ηυν απλών ηας ζηιρ ηομέρ bb (ςπό γυνία θ) 

 

      Eπεηδή δελ είλαη θαλεξό πνηα από ηηο ηνκέο bb είλαη δπζκελέζηεξε, 

γίλεηαη έιεγρνο κε ηε δηαδηθαζία δνθηκώλ θαη επαλαιήςεσλ. 

Η αλάιπζε γίλεηαη κε βάζε ην πξνζνκνίσκα δνθνύ Vierendeel, θαηά ην 

νπνίν ζηε δηαηνκή αα ε ξνπή είλαη κεδεληθή. 
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ρήκα 8.5 

Εζσηεξηθέο δπλάκεηο θαη ξνπέο ζηηο θξίζηκεο δηαηνκέο 

 

Ξεθηλώληαο από κηα ηηκή γσλίαο θ γίλνληαη νη αθόινπζνη ππνινγηζκνί: 

 

Eκβαδόλ ηνκήο bb: 

                      

f f w

b 0 w

b t d
A -r t

cosθ 2cosθ

  
   

                                      (8.16) 

 

Θέζε θέληξνπ βάξνπο δηαηνκήο bb: 

    

ff w 0 w 0 f

f f w 0 w

2

w

1 1
b t d r cosθ d r cos 2 t t

2 2
e

1
2 b t 2 d r cosθ t

2

΄


   

             
   

 
        

      (8.17) 

 

Ρνπή αδξάλεηαο δηαηνκήο 

3 2

f f f f
b f

t b t t1
I b e

12 cosθ cosθ 2cosθ

   
         

       

3 20
0 0

1
( ) ( ) ( )

12 2cos 2cos 4cos 2 cos
w w w f

w w

rd d d t
t r r t e

   
         

                         

 

                                                                                                           (8.18) 

Ειαζηηθή ξνπή αληηζηάζεσο 

b
b,el

w f
0

I
W

d t
-r + -e

2cosθ cosθ



                             (8.19)
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Ειαζηηθή αληνρή ζρεδηαζκνύ ζε θάκςε: 

 

y

b,el,d b,el

Μ0

f
M W

γ
 

                              (8.20)

 

Eπηθάλεηα δηάηκεζεο: 

n
v 0 w

h
Α r t

2cosθ

 
   
                         (8.21)

 

Αληνρή ζε δηάηκεζε: 

v y

pl,Rd

Μ0

A f
V

3 γ





                                (8.22)

 

Aληνρή ζρεδηαζκνύ ζε αμνληθή δύλακε: 

b y

θ,Rd

Μ0

A f
Ν

γ




                                   (8.23)

 

Σα εληαηηθά κεγέζε ηεο δηαηνκήο bb πξνζδηνξίδνληαη από ηελ ηζνξξνπία 

ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ζρήκαηνο 8.5.β 

θ,Sd Sd Μ,Sd
V 0,5 V cosθ Ν sinθ      

θ,Sd M,Sd Sd
Ν N cosθ 0,50 V sinθ    

                                                (8.24)
 

  n
θ,Sd M,Sd c Sd

h
M N e΄-e 0,50 V -e tanθ

2
΄

 
      

   

Εάλ Vθ,Sd<0,5∙VPl,Rd, δελ απαηηείηαη λα γίλεη απνκείσζε ηεο αληνρήο ζε 

θάκςε ιόγσ ηεο παξνπζίαο ηεο ηέκλνπζαο δύλακεο. 

 

 

Εάλ VT,Sd≥0,5∙VPl,Rd, εθαξκόδεηαη ε ζρέζε: 

θ,Rd y Μ0
M (1 ξ) f /γ                                 (8.25) 

όπνπ ξ=
, 2

,

2
( 1)

Sd

pl Rd

V

V
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Έιεγρνο επάξθεηαο: 

θ,Sd θ,Sd

θ,Rd θ,Rd

N M
1

N M
 

                               (8.26)

 

 

Ανηοσή ηυν ζςμπαγών ημημάηυν ηος κοπμού 

 Έιεγρνο ζε δηάηκεζε 

                                    
wp,Sd T,Sd

c

p
V 2 V

h
  

                                    
 

Η δηαηκεηηθή αληνρή ηνπ θνξκνύ είλαη ίζε κε: 

                              
w y

wp,Rd

Μ0

w t f
V

3 γ

 


                                                       

 

 Πξέπεη λα ηζρύεη:  Vwp,Sd<Vwp,Rd 

 Έιεγρνο ζε δηαξξνή ή ιπγηζκό 

Εθόζνλ ηζρύεη h0≤60∙ε∙tw (όπνπ ε=
y

235

f
), ε θακπηηθή ξνπή Mwp,Sd ζηε 

δπζκελέζηεξε ζέζε (ηνκή cc ηνπ ζρήκαηνο) πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ην 

θξηηήξην:  

 

2
wp,Sd 1 2 3 el,RdM (C α C α C ) M        θαη   Μwp,Sd0,6∙Mel,Rd                  

όπνπ:                                                                                        

C1=5,097+0,1464β-0,00174β2 

C2=1,441+0,0625β-0,000683β2 

C3=3,645+0,0853β-0,00108β2 

 

α=p/h0 

β=h0/tw 

 

Ιζρύνπλ: Μwp,Sd= Vwp,Sd∙(0,90r0)                                                    (8.27) 

θαη          Mel,Rd=Wel∙fy/γΜ0 
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Έλεγσορ ζε ζηπεπηοκαμπηικό λςγιζμό 

Η αληνρή ζε ζηξεπηνθακπηηθό ιπγηζκό ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηώληαο ηηο 

ηδηόηεηεο ηεο δηαηνκήο ζην κέζν ηνπ θπθιηθνύ αλνίγκαηνο. 

Ανηοσή ηος κοπμού ζε εγκάπζιερ δςνάμειρ 

Ειέγρεηαη ζύκθσλα κε ηνλ ηξόπν πνπ παξνπζηάζηεθε γηα ηηο δνθνύο κε 

πνιπγσληθά αλνίγκαηα. 

Έλεγσορ ζηην οπιακή καηάζηαζη λειηοςπγικόηηηαρ 

Σν βέινο θάκςεο κίαο δνθνύ κε πνιιαπιά αλνίγκαηα ζηνλ θνξκό ηεο 

πξέπεη λα θαζνξίδεηαη από ηε ζπλνιηθή θακπηηθή θαη δηαηκεηηθή 

παξακόξθσζε ηεο ζπκπαγνύο δνθνύ, απμεκέλε κε ηελ παξακόξθσζε ηεο 

θπςεισηήο δνθνύ ιόγσ ηεο παξνπζίαο ησλ αλνηγκάησλ. 
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8.5 Παπάδειγμα δοκού με πολλαπλά κςκλικά ανοίγμαηα 

ζηον κοπμό ηηρ 

Ακθηέξεηζηε δνθόο, πιεπξηθά πξνζηαηεπκέλε, από ράιπβα S235, 

αλνίγκαηνο 20m, έρεη θαηαζθεπαζηεί σο θπςεισηή, κε θπθιηθά αλνίγκαηα 

ζηνλ θνξκό ηεο. Η δνθόο έρεη δηακνξθσζεί από αξρηθή δηαηνκή HEB700 θαη 

ππόθεηηαη ζε κόληκα θνξηία g=4,1kN/m θαη θηλεηά p=5,0kN/m. 

 
ρήκα 8.6 

α) Σξόπνο θνπήο αξρηθνύ ειάζκαηνο 

β) Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θπςεισηήο δνθνύ 

 

8.5.1 Γευμεηπικά σαπακηηπιζηικά ηηρ δοκού και γευμεηπικοί 

πεπιοπιζμοί 

Επηιέγεηαη w=300mm θαη r0=300mm. 

Eπνκέλσο, κε βάζε ηηο ζρέζεηο 8.14 πξνθύπηνπλ: 

f0=40mm 

c=180mm 

hn=960mm 

p=900mm 

 

h0≤0,80∙dw                 =>600mm≤0,80∙896=717mm                   ΙΥΤΕΙ 

d10,10∙dw                      =>148mm≥0,10∙896=90mm                     ΙΥΤΕΙ 

d2=d1                            =>148mm=148mm                                  ΙΥΤΕΙ                                                                        

a0h0                           =>600mm≤600mm                                  ΙΥΤΕΙ  

0,25∙a0w0,50∙a0 =>0,25∙600=150mm≤300≤0,50∙600=300mm   ΙΥΤΕΙ 
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8.5.2 Ενηαηικά μεγέθη ζσεδιαζμού 

ην θνξέα αζθείηαη νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν 

qSd=1,35∙4,1+1,5∙5,0=13,0kN/m 

H ξνπή ζρεδηαζκνύ είλαη ίζε κε MSd=
21

13,0 20,0 650kNm
8
    

H ηέκλνπζα ζρεδηαζκνύ είλαη ίζε κε VSd=
1
13,0 20,0 130kN

2
    

 

8.5.3 Aνηοσή απλών ηας ζηιρ ηομέρ αα (Σσήμα 8.5.α) 

 

Σν εκβαδόλ ηνπ απινύ ηαπ ζηε δηαηνκή αα είλαη ίζν κε 

Am=30∙3,2+14,8∙1,7=121,2cm2. 

H επηθάλεηα δηάηκεζεο θάζε απινύ ηαπ είλαη ίζε κε 

Av=c∙tw=18,0∙1,7=30,6cm2. 

H απόζηαζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηνπ απινύ ηαπ από ηελ αλώηεξε ίλα ηνπ 

πέικαηνο είλαη ίζε κε ec=
230 3,2 / 2 14,8 1,7 (3,2 14,8 / 2)

3,47cm
30 3,2 14,8 1,7

    


  
 

Η απόζηαζε κεηαμύ ησλ θέληξσλ βάξνπο ησλ δύν απιώλ ηαπ ηεο δηαηνκήο 

αα είλαη ίζε κε hc=hn-2∙ec=96-2∙3,47=89,1cm. 

 

Α) Ανηοσή ζε διάημηζη 

Ειέγρεηαη ην πιεζηέζηεξν ζηε ζηήξημε άλνηγκα πνπ είλαη δπζκελέζηεξν. 

VSd≅130kN, MSd≅0. 

H ηέκλνπζα δύλακε πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε απιό ηαπ είλαη ίζε κε 

VT,Sd=1/2∙130=65kN 

 

Vpl,Rd=
V y

Μ0

A f 30,6 23,5
415,17kN 65kN

3 γ 3 1

 
  

   
B) Ανηοσή ζε αξονική δύναμη 

Ειέγρεηαη ην κέζν ηνπ αλνίγκαηνο ηεο δνθνύ όπνπ έρνπκε ηε κέγηζηε ηηκή 

ηεο ξνπήο. 

VSd=0, MSd=650kNm 

Η αμνληθή δύλακε πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε απιό ηαπ είλαη ίζε κε  

NM,Sd=
Sd

c

M 650
729,52kN

h 0,891
   

NRd=
m y

Μ

A f 121,2 23,5
2848,2kN>729,52kN

γ 1,0
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8.5.4 Ανηοσή απλών ηας ζηιρ ηομέρ bb (Σσήμα 8.5.β) 

Επεηδή δελ είλαη ακέζσο θαλεξό πνηα από ηηο ηνκέο bb είλαη δπζκελέζηεξε, 

αθινπζείηαη δηαδηθαζία δνθηκώλ θαη επαλαιήςεσλ γηα πηζαλέο ηηκέο ηεο 

γσλίαο θ. 

Αξρηθά γίλεηαη έιεγρνο γηα θ=25°. 

Η αλάιπζε γίλεηαη κε  βάζε ην πξνζνκνίσκα δνθνύ Vierendeel, θαηά ην 

νπνίν ζηε δηαηνκή αα ππνηίζεηαη κεδεληζκόο ηεο ξνπήο. 

 

Εκβαδό ηνκήο bb 

230 3,2 89,6
30 1,7 139,0cm

0,906 2 0,906
b
A

  
     

   

Θέζε θέληξνπ βάξνπο δηαηνκήο bb 

2 1 1
30 3,2 89,6 30 0,906 89,6 30 0,906 2 3,2

2 2
e 4,08cm

1
2 30 3,2 2 89,6 30 0,906 1,7

2

΄

   
            

    
 

        
 

Με εθαξκνγή ησλ ζρέζεσλ 8.18-8.23 πξνθύπηνπλ:  

Ib=4469cm4 

Wb,el=241,97cm3 

Mb,el,Rd=56,86kNm 

(Θεσξείηαη επί ην δπζκελέζηεξν σο αληνρή ζε θάκςε ε ειαζηηθή αληνρή 

ζρεδηαζκνύ). 

Αv=39,1cm2 

Vpl,Rd=529,63kN 

Nθ,Rd=3265,5kN 

 

Έλεγσορ ζηο ακπαίο άνοιγμα 

VSd≅130kN, MSd≅0 άξα θαη ΝΜ,Sd=≅0 

ύκθσλα κε ηηο εμηζώζεηο 8.24 πξνθύπηνπλ ηα εμήο εληαηηθά κεγέζε: 

Vθ,Sd=58,91kN 

Nθ,Sd=-27,47kN (ην αξλεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε δηαηνκή εθειθύεηαη, 

αληίζεηα από ην ζρήκα 8.5.β) 

Mθ,Sd=1331,41kNm 

Επεηδή Vθ,Sd=58,91kN<0,50∙529,63=264,82kN, δελ απαηηείηαη κείσζε ηεο 

αληνρήο ηεο ξνπήο ιόγσ ηέκλνπζαο. 
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Ο έιεγρνο επάξθεηαο γίλεηαη: 
27,47 1331,41

0,243 1
3265,5 5686

    

Eπνκέλσο ε δηαηνκή είλαη επαξθήο. 

 

Έλεγσορ ζηο μέζο ηος ανοίγμαηορ ηηρ δοκού 

VSd=0, MSd=650kNm=>NM,Sd=729,52kN (όπσο έρεη ππνινγηζηεί ζηελ 

παξάγξαθν 8.5.3) 

Πξνθύπηνπλ ηα εληαηηθά κεγέζε: 

Vθ,Sd=308,44kN 

Nθ,Sd=661,45kN 

Mθ,Sd=441,30kNm 

Επεηδή Vθ,Sd=308,44kN>0,50∙529,63=264,82kN, πξαγκαηνπνηείηαη κείσζε 

ηεο αληνρήο ηεο ξνπήο ιόγσ ηέκλνπζαο. 

πγθεθξηκέλα, 

Mθ,Sd=
el,Rd y el,Rd y

Μ0 Μ0

W f ' W (1 ξ) f

γ γ

   
  

όπνπ ξ= θ,Sd 2 2

pl,Rd

2 V 2 308,44
( 1) ( 1)
V 529,63

 
   =0,027 

Επνκέλσο, Mθ,Sd=
241,97 22,87

5532,8kNm
1,00


  

Ο έιεγρνο επάξθεηαο γίλεηαη: 
661,45 441,30

0,282 1
3265,5 5532,8

    

Eπνκέλσο ε δηαηνκή είλαη επαξθήο. 

Ο παξαπάλσ έιεγρνο επαλαιακβάλεηαη θαη γηα άιιεο γσλίεο θ, θαζώο δελ 

είλαη γλσζηό πνηα γσλία θ αληηζηνηρεί ζηε δπζκελέζηεξε δηαηνκή. Έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε θύιιν Excel έιεγρνη γηα όιεο ηηο ηηκέο γσληώλ θαη ην 

παξαπάλσ θξηηήξην ηθαλνπνηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε. 
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8.5.5 Ανηοσή ζςμπαγών ημημάηυν ηος κοπμού

 

ρήκα 8.7 

α) Κξίζηκεο δηαηνκέο ειέγρνπ ησλ πιήξσλ ηκεκάησλ ηνπ θνξκνύ 

β) Δξώζεο δπλάκεηο ζε ηκήκα ηεο θπςεισηήο δνθνύ θαηά ην πξνζνκνίσκα 

δνθνύ Vierendeel 

Α) Έλεγσορ ζε διάημηζη (ηομή cc) 

 

wp,Sd
90

V 2 65 131,31kN
89,1

     

wp,Rd
30 1,7 23,5

V 691,95kN>131,31kN
3 1,00

 
 

  

Επνκέλσο ε ηέκλνπζα είλαη απνδεθηή. 

Β) Έλεγσορ ζε διαπποή ή λςγιζμό (ηομή dd) 

Iθαλνπνηείηαη ην θξηηήξην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζρέζεο 8.9, αθνύ 

h0=60<60∙1,0∙1,7=102 

Είλαη: 

a=p/h0=900/600=1,5 

β=h0/tw=600/1,7=35,3 

Eπνκέλσο, C1=8,099, C2=2,796, C3=5,310 

Kξίζηκε δηαηνκή γηα ηελ αζηνρία είλαη ε δηαηνκή dd πνπ θαίλεηαη ζην 

ζρήκα 8.7.α. Η δηαηνκή απηή απέρεη απόζηαζε 0,10r0=30mm από ην 

αλώηεξν ζεκείν ηνπ αλνίγκαηνο (cosσ=0,90). 

(dd)=p-2∙r0∙sinσ=638mm 

Mel,Rd=
el y 2

Μ

W f 1
1,7 63,8 23,5 /1,00 27102kNcm 271,02kNm

γ 6


       

Aληνρή ζρεδηαζκνύ έλαληη ιπγηζκνύ: 

MRd
2(8,099 1,5 2,796 1,50 5,310) 271,02 148,38kNm        
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Μwp,Sd= Vwp,Sd∙(0,90r0)=131,31∙0,90∙0,30=35,45kNm< MRd 

Άξα ν θνξκόο είλαη επαξθήο έλαληη ιπγηζκνύ. 

 

8.5.6 Ανηοσή ηος κοπμού ζηιρ ζηηπίξειρ 

α) Σν θέληξν ηνπ πξώηνπ θπθιηθνύ αλνίγκαηνο ηνπ θνξκνύ δηακνξθώλεηαη 

ζε απόζηαζε 1,0m από ηε ζεσξεηηθή ζηήξημε. Η απόζηαζε, επνκέλσο, ηνπ 

αθξαίνπ ζεκείνπ ηνπ αλνίγκαηνο από ηε ζηήξημε είλαη ίζε κε 100-30=70cm 

θαη επνκέλσο ε πεξηνρή ηεο ζηήξημεο βξίζθεηαη εθηόο ηεο δώλεο επηξξνήο 

ηνπ αλνίγκαηνο απηνύ. Πξάγκαηη επεηδή dw/tw=89,6/1,7=52,71<90ε=90, 

είλαη d=60cm<70cm. 

 

β) Έιεγρνο έλαληη ζύλζιηςεο ηνπ θνξκνύ 

Mε βάζε ηηο ζρέζεηο 8.10-8.12 ππνινγίδνπκε: 

ss=1,7+2∙3,2+2∙2,7∙(2- 2)=11,26cm 

sy=
30

2 3,2
1,7

  =26,89cm 

y,Rd Sd

1 23,5
R =(11,26+ 26,89) 1,7 987kN>V =130kN

2 1,0
   

 

γ) Έιεγρνο έλαληη ξπηίδσζεο 

2

a,Rd

3,2 1,7 11,26
R =0,5 1,7 21000 23,5 3 ( ) ( ) / 1,0

1,7 3,2 84,2

2159,3kN>130kN

 
       

  

  
δ) Έιεγρνο ζε θύξησζε δελ απαηηείηαη επεηδή: d/tw=84,2/1,7=49,5<69 
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Κεθάλαιο 9 

 

ύγκπιζη κανονιζηικών 

διαηάξευν και απιθμηηικών 

αναλύζευν για ηην αζηοσία 

δοκών με κςκλικέρ οπέρ 
 

ην θεθάιαην απηό παξνπζηάδνληαη νη γξακκηθέο θαη κε γξακκηθέο 

αλαιύζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πξόγξακκα πεπεξαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ ADINA γηα ηε δνθό κε θπθιηθέο νπέο πνπ κειεηήζεθε κε βάζε 

ηνλ Δπξσθώδηθα 3 ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην. ηόρνο είλαη λα γίλεη 

θαλεξό όηη κε ηε κεηαβνιή θάπνησλ γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο 

δνθνύ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ή κε εμαζθαιίζεσλ, αιιάδεη ε κνξθή αζηνρίαο. 

Γηεξεπλήζεθε πνηα κνξθή αζηνρίαο είλαη θξίζηκε ζε θάζε πεξίπησζε θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αληίζηνηρεο κε γξακκηθέο αλαιύζεηο ζην ADINA γηα 

λα επηβεβαησζεί ε αλακελόκελε αζηνρία. 

 

 

9.1 Πποζομοίυζη δοκού με κςκλικέρ οπέρ ζηο ππόγπαμμα 

πεπεπαζμένυν ζηοισείυν ADINA 

Η πξνζνκνίσζε δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο ζην ADINA κπνξεί λα γίλεη 

κε 2 δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηελ 

παξάγξαθν απηή. 

 

9.1.1 Ππώηη μέθοδορ  

Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ε κέζνδνο ε νπνία βαζίδεηαη ζηε ζηαδηαθή 

δεκηνπξγία επηκέξνπο επηθαλεηώλ γύξσ από ηελ θπθιηθή νπή.  

Δθόζνλ νξηζζνύλ ηα απαξαίηεηα ζεκεία πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα 9.1, 

ζρεκαηίδνληαη νη γξακκέο πνπ ηα ζπλδένπλ θαη ζηε ζπλέρεηα νη 8 

επηθάλεηεο γύξσ από ηελ νπή. 

 

 

 



 

- 324 -                                                                                                                    Κεθάιαην 9 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θενδώξαο Μίληδηα, ΔΜΠ 2010 

 

 

 

 
ρήκα 9.1 

Οξηζκόο απαξαίηεησλ ζεκείσλ  

        

 

 

 

 
ρήκα 9.2 

Οξηζκόο γξακκώλ 
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ρήκα 9.3 

Οξηζκόο επηθαλεηώλ 

 

ηε ζπλέρεηα, αθνύ νξηζηνύλ όιεο νη επηθάλεηεο, θαηά ηα γλσζηά 

νξίδεηαη θαη ην πάρνο ηνπο θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν νινθιεξώλεηαη ε 

απαξαίηεηε γεσκεηξία γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο δηαθξηηνπνίεζεο 

γηα θάζε επηθάλεηα πνπ πεξηβάιιεη ηελ νπή. Δπεηδή θπζηθά νη εμεηαδόκελεο 

δνθνί δηαζέηνπλ νπέο ζε όιν ην κήθνο ηνπο, ε δηαδηθαζία απηή 

επαλαιακβάλεηαη ηόζεο θνξέο όζεο είλαη θαη νη νπέο θαηά κήθνο ηνπ 

θνξκνύ ηεο δνθνύ. 

  

 
ρήκα 9.4 

Οινθιήξσζε ηεο γεσκεηξίαο ηνπ κνληέινπ 
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Δθόζνλ, νινθιεξσζεί ε εξγαζία απηή, είλαη έηνηκνο πιένλ ν θνξκόο ηεο 

δνθνύ θαη απνκέλεη ν νξηζκόο ησλ επηθαλεηώλ ησλ πεικάησλ πξνθεηκέλνπ 

λα είλαη πιήξεο ε γεσκεηξία ηνπ θνξέα καο. 

 

Η δηαίξεζε ζε πεπεξαζκέλα ζηνηρεία γίλεηαη γηα θάζε επηθάλεηα νξίδνληαο 

έλα element group ηύπνπ shell θαη επηιέγνληαο ην κήθνο ή ηνλ αξηζκό ησλ 

ζηνηρείσλ ζηα νπνία επηζπκνύκε λα ρσξίζνπκε ηελ επηθάλεηα. Δίλαη πηζαλό 

λα ππθλώζνπκε ηα πεπεξαζκέλα ζηνηρεία γύξσ από ηελ νπή, απμάλνληαο 

ηε δηαίξεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κόλν γηα ηηο γξακκέο ηύπνπ arc ηεο θάζε 

επηθάλεηαο. 

Σν απνηέιεζκα ηεο δηαθξηηνπνίεζεο είλαη απνιύησο ζπκκεηξηθό σο πξνο 

θάζε άμνλα ζπκκεηξίαο ηνπ ζρήκαηνο, όπσο θαίλεηαη θαη από ηα ζρήκαηα 

9.5 θαη 9.6. 

 

 
ρήκα 9.5 

Γηαθξηηνπνίεζε κνληέινπ 
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ρήκα 9.6 

Πύθλσζε πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ γύξσ από ηελ θπθιηθή νπή 

 

9.1.2 Δεύηεπη μέθοδορ 

ε απηήλ ηελ παξάγξαθν εμεηάδεηαη έλαο δεύηεξνο ηξόπνο 

ζρεκαηηζκνύ ησλ νπώλ ζην ADINA, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία ελόο 

εληαίνπ ζώκαηνο (sheet body), απνηεινύκελνπ αθελόο από κία εμσηεξηθή 

ζπλδπαζκέλε γξακκή πνπ πεξηβάιιεη  νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα γύξσ από 

ηελ νπή θαη αθεηέξνπ από ηελ εζσηεξηθή θπθιηθή νπή. 

Η δηαδηθαζία απηή θαίλεηαη απινύζηεξε, θαζώο απαηηεί ηνλ νξηζκό 

ιηγόηεξσλ ζεκείσλ θαη άξα είλαη πην εύρξεζηε ζε πεξηπηώζεηο όπνπ 

απαηηείηαη κεγάινο αξηζκόο θπθιηθώλ νπώλ. Σν απνηέιεζκα ηεο 

δηαθξηηνπνίεζεο κπνξεί λα κελ είλαη απνιύησο ζπκκεηξηθό, αιιά νη ηηκέο 

πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο αλαιύζεηο πξνζεγγίδνπλ κε εμαηξεηηθή αθξίβεηα ή 

θαη ζπκπίπηνπλ κε απηέο ηεο 1εο κεζόδνπ. 
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ρήκα 9.7 

Οξηζκόο ζεκείσλ 

 

 

 
ρήκα 9.8 

Οξηζκόο γξακκώλ 

        

θνπόο είλαη κεηά ην ζρεκαηηζκό ησλ γξακκώλ λα δεκηνπξγεζεί κία 

ζπλδπαζκέλε γξακκή (combined line) ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηηο 4 

εμσηεξηθέο επζείεο γξακκέο. Η γξακκή απηή είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε θαη 

γη‟απηό πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζηε ζεηξά πιεθηξνιόγεζεο ησλ 

γξακκώλ πνπ ηελ απνηεινύλ. 
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ρήκα 9.9 

Οξηζκόο ζπλδπζκέλεο γξακκήο 

 

 

       Δπόκελν βήκα είλαη ν νξηζκόο “body” ηύπνπ sheet όπνπ σο “external 

loop” ζεσξείηαη ε ζπλδπζκέλε γξακκή πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη σο “internal 

loop” ε θπθιηθή γξακκή. 

 

 
(α) 
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(β) 

ρήκα 9.10 

Γεκηνπξγία body 

Απηόκαηα νη γξακκέο αληηθαζίζηαληαη από “edges” (αθκέο) όπσο θαίλεηαη 

θαη ζην ζρήκα 9.10β. 

Ο ζρεκαηηζκόο ησλ “bodies” έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηεο 

αληίζηνηρεο επηθάλεηαο (“face” όπσο θαιείηαη ε επηθάλεηα πνπ αληηζηνηρεί 

ζε θάζε “body”). Eπνκέλσο, νξίδεηαη θαλνληθά ην πάρνο ηεο όπσο γίλεηαη 

θαη κε ηηο θιαζηθέο επηθάλεηεο. 

 

 
ρήκα 9.11 

Οινθιήξσζε ηεο γεσκεηξίαο ηνπ κνληέινπ 
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Δθόζνλ επαλαιεθζεί ε ίδηα δηαδηθαζία γηα ηε δεκηνπξγία όζσλ νπώλ 

ρξεηάδνληαη θαη ζπλεπώο ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξκνύ ηεο δνθνύ, απνκέλεη 

ε δηαίξεζε ζε πεπεξαζκέλα ζηνηρεία ησλ αληίζηνηρσλ επηθαλεηώλ. 

Αθνύ δεκηνπξγεζεί έλα element group ηύπνπ shell, ε δηαίξεζε κπνξεί λα 

γίλεη από ηελ εληνιή Meshing->Mesh Density->Face ή Body ή Edge. 

Δπηζπκεηή είλαη ε δηαίξεζε ηεο θπθιηθήο πεξηθέξεηαο ζε κηθξόηεξν αξηζκό 

ζηνηρείσλ (γη‟απηό πξνηηκάηαη ν νξηζκόο ηνπ κήθνπο ή ηνπ αξηζκνύ ησλ 

δηαηξέζεσλ κέζσ ησλ edges). 

 
ρήκα 9.12 

Γηαίξεζε ησλ αθκώλ 

 
ρήκα 9.13 

Γηαθξηηνπνίεζε κνληέινπ 
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ρήκα 9.14 

Πύθλσζε πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ γύξσ από ηελ θπθιηθή νπή 

 

 

9.2 Αποηελέζμαηα απιθμηηικών αναλύζευν για πλεςπικό 

λςγιζμό δοκού μήκοςρ 20m με κςκλικέρ οπέρ 

Σν παξάδεηγκα πνπ έρεη παξνπζηαζζεί ζηελ παξάγξαθν 8.5 ηνπ 

πξνεγνύκελνπ θεθαιαίνπ πξνζνκνηώζεθε ζην πξόγξακκα ADINA θαη 

επηιύζεθε ζε γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνύ θαη ζε κε γξακκηθέο αλαιύζεηο. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη 2 ηξόπνη πξνζνκνίσζεο πνπ παξνπζηάδνληαη 

παξαπάλσ γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε εθαξκνγή ηνπο θαη λα ζπγθξηζνύλ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από απηνύο. 

Πξνεγνπκέλσο, ζα παξνπζηαζζνύλ ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ 

γηα ηνλ αληίζηνηρν ζπκπαγή θνξέα ώζηε λα γίλεη ζύγθξηζε κε ηελ αλάιπζε 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ θπςεισηή δνθό. 

 

9.2.1 Γευμεηπικά-αδπανειακά σαπακηηπιζηικά και ανηοσή ηηρ 

ανηίζηοισηρ ζςμπαγούρ δοκού  

 ηελ παξάγξαθν απηή ζα παξνπζηαζζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε 

αληνρή ακθηέξεηζηεο ζπκπαγνύο δνθνύ κήθνπο 20m κε ηα ίδηα γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ θπςεισηή δνθό πνπ εμεηάζηεθε ζηελ παξάγξαθν 

8.5. 
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Ιζρύνπλ: h=960mm (ην ηειηθό ύςνο ηεο θπςεισηήο δνθνύ) 

             b=300mm 

             tw=17mm 

             tf=32mm 

Aλ θαη ε αληίζηνηρε θπςεισηή δνθόο έρεη πξνέιζεη από επεμεξγαζία 

πξόηππεο δηαηνκήο ζεξκήο έιαζεο, επεηδή όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί δελ 

είλαη δπλαηή ζην ADINA ε αθξηβήο πξνζνκνίσζε πξνηύπσλ δηαηνκώλ ιόγσ 

αδπλακίαο εηζαγσγήο ζην πξόγξακκα ηεο αθηίλαο ζπλαξκνγήο, ζα 

ακειεζεί ε αθηίλα ζπλαξκνγήο θαη ε επηξξνή ηεο ζηνλ ππνινγηζκό ησλ 

αδξαλεηαθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο δηαηνκήο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

ζπγθξίζηκα ηα απνηειέζκαηα. 

 

Πξαγκαηνπνηείηαη θαηάηαμε ηεο δηαηνκήο κε βάζε ηνλ Δπξσθώδηθα 3: 

 yε 235/f 1 γηα ράιπβα S235 

Έιεγρνο θνξκνύ γηα θαζαξή θάκςε:  

c/tw=(960-2∙32)/17=52,71<72ε=72 =>θαηεγνξία 1 

Έιεγρνο πέικαηνο γηα θαζαξή θάκςε: 

c/tf=(300-17)/2/32=4,42<9ε=9      =>θαηεγνξία 1 

Δπνκέλσο όιε ε δηαηνκή αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 1. 

 

Ρνπή αδξάλεηαο πεξί ηνλ άμνλα z:  

3 3 4

z

1 1
I =2 3,2 30 1,7 89,6=14438,7cm

12 12
       

 

Ρνπή αδξάλεηαο πεξί ηνλ άμνλα y: 

3 2 3 4

y

1 1
I 2 30 3,2 2 30 3,2 (44,8 1,6) 89,6 1,7 515436,3cm

12 12
            

                                 

ηαζεξά ζηξέςεο:  

3 3 4

t

1
I (2 30 3,2 89,6 1,7 ) 802,09cm
3

        

 

ηαζεξά ζηξέβισζεο: 

2 6

w

1
I 14436,7 (89,6 3,2) 31081602cm

4
      

 

Πιαζηηθή ξνπή αληίζηαζεο: 

3

pl

89,6 3,2 89,6 89,6
W 2 30 3,2 1,7 12320,77cm

2 2 2 4
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Η θξίζηκε ειαζηηθή ξνπή πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ κε βάζε ηελ εμίζσζε ηνπ 

Δπξσθώδηθα 3 γηα θαηαλεκεκέλν θνξηίν ζην άλσ πέικα ηεο δνθνύ, 

πξνθύπηεη ίζε κε: 

Mcr=713,55kNm 

Σν θνξηίν ζην νπνίν αληηζηνηρεί είλαη ίζν κε Pcr=8∙Mcr/L
2=14,27kN/m. 

H ξνπή πιαζηηθνπνίεζεο ηεο εμεηαδόκελεο δηαηνκήο γηα ράιπβα S235 είλαη 

ίζε κε: 

Mpl=Wpl∙fy/γΜ0=12320,77cm3∙23,5kN/cm2/1,00 

Mpl=2895,38kNm>Mcr=713,55kNm   

Σν αληίζηνηρν θνξηίν γηα ηελ πιήξε πιαζηηθνπνίεζε ηεο δηαηνκήο είλαη ίζν 

κε Ppl=8∙Mpl/L
2=8∙2895,38/202=57,91kN/m. 

Πξνθαλώο θξίζηκε κνξθή αζηνρίαο είλαη ν πιεπξηθόο ιπγηζκόο ηεο 

ακθηέξεηζηεο δνθνύ. 

 

Με βάζε ηνλ έιεγρν έλαληη πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ έρνπκε: 

H ιπγεξόηεηα είλαη ίζε κε:  LT
12320,77 23,5

ι 2,01 0,20
71355


    

Γηα ηελ θακπύιε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ d έρνπκε aLT=0,76 θαη επνκέλσο: 

  2

LT
Φ 0,5 1 0,76 2,01 0,20 2,01 3,21        

Άξα ν κεησηηθόο ζπληειεζηήο πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ είλαη ίζνο κε: 

LT 2 2

1
ρ 0,18 1

3,21 3,21 2,01
  

 
 

θαη ε ξνπή αληνρήο είλαη ίζε κε: 

y

b,Rd LT pl,y

M1

f 23,5
M ρ W 0,18 12320,77 kNcm 50723kNcm 507,23kNm

γ 1,00
     

 Σν αληίζηνηρν θνξηίν αληνρήο είλαη ίζν κε Pb,Rd=10,14 kN/m. 
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9.2.2 Γπαμμική ανάλςζη λςγιζμού και μη γπαμμικέρ αναλύζειρ ζηο 

ADINA για ηην ανηίζηοιση ζςμπαγή δοκό 

 Πξαγκαηνπνηώληαο γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνύ ζην πξόγξακκα 

ADINA, ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ πξνθύπηεη ίζν κε Pcr=13,83kN/m. 

 
ρήκα 9.15 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ ζπκπαγνύο θνξέα 

 

Οη δξόκνη ηζνξξνπίαο γηα κε γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο, θαζώο 

θαη γηα κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο δίλνληαη ζηα ζρήκαηα 

9.16-9.17 θαη 9.18-9.19 αληίζηνηρα. ε θάζε πεξίπησζε έρεη δνζεί ζην 

θνξέα αηέιεηα 5cm κε ην ζρήκα ηεο 1εο ηδηνκνξθήο. 

 
ρήκα 9.16 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε 

αηέιεηα γηα κε γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο 
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ρήκα 9.17 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο γηα κε 

γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο 

 

 

 
ρήκα 9.18 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε 

αηέιεηα γηα κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο 
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ρήκα 9.19 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο γηα κε 

γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο 

 

9.2.3 Έλεγσορ κςτελυηήρ δοκού ζε πλεςπικό λςγιζμό 

 ύκθσλα κε ην παξάξηεκα Ν ηνπ Δπξσθώδηθα 3, ν έιεγρνο κηαο 

θπςεισηήο δνθνύ ζε ζηξεπηνθακπηηθό ιπγηζκό γίλεηαη κε βάζε ηηο 

ηδηόηεηεο ηεο δηαηνκήο ζην κέζν ηνπ θπθιηθνύ ή πνιπγσληθνύ αλνίγκαηνο. 

Αθνινπζώληαο απηήλ ηελ επηζήκαλζε, ππνινγίδνπκε ηα αδξαλεηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληίζηνηρεο δηαηνκήο: 

 
ρήκα 9.20 

Toκή ζην κέζν ηνπ θπθιηθνύ αλνίγκαηνο 
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Ρνπή αδξάλεηαο πεξί ηνλ άμνλα z:  

3 3 4

z

1 1
I =2 3,2 30 2 14,8 1,7 =14412,1cm

12 12
        

 

Ρνπή αδξάλεηαο πεξί ηνλ άμνλα y: 

3 2 3

y

2 4

1 1
I 2 30 3,2 2 30 3,2 (44,8 1,6) 2 14,8 1,7

12 12

2 14,8 1,7 (30 7,4) 484836,3cm

             

     

 

                                     

ηαζεξά ζηξέςεο:  

3 3 4

t

1
I (2 30 3,2 2 14,8 1,7 ) 703,84cm
3

         

 

ηαζεξά ζηξέβισζεο: 

2 6

w

1
I 14412,1 (89,6 3,2) 31028715,1cm

4
      

 

Πιαζηηθή ξνπή αληίζηαζεο: 

3

pl

89,6 3,2 14,8
W 2 30 3,2 14,8 1,7 (30 ) 10790,77cm

2 2 2

  
           

  
 

Η θξίζηκε ειαζηηθή ξνπή πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ κε βάζε ηνλ Δπξσθώδηθα 3, 

γηα θαηαλεκεκέλν θνξηίν ζην άλσ πέικα ηεο δνθνύ, πξνθύπηεη ίζε κε: 

Mcr=669,64kNm 

Σν θνξηίν ζην νπνίν αληηζηνηρεί είλαη ίζν κε Pcr=8∙Mcr/L
2=13,39 kN/m. 

εκεηώλεηαη όηη ε αληίζηνηρε θξίζηκε ειαζηηθή ξνπή πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ 

θαη ην θνξηίν ιπγηζκνύ γηα ηε ζπκπαγή δνθό κε ηα ίδηα γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ πξνθύςεη: 

Mcr=713,55kNm θαη Pcr=14,27 kN/m αληίζηνηρα. 

 

H ξνπή πιαζηηθνπνίεζεο ηεο εμεηαδόκελεο δηαηνκήο γηα ράιπβα S235 είλαη 

ίζε κε: 

Mpl=Wpl∙fy/γΜ0=10790,77cm3∙23,5kN/cm2/1,00 

Mpl=2535,83kNm>Mcr=669,64kNm   

Σν αληίζηνηρν θνξηίν γηα ηελ πιήξε πιαζηηθνπνίεζε ηεο δηαηνκήο είλαη ίζν 

κε Ppl=8∙Mpl/L
2=50,72 kN/m. 

Γηα ηελ αληίζηνηρε ζπκπαγή δνθό έρεη ππνινγηζηεί : Mpl=2895,38kNm θαη 

Ppl=57,91 kN/m. 

Η αλεγκέλε ιπγεξόηεηα πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ είλαη ίζε κε: 
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LT
10790,77 23,5

ι 1,95 0,20
66964


    

 

Γηα ηελ θακπύιε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ d έρνπκε aLT=0,76 θαη επνκέλσο: 

  2

LT
Φ 0,5 1 0,76 1,95 0,20 1,95 3,07        

Άξα ν κεησηηθόο ζπληειεζηήο πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ είλαη ίζνο κε: 

LT 2 2

1
ρ 0,18 1

3,07 3,07 1,95
  

 
 

θαη ε ξνπή αληνρήο είλαη ίζε κε: 

y

b,Rd LT pl,y

M1

f 23,5
M ρ W 0,18 10790,77 kNcm 46605kNcm 466,05kNm

γ 1,00
     

Σν αληίζηνηρν θνξηίν αληνρήο είλαη ίζν κε Pb,Rd=9,32 kN/m. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη έλδεημε γηα ηε μοπθή αζηοσίαρ ηνπ θνξέα, 

ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί θόξηηζε ηεο δνθνύ γηα θνξηίν ίζν κε ην θνξηίν 

ιπγηζκνύ θαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ όινη νη απαηηνύκελνη έιεγρνη γηα ηελ 

αληνρή ησλ θπςεισηώλ δνθώλ. Δάλ νη ηηκέο ησλ αλαπηπζζόκελσλ 

εληαηηθώλ κεγεζώλ δελ ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο αληνρήο, 

απηόκαηα πξνθύπηεη όηη θξίζηκε κνξθή αζηνρίαο είλαη ν πιεπξηθόο 

ιπγηζκόο ηνπ θνξέα. 

 

Ωζηόζν, έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ήδε έιεγρνο επάξθεηαο ηεο θπςεισηήο 

δνθνύ ζηελ παξάγξαθν 8.5 ηνπ πξνεγνύκελνπ θεθαιαίνπ γηα θνξηίν ίζν 

κε qSd=13,0 kN/m, ηηκή ε νπνία ζρεδόλ ζπκπίπηεη κε ηελ ηηκή ηνπ θνξηίνπ 

πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ (Pcr=13,39 kN/m). Γεδνκέλνπ κάιηζηα όηη ππήξρε 

κεγάιε απόζηαζε ησλ αλαπηπζζόκελσλ εληάζεσλ από ηηο αληνρέο 

ζρεδηαζκνύ γηα όινπο ηνπο πηζαλνύο ηξόπνπο αζηνρίαο, ζπλεπάγεηαη όηη 

θξίζηκε κνξθή αζηνρίαο είλαη ν πιεπξηθόο ιπγηζκόο ηεο θπςεισηήο δνθνύ. 
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9.2.4 Πποζομοίυζη κςτελυηήρ δοκού ζηο ΑDINA 

Η ακθηέξεηζηε δνθόο κήθνπο 20m πνπ επηιύζεθε είλαη θπςεισηή κε 

21 θπθιηθέο νπέο δηακέηξνπ 60cm νη νπνίεο απέρνπλ 30cm κεηαμύ ηνπο θαη 

ζηα δύν άθξα ηεο έρεη ζπκπαγέο ηκήκα κήθνπο 70cm κέρξη ηελ πξώηε 

νπή. Η ζεκαζία ηεο ελίζρπζεο απηήο ζηα άθξα ηεο δνθνύ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή, θαζώο ζηα ζεκεία απηά ε ηέκλνπζα είλαη κέγηζηε θαη δελ 

ελδείθλπηαη ζε θακία πεξίπησζε ε δηάλνημε ησλ νπώλ μεθηλώληαο από ηα 

άθξα ηεο δνθνύ, γεγνλόο πνπ ζα πξνθαινύζε αζηνρία ηνπ θνξέα. 

ην ζρήκα 9.21 θαίλεηαη ε εηθόλα ηνπ θνξέα πνπ επηιύζεθε θαη ζηα 

ζρήκαηα 9.22 θαη 9.23 θαίλνληαη ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαθξηηνπνίεζεο κε 

βάζε ηνπο ηξόπνπο πνπ έρνπλ παξνπζηαζζεί. Όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, 

ε δηαδηθαζία γηα ηε δεκηνπξγία ησλ νπώλ κε sheet bodies, αλ θαη πην 

εύρξεζηε θαη ιηγόηεξν ρξνλνβόξα, δε δίλεη απνιύησο ζπκκεηξηθή εηθόλα 

δηαθξηηνπνίεζεο ζε θάζε κία εθ ησλ επηθαλεηώλ γύξσ από ηηο νπέο. 

Ωζηόζν, όπσο ζα απνδεηρζεί ζηε ζπλέρεηα, ε ιεπηνκέξεηα απηή είλαη 

ακειεηέα γηα ηελ αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ, αθνύ δίλεη απεηξνειάρηζηεο 

δηαθνξέο ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξώηε κέζνδν. 

 

 
ρήκα 9.21 

Ακθηέξεηζηνο θνξέαο κήθνπο 20m κε νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν 

10kN/m ζην άλσ πέικα 
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ρήκα 9.22 

Λεπηνκέξεηα δηαθξηηνπνίεζεο θνξέα κε βάζε ηελ 1ε κέζνδν ηεο 

παξαγξάθνπ 9.1 

 

 

 

 

 
ρήκα 9.23 

Λεπηνκέξεηα δηαθξηηνπνίεζεο θνξέα κε βάζε ηε 2ε κέζνδν ηεο 

παξαγξάθνπ 9.1 
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9.2.5 Γπαμμική ανάλςζη λςγιζμού ηηρ κςτελυηήρ δοκού ζηο 

ADINA  

       ηα επόκελα ζρήκαηα θαίλνληαη νη 4 πξώηεο ηδηνκνξθέο ιπγηζκνύ ηεο 

ακθηέξεηζηεο θπςεισηήο δνθνύ. Οη ηδηνκνξθέο είλαη πξνθαλώο 

παλνκνηόηππεο γηα ηηο 2 κεζόδνπο, ηα δε θνξηία ιπγηζκνύ πνπ δηαθέξνπλ 

ειάρηζηα, παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 9.1. 

 

 

 
ρήκα 9.24 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (πξννπηηθό) 

 

 

 
ρήκα 9.25 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (θάηνςε) 
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ρήκα 9.26 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (όςε) 

 

 

 

 

 
ρήκα 9.27 

2ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (πξννπηηθό) 
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ρήκα 9.28 

2ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (θάηνςε) 

 

 

 

 

 
ρήκα 9.29 

2ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (όςε) 
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ρήκα 9.30 

3ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 
ρήκα 9.31 

3ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (θάηνςε) 
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ρήκα 9.32 

3ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (όςε) 

 

 

 

 

 
ρήκα 9.33 

4ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (πξννπηηθό) 
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ρήκα 9.34 

4ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (θάηνςε) 

 

 

 

 

 
ρήκα 9.35 

4ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (όςε) 
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Φνξηίν ιπγηζκνύ (kN/m) 

 1ε κέζνδνο 

πξνζνκνίσζεο 

2ε κέζνδνο 

πξνζνκνίσζεο 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ 13,28 13,32 

2ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ 44,70 44,78 

3ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ 93,82 93,91 

4ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ 158,70 158,80 

Πίλαθαο 9.1 

Φνξηία ιπγηζκνύ γηα θάζε ηδηνκνξθή 

 

9.2.6 Μη γπαμμική ανάλςζη γευμεηπίαρ ηος θοπέα 

       Πξαγκαηνπνηείηαη κε γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο κε ηε κέζνδν   

Arc-Length (collapse analysis) όπνπ ζεσξείηαη σο ζεκείν αλαθνξάο ν 

θόκβνο ηεο κεζαίαο δηαηνκήο ζην ζεκείν ζπλέλσζεο θνξκνύ θαη θάησ 

πέικαηνο. Γίλεηαη αξρηθή αηέιεηα ίζε κε 5cm θαηά ηε δηεύζπλζε y, 

ζύκθσλε κε ηελ πξώηε ηδηνκνξθή ηεο γξακκηθήο αλάιπζεο ιπγηζκνύ. Η 

αηέιεηα δίλεηαη ζην ζεκείν ζπλέλσζεο θνξκνύ θαη άλσ πέικαηνο ηεο 

κεζαίαο δηαηνκήο ηεο δνθνύ. 

 

 
ρήκα 9.36 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε 

αηέιεηα 
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Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 
ρήκα 9.37 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 

 

Παξαηεξνύκε όηη γηα ηηκή θνξηίνπ ζρεδόλ ίζε κε απηή ηνπ θνξηίνπ 

ιπγηζκνύ έρνπκε ζεκαληηθή κείσζε ηεο θιίζεο ηνπ δηαγξάκκαηνο. Η ηηκή 

απηή είλαη ιίγν κηθξόηεξε από ηελ ηηκή ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ ιπγηζκνύ, 

όπσο έρεη ππνινγηζηεί από ηε γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνύ, ιόγσ ηεο 

ύπαξμεο ηεο αξρηθήο γεσκεηξηθήο αηέιεηαο. 

 

 

9.2.7 Μη γπαμμική ανάλςζη ςλικού και γευμεηπίαρ ηος θοπέα 

       Όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, είλαη απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζπλδπαζκέλε αλάιπζε κε γξακκηθόηεηαο πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπκε αθξηβή απνηειέζκαηα γηα ηελ πξαγκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα θαη λα έρνπκε ζαθή εηθόλα ηεο κεηαιπγηζκηθήο 

ηνπ ζπκπεξηθνξάο. Γηα ην ιόγν απηό γίλεηαη πάιη ε πξνεγνύκελε κε 

γξακκηθή αλάιπζε αιιά κε πιηθό ειαζηηθό-ηειείσο πιαζηηθό απηήλ ηε 

θνξά. Υξεζηκνπνηείηαη ράιπβαο S235 ρσξίο θξάηπλζε θαη δίλεηαη πάιη 

αηέιεηα κεγέζνπο 5cm κε ην ζρήκα ηεο 1εο ηδηνκνξθήο. Η κε γξακκηθή 

αλάιπζε γίλεηαη κε ηε κέζνδν Arc-Length. 
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ρήκα 9.38 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε 

αηέιεηα 

 

 

 

 
ρήκα 9.39 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 

 

 

 

 

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 351 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

Παξαηεξνύκε όηη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο γηα κε γξακκηθόηεηα πιηθνύ θαη 

γεσκεηξίαο παξνπζηάδνπλ θαζνδηθό θιάδν κεηά ην ιπγηζκό ηεο δνθνύ. Η 

ηηκή ηνπ θνξηίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε ιπγηζκό είλαη ιίγν κηθξόηεξε από ην 

θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ πνπ έρεη βξεζεί, εμαηηίαο ηεο αξρηθήο γεσκεηξηθήο 

αηέιεηαο όπσο επηζεκάλζεθε θαη πξνεγνπκέλσο. Η κε γξακκηθόηεηα ηνπ 

πιηθνύ δελ επηηξέπεη ζηε δνθό κεηαιπγηζκηθή αληνρή, αιιά αληηζέησο 

επηηαρύλεη ηελ αζηνρία ηνπ θνξέα. 

ηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνύλ, παξνπζηάδνληαη εηθόλεο ησλ ηάζεσλ θαη 

ησλ παξακνξθώζεσλ ηεο δνθνύ γηα ηα 4 ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία πνπ 

ζεκεηώλνληαη ζηνπο δξόκνπο ηζνξξνπίαο. 

 

EIKONE ΣΑΕΩΝ ΣΑ 4 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ  

ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

 

ΔΙΚΟΝΔ ΣΑΔΩΝ VON MISES 

 

ΗΜΔΙΟ Α (t=0,10) 

 
ρήκα 9.40 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A (πξννπηηθό) 
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ΗΜΔΙΟ Β (t=0,17) 

 
ρήκα 9.41 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν B (πξννπηηθό) 

 

 

 

ΗΜΔΙΟ Γ (t=0,48) 

 
ρήκα 9.42 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 353 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

 

 
ρήκα 9.43 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (όςε) 

 

 

 

ΗΜΔΙΟ Γ (t=1,00) 

 
ρήκα 9.44 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (πξννπηηθό) 
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ρήκα 9.45 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (όςε) 

 

 

 

 

 
ρήκα 9.46 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (θάηνςε) 

 

 

 

 

 

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 355 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

EIKONE ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΕΩΝ ΣΑ 4 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ 

ΔΡΟΜΟΤ ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

ΗΜΔΙΟ Α (t=0,10) 

 
ρήκα 9.47 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 
ρήκα 9.48 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A (θάηνςε) 
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ρήκα 9.49 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A (όςε) 

 

 

 

ΗΜΔΙΟ Β (t=0,17) 

 
ρήκα 9.50 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν B (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 357 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

 

 
ρήκα 9.51 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν B (θάηνςε) 

 

 

 

 

 
ρήκα 9.52 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν B (όςε) 
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ΗΜΔΙΟ Γ (t=0,48) 

 
ρήκα 9.53 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 
ρήκα 9.54 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (θάηνςε) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 359 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

 

 
ρήκα 9.55 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (όςε) 

 

 

 

ΗΜΔΙΟ Γ (t=1,00) 

 
ρήκα 9.56 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (πξννπηηθό) 
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ρήκα 9.57 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (θάηνςε) 

 

 

 

 

 
ρήκα 9.58 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (όςε) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 361 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

9.2.8 ςγκπιηική παποςζίαζη ηυν δπόμυν ιζοπποπίαρ για όλερ ηιρ 

αναλύζειρ ηηρ κςτελυηήρ δοκού 

 

 
ρήκα 9.59 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο γηα ηα 2 είδε κε γξακκηθόηεηαο πνπ εμεηάζζεθαλ 

 

 
ρήκα 9.60 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο γηα ηα 2 είδε κε γξακκηθόηεηαο πνπ εμεηάζζεθαλ 
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9.2.9 ςγκπιηική παποςζίαζη ηυν δπόμυν ιζοπποπίαρ για ηιρ μη 

γπαμμικέρ αναλύζειρ ζςμπαγούρ και κςτελυηήρ δοκού 

ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδνληαη ζε θνηλά δηαγξάκκαηα νη 

δξόκνη ηζνξξνπίαο πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηηο κε γξακκηθέο αλαιύζεηο 

ζην ADINA γηα ηε ζπκπαγή θαη ηελ αληίζηνηρε θπςεισηή δνθό. 

 
ρήκα 9.61 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο γηα κε γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο 

 

 
ρήκα 9.62 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο γηα κε γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 363 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 
ρήκα 9.63 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο γηα κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο 

 

 
ρήκα 9.64 

Γξόκνη ηζνξξνπίαο γηα κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο 

 

Παξαηεξνύκε όηη ε επηξξνή ησλ νπώλ ζηνλ πιεπξηθό ιπγηζκό ηεο δνθνύ 

δελ είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, θαζώο ηόζν ην θξίζηκν θνξηίν όζν θαη ε 

κεηαιπγηζκηθή ζπκπεξηθνξά ηεο δνθνύ επεξεάδνληαη ειάρηζηα από ηελ 

παξνπζία ησλ θπθιηθώλ νπώλ, ζε ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε ζπκπαγή 

δνθό. 
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9.3 Αποηελέζμαηα απιθμηηικών αναλύζευν για ηην 

πλεςπικά εξαζθαλιζμένη δοκό μήκοςρ 20m με κςκλικέρ 

οπέρ 

 ηελ εμεηαδόκελε θπςεισηή δνθό κήθνπο 20m, εάλ ηνπνζεηεζνύλ 

πιεπξηθέο εμαζθαιίζεηο ζε όιν ην κήθνο ηεο εκπνδίδεηαη ν πιεπξηθόο 

ιπγηζκόο. Αλακελόκελεο κνξθέο αζηνρίαο είλαη ζπλεπώο: αζηνρία ησλ 

απιώλ ηαπ ζηηο θξίζηκεο ηνκέο, αζηνρία ησλ ζπκπαγώλ ηκεκάησλ ηνπ 

θνξκνύ, αζηνρία ηνπ θνξκνύ ζηηο ζηεξίμεηο, ηνπηθόο ιπγηζκόο. 

Η γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνύ κε ην ADINA ζα δώζεη ηελ ηηκή ηνπ θνξηίνπ 

γηα ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ηνπηθόο ιπγηζκόο ηεο δνθνύ θαη ζα γίλνπλ νη 

έιεγρνη επάξθεηαο γηα ηελ ηηκή απηή, ώζηε λα απνδεηρζεί ε κνξθή αζηνρίαο 

ηεο δνθνύ. 

 

9.3.1 Γπαμμική ανάλςζη λςγιζμού ηηρ κςτελυηήρ δοκού 20m με 

πλεςπικέρ εξαζθαλίζειρ ζηο ΑDINA 

 Πξαγκαηνπνηείηαη ζην ADINA γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνύ ηνπ θνξέα 

έρνληαο ηνπνζεηήζεη πιεπξηθέο εμαζθαιίζεηο θαζ‟όιν ην κήθνο ηεο 

θπςεισηήο δνθνύ ζηα ζεκεία ζπλέλσζεο θνξκνύ-άλσ πέικαηνο θαη 

θνξκνύ-θάησ πέικαηνο. 

 

 
ρήκα 9.65 

Ακθηέξεηζηε θπςεισηή δνθόο κήθνπο 20m κε πιεπξηθέο εμαζθαιίζεηο ζηελ 

νπνία αζθείηαη νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν 10kN/m ζην άλσ πέικα 

 

 Η αλάιπζε γίλεηαη ηόζν γηα ηνλ 1ν όζν θαη γηα ην 2ν ηξόπν 

πξνζνκνίσζεο πνπ έρνπλ παξνπζηαζζεί ζηελ παξάγξαθν 9.1. Παξαθάησ 

θαίλνληαη νη 4 πξώηεο ηδηνκνξθέο ιπγηζκνύ θαη γηα ηηο 2 πεξηπηώζεηο. 

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 365 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

1η μέθοδορ πποζομοίυζηρ 

 
ρήκα 9.66 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 
ρήκα 9.67 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (θάηνςε) 
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ρήκα 9.68 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (όςε) 

 

 

 

 

 
ρήκα 9.69 

2ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 367 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

 

 
ρήκα 9.70 

2ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (θάηνςε) 

 

 

 

 

 
ρήκα 9.71 

2ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (όςε) 
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ρήκα 9.72 

3ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 
ρήκα 9.73 

3ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (θάηνςε) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 369 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

 
ρήκα 9.74 

3ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (όςε) 

 

 

 

 

 
ρήκα 9.75 

4ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (πξννπηηθό) 
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ρήκα 9.76 

4ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (θάηνςε) 

 

 

 

 

 
ρήκα 9.77 

4ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (όςε) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 371 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

 

 Pcr (kN/m) 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ 248,1  

2ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ 248,1  

3ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ 277,7  

4ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ 277,7  

Πίλαθαο 9.2 

Φνξηία ιπγηζκνύ γηα θάζε ηδηνκνξθή 

 

Παξαηεξνύκε όηη ην θνξηίν ιπγηζκνύ είλαη θνηλό αλά 2 ηδηνκνξθέο. Από ηηο 

εηθόλεο ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαίλεηαη όηη ε 1ε θαη ε 3ε ηδηνκνξθή είλαη 

ζπκκεηξηθέο, ελώ ε 2ε θαη ε 4ε αληηζπκκεηξηθέο. 

Μία αθόκα παξαηήξεζε είλαη όηη ν ηνπηθόο ιπγηζκόο εκθαλίδεηαη ζηα άθξα 

ηεο δνθνύ θαη όρη ζην κέζν ηεο, πξόθεηηαη γηα ηνπηθό ιπγηζκό ηνπ θνξκνύ 

ιόγσ δηάηκεζεο. Όπσο έρεη παξνπζηαζζεί ζην 6ν θεθάιαην, ν ηνπηθόο 

ιπγηζκόο εκθαλίδεηαη ζηα άθξα ηεο ακθηέξεηζηεο δνθνύ όπνπ έρνπκε 

κέγηζηε ηέκλνπζα, όηαλ ην πάρνο ηνπ θνξκνύ είλαη αξθεηά κηθξό θαη 

κάιηζηα εκθαλώο κηθξόηεξν από ην πάρνο ησλ πεικάησλ. Γηα λα 

εκθαληζζεί ηνπηθόο ιπγηζκόο ζην κέζν ηεο ακθηέξεηζηεο δνθνύ (ν νπνίνο 

ηόηε ζα νθείιεηαη ζηε ξνπή θάκςεο θαη όρη ζηελ ηέκλνπζα), πξέπεη λα 

κεησζεί αξθεηά ην πάρνο ησλ πεικάησλ, ελώ ε δηαθνξά ηνπ από ην πάρνο 

ηνπ θνξκνύ λα είλαη αξθεηά κηθξή. Σν θαηλόκελν ηεο εκθάληζεο ηνπηθνύ 

ιπγηζκνύ ζηα άθξα ηεο δνθνύ εκθαλίδεηαη πξνθαλώο εληνλόηεξν ζηελ 

πεξίπησζε θπςεισηώλ δνθώλ, όπνπ ε ηέκλνπζα πξέπεη λα αλαιεθζεί από 

αξθεηά κεησκέλε κάδα θνξκνύ. Πξόθεηηαη γηα ιπγηζκό ησλ ζπκπαγώλ 

ηκεκάησλ ηνπ θνξκνύ πνπ έρεη αλαθεξζεί σο κνξθή αζηνρίαο γηα ηηο 

θπςεισηέο δνθνύο. 
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2η μέθοδορ πποζομοίυζηρ 

 
ρήκα 9.78 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 
ρήκα 9.79 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (θάηνςε) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 373 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

 
ρήκα 9.80 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (όςε) 

 

 

 

 

 
ρήκα 9.81 

2ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (πξννπηηθό) 
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ρήκα 9.82 

2ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (θάηνςε) 

 

 

 

 

 
ρήκα 9.83 

2ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (όςε) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 375 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

 
ρήκα 9.84 

3ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 
ρήκα 9.85 

3ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (θάηνςε) 
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ρήκα 9.86 

3ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (όςε) 

 

 

 

 

 

 
ρήκα 9.87 

4ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 377 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

 
ρήκα 9.88 

4ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (θάηνςε) 

 

 

 

 

 

 
ρήκα 9.89 

4ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (όςε) 
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 Pcr (kN/m) 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ 248,2  

2ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ 248,4  

3ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ 278,0 

4ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ 278,1 

Πίλαθαο 9.3 

Φνξηία ιπγηζκνύ γηα θάζε ηδηνκνξθή 

 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, παξαηεξνύκε όηη ζε θάζε ηδηνκνξθή παξαηεξείηαη 

ηνπηθόο ιπγηζκόο ελόο άθξνπ ελαιιάμ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 2ε ηδηνκνξθή 

ιπγηζκνύ είλαη ζπκκεηξηθή ηεο 1εο θαη ε 4ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ 

αληηζπκκεηξηθή ηεο 3εο.  

Οη ηηκέο ησλ θνξηίσλ ιπγηζκνύ γηα θάζε ηδηνκνξθή ηαπηίδνληαη ζρεδόλ κε 

ηηο ηηκέο ηεο 1εο κεζόδνπ πξνζνκνίσζεο. 

 

Δπεηδή, σζηόζν, ηα απνηειέζκαηα ησλ ηδηνκνξθώλ γηα ηελ 1ε κέζνδν 

πξνζνκνίσζεο είλαη πεξηζζόηεξν αλακελόκελα, αθνύ ν ηνπηθόο ιπγηζκόο 

ζα εκθαληζηεί ηαπηόρξνλα θαη ζηα 2 άθξα ιόγσ ζπκκεηξίαο ηνπ θνξέα, 

ζηα επόκελα παξαδείγκαηα απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ ν ηνπηθόο ιπγηζκόο ζα 

εμεηαζζεί κε ην κνληέιν ηεο 1εο κεζόδνπ πξνζνκνίσζεο. 

 

9.3.2 Μοπθή αζηοσίαρ ηηρ κςτελυηήρ δοκού 20m με πλεςπικέρ 

εξαζθαλίζειρ 

Η ηηκή ηνπ θνξηίνπ ηνπηθνύ ιπγηζκνύ πνπ πξνέθπςε από ην ADINA  

(Pcr=248,1 kN/m) είλαη αξθεηά κεγάιε, γεγνλόο πνπ πξντδεάδεη όηη ζα έρεη 

ήδε επέιζεη αζηνρία ηνπ θνξέα γηα αξθεηά κηθξόηεξε ηηκή ηνπ θνξηίνπ. Η 

αζηνρία αλακέλεηαη λα νθείιεηαη ζε έλαλ από ηνπο πηζαλνύο κεραληζκνύο 

αζηνρίαο θπςεισηήο δνθνύ πνπ έρνπλ ήδε αξθεηέο θνξέο αλαθεξζεί. 

Πξάγκαηη, πξαγκαηνπνηώληαο ηνπο ειέγρνπο επάξθεηαο γηα ηελ θπςεισηή 

δνθό γηα θνξηίν ίζν κε ην θνξηίν ηνπηθνύ ιπγηζκνύ, όιεο νη ηηκέο ησλ 

αλαπηπζζόκελσλ εληαηηθώλ κεγεζώλ ππεξβαίλνπλ ηελ αληίζηνηρε αληνρή 

ζρεδηαζκνύ. 

Σν θνξηίν πνπ αληηζηνηρεί ζηε ξνπή πιήξνπο πιαζηηθνπνηήζεσο ηνπ 

θνξέα έρεη ππνινγηζηεί ίζν κε Ppl=50,72 kN/m. Όπσο είλαη θαλεξό, ε ηηκή 

απηή αληηζηνηρεί ζηελ αληνρή ησλ απιώλ ηαπ ζε αμνληθή δύλακε ζηελ 

ηνκή αα ηεο κεζαίαο νπήο, πνπ ζπκπίπηεη κε ην κέζν αθξηβώο ηεο δνθνύ. 

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 379 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

Πξάγκαηη, ε αληνρή θάζε απινύ ηαπ ζηελ ηνκή αα ηεο κεζαίαο νπήο ηεο 

δνθνύ έρεη ππνινγηζηεί ζηελ παξάγξαθν 8.5 ηνπ πξνεγνύκελνπ 

θεθαιαίνπ: 

NRd=
m y

Μ

A f 121,2 23,5
2848,2kN

γ 1,0

 
 

 

Eμηζώλνληαο ηελ αληνρή κε ηελ αμνληθή δύλακε ζε θάζε απιό ηαπ έρνπκε: 

NSd=2848,2kN 

Sd
Sd

c

2

Sd
Sd

M
2848,2kN M 2848,2kN 0,891m 2537,75kNm

h

q L
2537,75kNm q 50,75kN/m

8

     


   

 

Δθηεινύληαη όινη νη ππόινηπνη έιεγρνη γηα ηελ ηηκή απηή θνξηίνπ, 

ιακβάλνληαο ηηο ηηκέο ησλ αληνρώλ πνπ έρνπλ ήδε ππνινγηζηεί ζηελ 

παξάγξαθν 8.5: 

 

ρήκα 9.90 

Σνκέο ειέγρνπ  

 

Aνηοσή απλών ηας ζηιρ ηομέρ αα  

 Ανηοσή ζε διάημηζη 

Διέγρεηαη ην πιεζηέζηεξν ζηε ζηήξημε άλνηγκα πνπ είλαη δπζκελέζηεξν. 

VSd≅507,5kN, MSd≅0. 

H ηέκλνπζα δύλακε πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε απιό ηαπ είλαη ίζε κε 

VT,Sd=1/2∙507,2=253,6kN 

 

Vpl,Rd=
V y

Μ0

A f 30,6 23,5
415,17kN 253,6kN

3 γ 3 1
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Ανηοσή απλών ηας ζηιρ ηομέρ bb 

 Eλδεηθηηθά παξνπζηάδεηαη ν έιεγρνο γηα θ=30°. 

Τπνινγίδνληαη νη παξαθάησ ηηκέο αληνρήο γηα ηε δηαηνκή bb πνπ 

αληηζηνηρεί ζε γσλία θ=30°: 

Νθ,Rd=3473,14kN 

Vpl,Rd=586,45kN 

Mθ,Rd=6978,32kNcm 

 

 Έλεγσορ ζηο ακπαίο άνοιγμα 

VSd≅507,5kN, MSd≅0 άξα θαη ΝΜ,Sd=≅0 

ύκθσλα κε ηηο εμηζώζεηο 8.24 πξνθύπηνπλ ηα εμήο εληαηηθά κεγέζε: 

Vθ,Sd=219,75kN 

Nθ,Sd=-126,88kN  

Mθ,Sd=6394,56kNcm 

Δπεηδή Vθ,Sd=219,75kN<0,50∙586,45=293,23kN, δελ απαηηείηαη κείσζε ηεο 

αληνρήο ηεο ξνπήο ιόγσ ηέκλνπζαο. 

 

Ο έιεγρνο επάξθεηαο γίλεηαη: 
126,88 6394,56

0,95 1
3473,14 6978,32

    

Eπνκέλσο ε δηαηνκή είλαη επαξθήο. 

Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε θύιιν Excel έιεγρνη γηα όιεο ηηο ηηκέο γσληώλ 

θαη ην παξαπάλσ θξηηήξην ηθαλνπνηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε. 

 

 Έλεγσορ ζηο μέζο ηος ανοίγμαηορ ηηρ δοκού 

VSd=0, MSd=2537,5kNm Sd
M,Sd

c

M 2537,5kNm
N 2849,13kN

h 0,891m
     

Πξνθύπηνπλ ηα εμήο εληαηηθά κεγέζε: 

Vθ,Sd=1424,57kN 

Nθ,Sd=2467,42kN 

Mθ,Sd=2515,79kNcm 

 

Πξνθύπηεη Vθ,Sd=1424,57kN> Vpl,Rd=586,45kN, όπσο άιισζηε αλακελόηαλ 

εθόζνλ ε ηέκλνπζα ζηελ ηνκή bb έρεη πξνέιζεη από ηζνξξνπία ζηνηρείνπ, 

όπνπ εκπεξηέρεηαη ε αμνληθή δύλακε ιόγσ θακπηηθήο ξνπήο ΜSd, ε νπνία 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρεη απνθηήζεη ηηκή ίζε κε ηε ξνπή 

πιαζηηθνπνίεζεο. 

 

Οη επόκελνη έιεγρνη γίλνληαη κόλν γηα λα δηαπηζησζεί όηη ε αζηνρία ηεο 

δνθνύ πξνέξρεηαη πξάγκαηη από πιαζηηθνπνίεζε ηεο κεζαίαο δηαηνκήο ηεο. 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 381 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

Ανηοσή ζςμπαγών ημημάηυν ηος κοπμού 

 

 Έλεγσορ ζε διάημηζη (ηομή cc) 

Ο έιεγρνο γίλεηαη γηα ηελ πεξηνρή ζηε ζηήξημε ηεο δνθνύ όπνπ ε ηέκλνπζα 

είλαη κέγηζηε. 

ύκθσλα κε ηηο ζρέζεηο 8.7, 8.8 έρνπκε: 

wp,Sd
90

V 2 253,75 512,63kN
89,1

     

wp,Rd
30 1,7 23,5

V 691,95kN>512,63kN
3 1,00

 
 

  

Δπνκέλσο ν θνξκόο είλαη επαξθήο έλαληη δηάηκεζεο. 

 Έλεγσορ ζε διαπποή ή λςγιζμό (ηομή dd) 

Γξώζα ξνπή ζηε δηαηνκή dd: 

Μwp,Sd= Vwp,Sd∙(0,90r0)=512,63∙0,90∙0,30=138,41kNm 

 

Από ηελ παξάγξαθν 8.5 έρεη ππνινγηζηεί: 

Aληνρή ζρεδηαζκνύ έλαληη ιπγηζκνύ: 

MRd=148,38kNm> Μwp,Sd=138,41kNm 

 

Άξα ν θνξκόο είλαη επαξθήο έλαληη ιπγηζκνύ. 

 

 Aνηοσή ηος κοπμού ζηιρ ζηηπίξειρ 

y,Rd Sd
R =987kN>V =507,5kN

 

a,Rd
R =2159,3kN>507,5kN  

 

Δπνκέλσο, ν θνξέαο αζηνρεί ιόγσ πιαζηηθνπνίεζεο ηεο κεζαίαο δηαηνκήο 

ηνπ. ηελ θπςεισηή δνθό ε αζηνρία απηή εξκελεύεηαη σο εμήο: 

-Aζηνρία ησλ απιώλ ηαπ ζην κέζν ηνπ αλνίγκαηνο ζε θαηαθόξπθε ηνκή, 

εμαηηίαο ηεο ππέξβαζεο ηεο αληνρήο ηνπο λα αλαιάβνπλ ηηο αμνληθέο 

δπλάκεηο ιόγσ θακπηηθήο ξνπήο 

-Αζηνρία πηζαλόλ ησλ απιώλ ηαπ ζην κέζν ηνπ αλνίγκαηνο ζε ηνκή ππό 

γσλία θ, εμαηηίαο ηεο ππέξβαζεο αληνρήο ηεο δηαηνκήο. 
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Σα παξαπάλσ θαηλόκελα ζπληζηνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πιήξνπο 

πιαζηηθνπνίεζεο ηεο κεζαίαο δηαηνκήο. 

 

 

9.3.3 Μη γπαμμική ανάλςζη ςλικού ηηρ κςτελυηήρ δοκού 20m με 

πλεςπικέρ εξαζθαλίζειρ ζηο ΑDINA 

Έρνληαο δηεξεπλήζεη ηε κνξθή αζηνρίαο ηεο πιεπξηθά 

εμαζθαιηζκέλεο θπςεισηήο δνθνύ θαη έρνληαο αλαθαιύςεη όηη νθείιεηαη 

ζηελ πιαζηηθνπνίεζε, πξαγκαηνπνηνύκε κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ ζην 

πξόγξακκα ADINA. Θεσξείηαη δηγξακκηθό πιηθό S235 ρσξίο θξάηπλζε. 

 

 

 
ρήκα 9.91 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 383 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

EIKONE ΣΑΕΩΝ ΣΑ 4 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ  

ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

ΔΙΚΟΝΔ ΣΑΔΩΝ VON MISES 

ΗΜΔΙΟ Α (t=0,12) 

 
ρήκα 9.92 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Α  

 

ΗΜΔΙΟ Β (t=0,18) 

 
ρήκα 9.93 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Β (πξννπηηθό)  
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ρήκα 9.94 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Β (όςε)  

 

 

 

ΗΜΔΙΟ Γ (t=0,46) 

 
ρήκα 9.95 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (πξννπηηθό)  

 

 

 

 

 

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 385 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

 

 
ρήκα 9.96 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (όςε) 

 

 

 

ΗΜΔΙΟ Γ (t=1,00) 

 
ρήκα 9.97 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (πξννπηηθό) 
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ρήκα 9.98 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (όςε) 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 

ην ζεκείν Α όιεο νη ηάζεηο von Mises είλαη θάησ από ην όξην δηαξξνήο, 

όπσο αλακελόηαλ αθνύ βξηζθόκαζηε ζηνλ ειαζηηθό θιάδν ηνπ δξόκνπ 

ηζνξξνπίαο. 

ην ζεκείν Β έρεη αξρίζεη ε δηαξξνή ηνπ κέζνπ ηνπ αλνίγκαηνο θαη ησλ 

απιώλ ηαπ ζηελ πεξηνρή απηή, θαζώο θαη ησλ ζεκείσλ γύξσ από ηηο 

θπθιηθέο νπέο ζηηο θξίζηκεο δηαηνκέο bb. 

ην ζεκείν Γ ε δηαξξνή έρεη επεθηαζεί ζε κεγαιύηεξν κέξνο ησλ απιώλ 

ηαπ ζηελ πεξηνρή ηνπ κέζνπ ηνπ αλνίγκαηνο. 

ην ζεκείν Γ έρνπλ δηαξξεύζεη αξθεηέο ίλεο γύξσ από ην κέζν, ελώ ε 

κεζαία δηαηνκή έρεη πιαζηηθνπνηεζεί πιήξσο, γεγνλόο πνπ ζεκαηνδνηεί 

ηελ αζηνρία ηνπ θνξέα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 387 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

ΔΙΚΟΝΔ OΡΘΩΝ ΣΑΔΩΝ  

 

ΗΜΔΙΟ Α (t=0,12) 

 
ρήκα 9.99 

Δηθόλα νξζώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Α 

 

 

 

ΗΜΔΙΟ Β (t=0,18) 

 
ρήκα 9.100 

Δηθόλα νξζώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Β 
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ΗΜΔΙΟ Γ (t=0,46) 

 
ρήκα 9.101 

Δηθόλα νξζώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ 

 

 

 

ΗΜΔΙΟ Γ (t=1,00) 

 
ρήκα 9.102 

Δηθόλα νξζώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ 

 

 

 

 

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 389 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

EIKONE ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΕΩΝ ΣΑ 4 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ 

ΔΡΟΜΟΤ ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

 

 

ΗΜΔΙΟ Α 

 
ρήκα 9.103 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Α 

 

 

 

ΗΜΔΙΟ Β 

 
ρήκα 9.104 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Β 
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ΗΜΔΙΟ Γ 

 
ρήκα 9.105 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ 

 

 

 

ΗΜΔΙΟ Γ 

 
ρήκα 9.106 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (όςε) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 391 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

 

 
ρήκα 9.107 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (πξννπηηθό) 

 

ην ζρήκα 9.108 θαίλνληαη ζπγθξηηηθά ζε θνηλό δηάγξακκα ν δξόκνο 

ηζνξξνπίαο ηνπ ADINA θαη ν αλαιπηηθόο δξόκνο ηζνξξνπίαο πνπ αληηζηνηρεί 

ζηελ πιαζηηθνπνίεζε ηεο ακθηέξεηζηεο δνθνύ. 

 
ρήκα 9.108 

ύγθξηζε δξόκνπ ηζνξξνπίαο ADINA θαη αλαιπηηθνύ δξόκνπ ηζνξξνπίαο 
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9.4 Αποηελέζμαηα απιθμηηικών αναλύζευν για ηοπικό 

λςγιζμό ηηρ δοκού μήκοςρ 20m με κςκλικέρ οπέρ 

 Θα εμεηαζζνύλ δύν παξαδείγκαηα ηνπηθνύ ιπγηζκνύ ηεο 

εμεηαδόκελεο θπςεισηήο δνθνύ κε κείσζε ηνπ πάρνπο ηνπ θνξκνύ θαη ησλ 

πεικάησλ ηεο. 

 

9.4.1 Αζηοσία ηηρ κςτελυηήρ δοκού λόγυ ηοπικού λςγιζμού ζηα 

άκπα ηηρ 

 Πξνθεηκέλνπ λα είλαη ν ηνπηθόο ιπγηζκόο θξίζηκε κνξθή αζηνρίαο γηα 

ηελ εμεηαδόκελε δνθό, ζα ζεσξεζεί ε παξαπάλσ δνθόο κε αξθεηά 

κεησκέλν πάρνο θνξκνύ θαη πεικάησλ, ελώ ζα ηνπνζεηεζεί θαη πιεπξηθή 

εμαζθάιηζε θαζ΄όιν ην κήθνο ηεο ζηε ζπλέλσζε άλσ πέικαηνο-θνξκνύ. 

Οξίδνληαη ηα λέα πάρε σο εμήο: 

tw=7mm 

tf=10mm 

Σν νιηθό ύςνο ηεο δνθνύ παξακέλεη h=960mm, επνκέλσο o θνξκόο ηνπ 

απινύ ηαπ έρεη ύςνο ίζν κε hηαπ=(h/2-r0-tf)=(960/2-300-10)mm=170mm. 

Οη παξαπάλσ παξαδνρέο απνηεινύλ απινπζηεύζεηο, θαζώο γλσξίδνπκε όηη 

νη θπςεισηέο δνθνί πξνέξρνληαη κε θαηάιιειε δηεξγαζία από πξόηππεο 

δηαηνκέο, ζπλεπώο πξέπεη ηα γεσκεηξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά λα είλαη 

ζπκβαηά κε ραξαθηεξηζηηθά πξνηύπσλ δηαηνκώλ. Ωζηόζν, όινη νη θνξείο 

πνπ έρνπλ κέρξη ηώξα εμεηαζζεί αληηζηνηρνύλ ζε ζπγθνιιεηέο δηαηνκέο 

ηπραίσλ δηαζηάζεσλ, θαζώο ζην πξόγξακκα ADINA ε θύξηα κέζνδνο 

κειέηεο είλαη ε πξνζνκνίσζε ζπγθνιιεηώλ δηαηνκώλ. 

Πξαγκαηνπνηώληαο θαηάηαμε ηνπ θνξκνύ ηεο λέαο δηαηνκήο, πξνθύπηεη όηη 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 4, ηόζν γηα ηηο ηνκέο bb, όζν θαη γηα ηηο ηνκέο αα. 

Δπνκέλσο, ζα γίλεη ρξήζε ησλ ειαζηηθώλ ηδηνηήησλ γηα ηε δηαηνκή. 

 

Πξαγκαηνπνηείηαη ζην ADINA γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνύ θαη ηα 

απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηα επόκελα ζρήκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 393 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

 

 
ρήκα 9.109 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 
ρήκα 9.110 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (θάηνςε) 
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ρήκα 9.111 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (όςε) 

 

 

 

 
ρήκα 9.112 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (ιεπηνκέξεηα ηνπηθνύ ιπγηζκνύ) 

 

Σν θξίζηκν θνξηίν γηα ηνλ ηνπηθό ιπγηζκό πξνέθπςε ίζν κε 

Pcr=16,04kN/m. 

Ο ηνπηθόο ιπγηζκόο εμαθνινπζεί λα εκθαλίδεηαη ζηα άθξα ηεο δνθνύ γηα ηηο 

πξώηεο ηδηνκνξθέο (εμαζζελεκέλε ε ζπκβνιή ηνπ θνξκνύ ζηελ παξαιαβή 

ηεο ηέκλνπζαο). 

Καζώο πξνρσξάκε ζε επόκελεο ηδηνκνξθέο, ν ηνπηθόο ιπγηζκόο πξνρσξάεη 

ζηαδηαθά ζην εζσηεξηθό ηεο δνθνύ. Δλδεηθηηθά παξνπζηάδεηαη ε 12ε 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 395 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

ηδηνκνξθή, όπνπ θαίλεηαη ε κεηαθίλεζε ηνπ ηνπηθνύ ιπγηζκνύ από ηα άθξα 

ζε απόζηαζε πεξί ην ¼ ηνπ κήθνπο ηεο δνθνύ. 

 

 
ρήκα 9.113 

12ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ  

 

„Δρνληαο κεηώζεη ην πάρνο θνξκνύ θαη πεικάησλ, αιιάδνπλ ηα 

γεσκεηξηθά θαη αδξαλεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαηνκώλ ηνπ θνξέα, θαη 

ζπλεπώο νη ηηκέο ηεο αληνρήο ησλ απιώλ ηαπ, ησλ ζπκπαγώλ ηκεκάησλ 

ηνπ θνξκνύ θαη ηνπ θνξκνύ ζηηο ζηεξίμεηο. Οη ηηκέο απηέο ππνινγίδνληαη ζε 

θύιιν Excel πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα απηόλ αθξηβώο ην ζθνπό. 

Φνξηίδνληαο ην θνξέα κε θνξηίν ίζν κε ην θνξηίν ηνπηθνύ ιπγηζκνύ 

από ηε γξακκηθή αλάιπζε ζην ΑDINA (P=16,04kN/m) θαη εθηειώληαο ζην 

θύιιν Excel όινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο επάξθεηαο γηα θπςεισηέο 

δνθνύο, πξνθύπηεη όηη ηθαλνπνηνύληαη όια ηα θξηηήξηα θαη δελ επέξρεηαη 

αζηνρία ηνπ θνξέα. Μόλε εμαίξεζε ζπληζηά ε κε ηήξεζε ηεο αλίζσζεο 

h0≤60∙ε∙tw πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ έιεγρν επάξθεηαο ησλ ζπκπαγώλ 

ηκεκάησλ ηνπ θνξκνύ ζε δηαξξνή θαη ιπγηζκό, εμαηηίαο ηνπ αξθεηά κηθξνύ 

πάρνπο θνξκνύ πνπ επηιέρζεθε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Γίλεηαη 

θαλεξό όηη ιόγσ απηνύ ηνπ γεγνλόηνο αλακέλεηαη ηνπηθή αζηνρία ηνπ 

θνξκνύ ζηηο πεξηνρέο κεγάιεο έληαζεο (αλάινγα κε ην πνύ εθδειώλεηαη ν 

ηνπηθόο ιπγηζκόο ζηελ 1ε ηδηνκνξθή ηεο γξακκηθήο αλάιπζεο ιπγηζκνύ). 

πλεπώο, θξίζηκε κνξθή αζηνρίαο γηα ην λέν θνξέα είλαη ν ηνπηθόο 

ιπγηζκόο. εκεηώλεηαη όηη ην θαηαλεκεκέλν θνξηίν πνπ αληηζηνηρεί ζηε 

δηαξξνή ησλ αθξαίσλ ηλώλ ηεο εμεηαδόκελεο δηαηνκήο πξνθύπηεη ίζν κε 

Py=16,77kN/m. 
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Μη γπαμμική ανάλςζη ςλικού και γευμεηπίαρ ηος θοπέα 

Πξαγκαηνπνηείηαη κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο ζην 

ADINA κε ηε κέζνδν   Arc-Length (collapse analysis) όπνπ ζεσξείηαη σο 

ζεκείν αλαθνξάο ν θόκβνο ηεο κεζαίαο δηαηνκήο ζην ζεκείν ζπλέλσζεο 

θνξκνύ θαη θάησ πέικαηνο. Γίλεηαη αξρηθή αηέιεηα ίζε κε 1cm θαηά ηε 

δηεύζπλζε y θαη ζύκθσλε κε ηελ πξώηε ηδηνκνξθή ηεο γξακκηθήο 

αλάιπζεο ιπγηζκνύ. Η αηέιεηα δίλεηαη ζε θόκβν θνληά ζην άθξν ηεο δνθνύ 

όπνπ παξνπζηαδόηαλ έληνλνο ηνπηθόο ιπγηζκόο. Υξεζηκνπνηείηαη δηγξακκηθό 

πιηθό S235 ρσξίο θξάηπλζε.  

ηα επόκελα ζρήκαηα θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο πνπ πξνέθπςαλ από 

ηε κε γξακκηθή αλάιπζε. 

 

 

 

 
ρήκα 9.114 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 

 

 

 

 

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 397 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 
ρήκα 9.115 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 

 

 

 

 
ρήκα 9.116 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 
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EIKONE ΣΑΕΩΝ ΣΑ 4 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ  

ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

 

ΔΙΚΟΝΔ ΣΑΔΩΝ VON MISES 

ΗΜΔΙΟ Α (t=0,175) 

 
ρήκα 9.117 

Δηθόλα ηάζεσλ von Misesγηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A 

 

 

ΗΜΔΙΟ Β(t=0,425) 

 
ρήκα 9.118 

Δηθόλα ηάζεσλ von Misesγηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν B 

 

 

 

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 399 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

ΗΜΔΙΟ Γ (t=0,50) 

 
ρήκα 9.119 

Δηθόλα ηάζεσλ von Misesγηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ 

 

 

 

ΗΜΔΙΟ Γ (t=1,00) 

 
ρήκα 9.120 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ 
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ρήκα 9.121 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (ιεπηνκέξεηα) 

 

Παξαηεξείηαη ηνπηθόο ιπγηζκόο ζηα άθξα όπνπ θαίλεηαη θαζαξά θαη ν 

ιπγηζκόο ησλ ζπκπαγώλ ηκεκάησλ ηνπ θνξκνύ ζηελ πεξηνρή απηή (ν 

ιπγηζκόο ησλ ζπκπαγώλ ηκεκάησλ ηνπ θνξκνύ εληνπίδεηαη ζηα άθξα ιόγσ 

ηεο αξρηθήο γεσκεηξηθήο αηέιεηαο πνπ έρεη δνζεί ζύκθσλε κε ηελ 1ε 

ηδηνκνξθή). 

 

ΔΙΚΟΝΔ ΓΙΑΣΜΗΣΙΚΩΝ ΣΑΔΩΝ  

ΗΜΔΙΟ Β 

 
ρήκα 9.122 

Δηθόλα δηαηκεηηθώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Β  

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 401 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

ΗΜΔΙΟ Γ 

 
ρήκα 9.123 

Δηθόλα δηαηκεηηθώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ  

 

 

 

ΗΜΔΙΟ Γ 

 
ρήκα 9.124 

Δηθόλα δηαηκεηηθώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ 
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EIKONE ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΕΩΝ  ΣΑ 4 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ 

ΔΡΟΜΟΤ ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

 

ΗΜΔΙΟ Α 

 
ρήκα 9.125 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Α 

 

 

ΗΜΔΙΟ Β 

 
ρήκα 9.126 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Β 

 

 

 

 

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 403 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

ΗΜΔΙΟ Γ 

 
ρήκα 9.127 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ 

 

 

 

ΗΜΔΙΟ Γ 

 
ρήκα 9.128 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (πξννπηηθό) 
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ρήκα 9.129 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (όςε) 

 

 

 

 

 
ρήκα 9.130 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (ιεπηνκέξεηα) 

 

 

 

 

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 405 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

9.4.2 Αζηοσία ηηρ κςτελυηήρ δοκού λόγυ αλληλεπίδπαζηρ 

διαπποήρ και ηoπικού λςγιζμού ζηο μέζο ηηρ  

 Έσο ηώξα, ν ηνπηθόο ιπγηζκόο γηα ηηο πξώηεο ηδηνκνξθέο ιπγηζκνύ 

πξνέθππηε ζηα άθξα ηεο δνθνύ. Όπσο έρεη δηεξεπλεζεί ζην θεθάιαην 6, 

έλαο απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπκε εηθόλα ηνπηθνύ 

ιπγηζκνύ ζην κέζν κηαο ακθηέξεηζηεο δνθνύ είλαη λα κεησζεί αξθεηά θαη ην 

πάρνο ησλ πεικάησλ. πλέπεηα ζα είλαη ε απνδπλάκσζε ησλ πεικάησλ 

ζηελ παξαιαβή ηεο θάκςεο θαη άξα ε εκθάληζε ηνπηθνύ ιπγηζκνύ ζην άλσ 

ζιηβόκελν πέικα ιόγσ θάκςεο.  

Γηα ην ιόγν απηό επηιέγνληαη ηα εμήο πάρε: 

tw=7,5mm 

tf=8,2mm 

Σν νιηθό ύςνο ηεο δνθνύ ιακβάλεηαη θαη πάιη ίζν κε h=960mm, επνκέλσο 

o θνξκόο ηνπ απινύ ηαπ έρεη ύςνο ίζν κε hηαπ=(h/2-r0-tf)=(960/2-300-

8,2)mm= =171,8mm. 

Ο θνξκόο θαηαηάζζεηαη ζηελ 4ε θαηεγνξία ζύκθσλα κε ηνλ Δπξσθώδηθα. 

 

 

ην θύιιν Excel πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηε κειέηε ησλ 

θπςεισηώλ δνθώλ ππνινγίδνληαη ηα λέα γεσκεηξηθά θαη αδξαλεηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαηνκώλ ηνπ θνξέα, θαζώο θαη νη ηηκέο ηεο αληνρήο 

ησλ απιώλ ηαπ, ησλ ζπκπαγώλ ηκεκάησλ ηνπ θνξκνύ θαη ηνπ θνξκνύ ζηηο 

ζηεξίμεηο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη ην θαηαλεκεκέλν θνξηίν πνπ αληηζηνηρεί ζηε 

δηαξξνή ησλ αθξαίσλ ηλώλ ηεο κεζαίαο δηαηνκήο ηνπ θνξέα θαη ζπλεπώο 

ζηελ ππέξβαζε γηα ηελ πεξηνρή απηή ηεο αληνρήο ζε αμνληθή δύλακε ησλ 

θαηαθνξύθσλ απιώλ ηαπ, αιιά θαη ζηελ ππέξβαζε ηεο αληνρήο ζε 

δηάηκεζε ησλ απιώλ ηαπ ππό γσλία, είλαη ίζν κε Py=14,73kN/m. Η 

αζηνρία ησλ απιώλ ηαπ ζηα άθξα ηεο δνθνύ, επέξρεηαη γηα αξθεηά 

κεγαιύηεξε ηηκή θνξηίνπ. 

Πξνθαλώο δελ ηεξείηαη θαη πάιη ε αλίζσζε h0≤60∙ε∙tw πνπ απαηηείηαη γηα 

ηνλ έιεγρν επάξθεηαο ησλ ζπκπαγώλ ηκεκάησλ ηνπ θνξκνύ ζε δηαξξνή θαη 

ιπγηζκό, εμαηηίαο ηνπ αξθεηά κηθξνύ πάρνπο θνξκνύ.  

 

Πξαγκαηνπνηείηαη ζην ADINA γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνύ γηα ηνλ πιεπξηθά 

εμαζθαιηζκέλν θνξέα θαη ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηα επόκελα 

ζρήκαηα. 
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ρήκα 9.131 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 
ρήκα 9.132 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (θάηνςε) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 407 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

 

 
ρήκα 9.133 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (όςε) 

 

 

 

 

 
ρήκα 9.134 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ (ιεπηνκέξεηα) 

 

Παξαηεξνύκε όηη εθδειώλεηαη ηνπηθόο ιπγηζκόο ζην κέζν ηεο δνθνύ 

ήδε από ηελ 1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ. Η εκθάληζε ηνπ γίλεηαη πξνθαλώο 

ζην ζιηβόκελν άλσ πέικα θαη ζην άλσ ηκήκα ηνπ θνξκνύ. Σα ζπκπαγή 

ηκήκαηα ηνπ θνξκνύ πνπ αζηνρνύλ βξίζθνληαη ηώξα ζηελ πεξηνρή ηεο 

κεζαίαο δηαηνκήο θαη όρη ζηα άθξα ηεο δνθνύ. Σν αληίζηνηρν θνξηίν 

ηνπηθνύ ιπγηζκνύ πξνθύπηεη ίζν κε Pcr=17,03kN/m, ιίγν κεγαιύηεξν 

από ην θνξηίν πνπ αληηζηνηρεί ζηε ξνπή δηαξξνήο ησλ αθξαίσλ ηλώλ ηεο 
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κεζαίαο δηαηνκήο, Py=14,73kN/m. Αλακέλεηαη αιιειεπίδξαζε δηαξξνήο 

θαη ηνπηθνύ ιπγηζκνύ γηα ην θνξέα. 

 

Μη γπαμμική ανάλςζη ςλικού και γευμεηπίαρ ηος θοπέα 

Με ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ Arc-Length πξαγκαηνπνηείηαη ζην ADINA 

κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο, ε νπνία ζα επηηξέςεη λα 

θαλεί ε αιιειεπίδξαζε ησλ δύν κνξθώλ αζηνρίαο. Θεσξείηαη σο ζεκείν 

αλαθνξάο ν θόκβνο ηεο κεζαίαο δηαηνκήο ζην ζεκείν ζπλέλσζεο θνξκνύ 

θαη θάησ πέικαηνο. Γίλεηαη αξρηθή αηέιεηα ίζε κε 1cm θαηά ηε δηεύζπλζε y 

θαη ζύκθσλε κε ηελ πξώηε ηδηνκνξθή ηεο γξακκηθήο αλάιπζεο ιπγηζκνύ. 

Η αηέιεηα δίλεηαη ζε θόκβν ιίγν θάησ από ηε ζπλαξκνγή άλσ πέικαηνο θαη 

θνξκνύ ηεο κεζαίαο δηαηνκήο, ε νπνία είλαη δεζκεπκέλε θαηά y. 

Xξεζηκνπνηείηαη δηγξακκηθό πιηθό S235 ρσξίο θξάηπλζε.  

ηα επόκελα ζρήκαηα θαίλνληαη νη δξόκνη ηζνξξνπίαο πνπ πξνέθπςαλ από 

ηε κε γξακκηθή αλάιπζε. 

 

 

 
ρήκα 9.135 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 

 

 

 

 

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 409 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 
ρήκα 9.136 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε ε 

αηέιεηα 

 

 

 
ρήκα 9.137 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 
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Υαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη ε θέξνπζα ηθαλόηεηα ηνπ θνξέα κεηώλεηαη αξθεηά 

ηόζν εμαηηίαο ηεο αιιειεπίδξαζεο δηαξξνήο θαη ηνπηθνύ ιπγηζκνύ, όζν θαη 

ιόγσ ηεο κεγάιεο αξρηθήο γεσκεηξηθήο αηέιεηαο. Ο θνξέαο αζηνρεί 

επνκέλσο γηα θνξηίν κηθξόηεξν από ην θνξηίν πνπ αληηζηνηρεί ζηε ξνπή 

δηαξξνήο. Σν θνξηίν αζηνρίαο πξνθύπηεη από ηνπο δξόκνπο ηζνξξνπίαο ίζν 

κε q=10,6 kN/m. 

Δπηπξόζζεηα θαίλεηαη θαη ε κεγάιε επηξξνή ηεο δηαξξνήο, ζε αληίζεζε κε 

ην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα, θαζώο έρνπκε αξθεηά κηθξόηεξε εγθάξζηα 

εθηξνπή ηνπ θόκβνπ ηεο αηέιεηαο. 

 

 

EIKONE ΣΑΕΩΝ ΣΑ 4 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ  

ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

 

ΔΙΚΟΝΔ ΣΑΔΩΝ VON MISES 

ΗΜΔΙΟ Α (t=0,27) 

 
ρήκα 9.138 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 411 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

ΗΜΔΙΟ Β (t=0,40) 

 
ρήκα 9.139 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Β 

 

 

 

ΗΜΔΙΟ Γ (t=1,00) 

 
ρήκα 9.140 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ 
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ρήκα 9.141 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (ιεπηνκέξεηα) 

 

 

ΔΙΚΟΝΔ ΟΡΘΩΝ ΣΑΔΩΝ 

ΗΜΔΙΟ Α 

 
ρήκα 9.142 

Δηθόλα νξζώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Α 

 

 

 

 

 

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 413 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

ΗΜΔΙΟ Β 

 
ρήκα 9.143 

Δηθόλα νξζώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Β 

 

 

 

ΗΜΔΙΟ Γ 

 
ρήκα 9.144 

Δηθόλα νξζώλ ηάζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (ιεπηνκέξεηα) 
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EIKONE ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΕΩΝ ΣΑ 4 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ 

ΔΡΟΜΟΤ ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

 

ΗΜΔΙΟ Α 

 
ρήκα 9.145 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Α 

 

 

 

ΗΜΔΙΟ Β 

 
ρήκα 9.146 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Β 

 

 

 

 

 

 



 

ύγθξηζε θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηελ αζηνρία δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο   - 415 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

ΗΜΔΙΟ Γ 

 
ρήκα 9.147 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 
ρήκα 9.148 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (θάηνςε) 
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ρήκα 9.149 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (όςε) 

 
ρήκα 9.150 

Δηθόλα παξακνξθώζεσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (ιεπηνκέξεηα) 

 

ε όιεο ηηο παξαπάλσ εηθόλεο παξαηεξνύκε ηελ αιιειεπίδξαζε δηαξξνήο 

θαη ηνπηθνύ ιπγηζκνύ ζην κέζν ηεο δνθνύ. Η αζηνρία ηνπ θνξέα 

επηηαρύλεηαη εμαηηίαο ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ δύν θαηλνκέλσλ. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: 

ηελ παξάγξαθν 9.4 εμεηάζζεθε αξθεηά κεγάιε κείσζε ηνπ πάρνπο ηνπ 

θνξκνύ θαη ησλ πεικάησλ, ώζηε λα επηβεβαησζεί ε αλακελόκελε αζηνρία 

ησλ δνθώλ ιόγσ ηνπηθνύ ιπγηζκνύ. Πξέπεη, όκσο, λα ζεκεησζεί όηη ζηελ 

πξάμε δελ επηιέγεηαη ε θαηαζθεπή θπςεισηώλ δνθώλ από πξόηππεο 

δηαηνκέο κηθξνύ πάρνπο. Η παξνπζία ησλ νπώλ ζηνλ θνξκό κεηώλεη ηε 

δηαηκεηηθή αληνρή ησλ δνθώλ, ζπλεπώο είλαη επηζπκεηό λα δηαζέηνπλ 

επαξθώο ηθαλό πάρνο θνξκνύ.  



Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

 

Kεθάλαιο 10 

 

Αριθμηηικές αναλύζεις δοκών με 

κσκλικές οπές 

 

Σην παξόλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη γξακκηθέο θαη κε γξακκηθέο 

αλαιύζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πξόγξακκα πεπεξαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ ADINA γηα δνθνύο κε θπθιηθέο νπέο. Έγηλαλ αλαιύζεηο γηα 

δηάθνξα κήθε δνθώλ, δηάθνξα πάρε θνξκνύ θαη πεικάησλ θαη δηάθνξεο 

δηακέηξνπο νπώλ. 

Δμεηάδεηαη επίζεο ε απνκείσζε ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ησλ θπςεισηώλ 

δνθώλ ζε ζύγθξηζε κε ηηο αληίζηνηρεο ζπκπαγείο δνθνύο. 

Eλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλόο όηη ελδέρεηαη ε κνξθή ηεο αζηνρίαο λα 

αιιάδεη κε αιιαγή ηεο δηακέηξνπ. 

 

 

10.1 Aμθιέρειζηη κσυελφηή δοκός μήκοσς 8,1m 

 Πξαγκαηνπνηήζεθαλ γξακκηθέο θαη κε γξακκηθέο αλαιύζεηο ζην 

ADINA γηα δνθό κήθνπο 8,1m κε 8 θπθιηθέο νπέο θαηά κήθνο ηνπ θνξκνύ 

ηεο. Eμεηάζζεθαλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί πάρνπο θνξκνύ θαη 

πεικάησλ θαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο δηακέηξνπ ησλ θπθιηθώλ νπώλ. 

 

10.1.1 Αποηελέζμαηα αναλύζεφν για πλεσρικό λσγιζμό κσυελφηής 

δοκού 

Η εμεηαδόκελε δηαηνκή έρεη ηα αθόινπζα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

h=960mm 

b=300mm 

tw=17mm 

tf=32mm 
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Σρήκα 10.1 

Γεσκεηξία αξρηθνύ θνξεά ζην ADINA 

 

Τν αξρηθό κνληέιν απνηειείηαη από νπέο δηακέηξνπ 60cm πνπ απέρνπλ 

κεηαμύ ηνπο 30cm, ελώ νη αθξαίεο νπέο απέρνπλ από ηηο ζηεξίμεηο 

απόζηαζε ίζε κε 60cm. H ηηκή απηή ηεο δηακέηξνπ ηθαλνπνηεί ηνπο 

πεξηνξηζκνύο ηνπ Δπξσθώδηθα θαη ζηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη ηηκέο 

δηακέηξνπ ησλ νπώλ κεηαμύ 0,10m θαη 0,80m θάλνληαο ηνπο απαξαίηεηνπο 

ειέγρνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί πνηεο από ηηο ηηκέο απηέο βξίζθνληαη 

εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Δπξσθώδηθα. Οη δνθηκέο γίλνληαη θξαηώληαο ζηαζεξό 

ην θέληξν ησλ θπθιηθώλ νπώλ, όπσο αθξηβώο θαίλεηαη ζην ζρήκα 10.1 γηα 

ηηο θπθιηθέο νπέο δηακέηξνπ 60cm θαη απμνκεηώλνληαο ηελ ηηκή ηεο 

δηακέηξνπ. 

 

 

Yπελζπκίδεηαη όηη νη γεσκεηξηθνί πεξηνξηζκνί γηα ηηο δνθνύο κε θπθιηθέο 

νπέο είλαη νη αθόινπζνη: 

 

h0≤0,80∙dw 

d10,10∙dw 

d2=d1                                                                                              

a0h0 

0,25∙a0w0,50∙a0 

κε βάζε ηε γεσκεηξία ηνπ ζρήκαηνο 10.2. 
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Σρήκα 10.2 

Γνθόο κε πνιιαπιά θπθιηθά αλνίγκαηα ζηνλ θνξκό ηεο 

 

Τν δεύηεξν κέινο ηεο αλίζσζεο ηνπ 5νπ πεξηνξηζκνύ αλαθέξεηαη ζε 

θαηαζθεπαζηηθνύο ιόγνπο, πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζεζεί ε ηππνπνηεκέλε 

δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ησλ δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο πνπ θαίλεηαη θαη ζην 

ζρήκα 10.2. Θα παξαηεξεζεί όηη ε ηήξεζή ηνπ ηζρύεη κόλν γηα δηακέηξνπο 

60cm θαη 70cm. Eπίζεο, ε απόζηαζε f πνπ παξηζηάλεηαη ζην ζρήκα 10.2 

ππελζπκίδεηαη όηη δίλεηαη από ηε ζρέζε: f= 2 2
0 0r r (w/2)  , ε νπνία 

αλαθέξεηαη θαη πάιη ζηε δηαδηθαζία θνπήο ηεο αξρηθή δνθνύ θαη ηεο 

θαηαζθεπήο ηεο θπςεισηήο δνθνύ. Δπνκέλσο, γηα κηθξέο ηηκέο δηακέηξσλ 

θαη κεγάιεο απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ νπώλ, πξνθαλώο δελ κπνξεί λα 

ηζρύζεη. Σπγθεθξηκέλα, νη ηηκέο ησλ δηακέηξσλ κε βάζε ηε γεσκεηξία ηνπ 

θνξέα καο, πνπ κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ κε βάζε ηελ ύπαξμε ηεο 

παξαπάλσ ζρέζεο είλαη νη D=50 θαη εμήο. 
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Ωζηόζν, ζηα πιαίζηα ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ δε καο αθνξά ε δηαδηθαζία 

θαηαζθεπήο, θαζώο νη αλαιύζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη  ζην ΑDINA 

ζθνπό έρνπλ λα δείμνπλ ηελ απνκείσζε ηεο αληνρήο ηεο δνθνύ κε ηε 

ζηαδηαθή αύμεζε ηεο δηακέηξνπ. Δμάιινπ, είλαη εθηθηή ε δηάλνημε νπώλ κε 

εηδηθέο δηαηάμεηο δηάηξεζεο ζε ζέζεηο θαη δηαζηάζεηο πνπ απνθαζίδνληαη από 

ηνλ εθάζηνηε κειεηεηή. Παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθά ζην ζρήκα 10.3 κία 

εηθόλα έξγνπ όπνπ θαίλεηαη όηη είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή δνθνύ κε 

θπθιηθέο νπέο, όπνπ ην κεηαμύ ηνπο θελό είλαη κεγαιύηεξν από όζν 

νξίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαπάλσ πεξηνξηζκό. 

 

 

 

 
Σρήκα 10.3 

Κπςεισηή δνθόο ζηελ George IV Bridge, Edinburgh 

 

 

 

Σπλεπώο, ηα όξηα ζηηο ηηκέο ησλ δηακέηξσλ πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ, 

αθνξνύλ ζηελ ηθαλνπνίεζε όισλ ησλ ππόινηπσλ πεξηνξηζκώλ, κε εμαίξεζε 

απηόλ πνπ αλαθέξζεθε, θαη πξόθεηηαη γηα ηε κε ππέξβαζε ηηκώλ πνπ είλαη 

επηθίλδπλεο γηα ηελ αζηνρία ηνπ θνξέα.  

Τν όξην απηό είλαη ε δηάκεηξνο ησλ 70cm, θαζώο ε επόκελε ηηκή ησλ 

80cm δελ ηθαλνπνηεί ηνπο παξαπάλσ γεσκεηξηθνύο πεξηνξηζκνύο. 

 

H δηαηνκή ηεο ζπκπαγνύο δνθνύ πνπ εμεηάδεηαη είλαη θαηεγνξίαο 1. 



 

Αξηζκεηηθέο αλαιύζεηο δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο                                                                  - 421 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

Όζνλ αθνξά ζηηο δνθνύο κε ηηο νπέο, ε θαηάηαμε ηνπ θνξκνύ ησλ απιώλ 

ηαπ εμαξηάηαη από ηε δηάκεηξν ηεο νπήο. Γηα ηελ πεξίπησζε όπνπ έρνπκε 

δηάκεηξν D=60cm, ν θνξκόο ησλ απιώλ ηαπ ζηηο ηνκέο αα είλαη 

θαηεγνξίαο 1, ελώ ζηηο ηνκέο bb εμαξηάηαη από ηελ ηηκή ηεο γσλίαο θ. Γηα 

παξάδεηγκα, είλαη θαηεγνξίαο 2 γηα θ=25° θαη θαηεγνξίαο 3 γηα θ=30°. 

 

Σηνλ πίλαθα 10.1 θαίλoληαη ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ ζύκθσλα κε ηελ 

1ε ηδηνκνξθή ηεο γξακκηθήο αλάιπζεο ιπγηζκνύ ηνπ ADINA, θαζώο θαη ην 

θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ κε βάζε ηνλ Δπξσθώδηθα πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 

θάζε δνθό δηαθνξεηηθήο δηακέηξνπ νπώλ. Τν θαηαλεκεκέλν θνξηίν 

αζθείηαη ζην άλσ πέικα ησλ δνθώλ. Τν θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ γηα θάζε 

δνθό κε δηαθνξεηηθή δηάκεηξν νπώλ ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηώληαο ηα 

αδξαλεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληίζηνηρεο δηάηξεηεο δηαηνκήο. 

Σεκεηώλεηαη όηη γηα θάζε ηηκή δηακέηξνπ, παξνπζηάδεηαη πιεπξηθόο 

ιπγηζκόο ηεο δνθνύ από ηελ 1ε ηδηνκνξθή. 

Δλδεηθηηθά δίλνληαη γηα νξηζκέλεο ηηκέο δηακέηξσλ νη εηθόλεο πιεπξηθνύ 

ιπγηζκνύ γηα ηελ 1ε ηδηνκνξθή από ηε γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνύ ζην 

ADINA. 

 

Γηάκεηξνο 
νπώλ (mm) 

Pcr,ADINA 

(kN/m) 
Pcr,EC3 

(kN/m) 
Σπκπαγήο δνθόο 243,2 262,4 

100 241,3 260,9 

200 240,4 259,4 

300 238,5 257,9 

400 236,1 256,4 

500 233,2 254,9 

600 228,9 253,3 

700 223,1 251,8 

800 212,3 250,3 

Πίλαθαο 10.1 

Κξίζηκα θνξηία ιπγηζκνύ γηα δνθνύο κε δηάθνξεο δηακέηξνπο νπώλ 

 

Παξαηεξνύκε κηθξή κεηαβνιή ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ 

κε ηελ αιιαγή ησλ δηακέηξσλ. 
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Σρήκα 10.4 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ γηα ηε δνθό κήθνπο 8.1m κε δηάκεηξν θπθιηθώλ 

νπώλ D=30cm 

 

 

 

 
Σρήκα 10.5 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ γηα ηε δνθό κήθνπο 8.1m κε δηάκεηξν θπθιηθώλ 

νπώλ D=60cm 
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Σρήκα 10.6 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ γηα ηε δνθό κήθνπο 8.1m κε δηάκεηξν θπθιηθώλ 

νπώλ D=80cm 

 

 
Σρήκα 10.7 

Γηάγξακκα θξηζίκνπ θνξηίνπ πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ θαηά ADINA ζπλαξηήζεη 

ηεο δηακέηξνπ ησλ θπθιηθώλ νπώλ 

Μη γραμμική ανάλσζη σλικού και γεφμεηρίας 

Πξαγκαηνπνηείηαη κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη γεσκεηξίαο γηα ηε 

ζπκπαγή δνθό θαη γηα ηελ θπςεισηή δνθό κε δηάκεηξν νπώλ D=0,7m, πνπ 

ζπληζηά ην όξην ηνπ Δπξσθώδηθα. 

Η αλάιπζε γίλεηαη θαηά ηα γλσζηά γηα δηγξακκηθό πιηθό S235 ρσξίο 

θξάηπλζε θαη δίλεηαη αηέιεηα κεγέζνπο 2cm ζύκθσλε κε ηελ 1ε ηδηνκνξθή. 
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ΤΜΠΑΓΗ ΔΟΚΟ 

Τν θνξηίν πνπ αληηζηνηρεί ζηε ξνπή πιαζηηθνπνηήζεσο ηεο ζπκπαγνύο 

δνθνύ είλαη ίζν κε Ppl=353,0kN/m. 

 
Σρήκα 10.8 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε 

αηέιεηα 

 
Σρήκα 10.9 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 

 

Κξίζηκε κνξθή αζηνρίαο γηα ην ζπκπαγή θνξέα είλαη ν πιεπξηθόο ιπγηζκόο. 
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ΔΟΚΟ ΜΕ ΚΤΚΛΙΚΕ ΟΠΕ ΔΙΑΜΕΣΡΟΤ D=70cm 

Η δνθόο απνηειείηαη από άξηην αξηζκό νπώλ, ζπλεπώο ην κέζν ηεο δνθνύ 

είλαη ζπκπαγέο. Ωζηόζν, ε ξνπή πιαζηηθνπνηήζεσο ζα ππνινγηζηεί γηα ηε 

δηαηνκή ζε ζέζε νπήο ππέξ ηεο αζθαιείαο, δεδνκέλνπ όηη ζε θνληηλή 

απόζηαζε από ηε κέγηζηε αλαπηπζζόκελε ξνπή, έρνπκε θπθιηθό άλνηγκα. 

Με απηό ην ζπιινγηζκό, ην θνξηίν πιαζηηθνπνηήζεσο πξνθύπηεη ίζν κε 

Ppl=293,4kN/m. 

 
Σρήκα 10.10 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε 

αηέιεηα 

 
Σρήκα 10.11 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 
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EIKONE ΣΑΕΩΝ ΣΑ 4 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ  

ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

ΔΙΚΟΝΔΣ ΤΑΣΔΩΝ VON MISES 

ΣΗΜΔΙΟ Α (t=0,125) 

 
Σρήκα 10.12 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A 

 

Τν ζεκείν Α απνηειεί ην πξώην ζεκείν ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο όπνπ 

εκθαλίδνληαη ηάζεηο von Mises ίζεο κε fy ζε ζεκεία γύξσ από ηηο νπέο ζηα 

άθξα ηεο δνθνύ θαη ζε ζεκεία ησλ ζπκπαγώλ ηκεκάησλ ηνπ θνξκνύ ζηα 

άθξα ηεο δνθνύ. 

 

ΣΗΜΔΙΟ Β (t=0,175) 

 
Σρήκα 10.13 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Β (πξννπηηθό) 
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Σρήκα 10.14 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Β (όςε) 

 

 

 

ΣΗΜΔΙΟ Γ (t=0,475) 

 
Σρήκα 10.15 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (πξννπηηθό) 
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Σρήκα 10.16 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (όςε) 

 

Σην ζεκείν Γ, ην νπνίν ηαπηίδεηαη κε ηελ έλαξμε ηνπ θαζνδηθνύ θιάδνπ ηνπ 

δξόκνπ ηζνξξνπίαο, νη ηάζεηο von Mises ζηα άθξα ηεο δνθνύ, γηα ηα ζεκεία 

γύξσ από ηηο νπέο, θαζώο θαη γηα ηα ζπκπαγή ηκήκαηα ηνπ θνξκνύ κεηαμύ 

ησλ νπώλ, έρνπλ θζάζεη ηελ ηηκή 235 MPa. Eπνκέλσο, ε αζηνρία ηνπ 

θνξέα νθείιεηαη ηειηθά ζε ζπλδπαζκό δηαξξνήο ησλ ζπκπαγώλ ηκεκάησλ 

ηνπ θνξκνύ θαη ζρεκαηηζκνύ κεραληζκνύ Vierendeel. 

To παξαπάλσ ζπκπέξαζκα έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηνλ έιεγρν επάξθεηαο 

ηεο δνθνύ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε θύιιν Δxcel. Πξαγκαηνπνηώληαο 

όινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο γηα θόξηηζε ηεο δνθνύ ίζε κε ην 

θξίζηκν θνξηίνπ πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ θαηά ADINA (Pcr,ADINA=223,1kN/m), 

πξνθύπηεη όηη έρεη επέιζεη ήδε δηαξξνή θαη ππέξβαζε ηεο αληνρήο ζε 

εγθάξζηα ηέκλνπζα γηα ηα ζπκπαγή ηκήκαηα ηνπ θνξκνύ ζηα άθξα, θαζώο 

θαη ππέξβαζε ηεο αληνρήο ησλ ηνκώλ bb ζηα άθξα ηεο δνθνύ. 
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ΣΗΜΔΙΟ Γ (t=0,725) 

 
Σρήκα 10.17 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ  

 

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη θξίζηκε κνξθή αζηνρίαο γηα ηελ εμεηαδόκελε 

ζπκπαγή δνθό είλαη ν πιεπξηθόο ιπγηζκόο, ελώ γηα ηελ εμεηαδόκελε 

θπςεισηή δνθό δηακέηξνπ νπώλ D=70cm, ε αζηνρία πξνθύπηεη σο 

απνηέιεζκα ηεο δηαξξνήο ησλ ζπκπαγώλ ηκεκάησλ ηνπ θνξκνύ ζηα άθξα 

θαη ηνπ ζρεκαηηζκνύ κεραληζκνύ Vierendeel. Απηέο νη κνξθέο αζηνρίαο 

είλαη ραξαθηεξηζηηθέο γηα ηηο θπςεισηέο δνθνύο, θαη κάιηζηα ζπληζηνύλ 

ζπλήζεηο κνξθέο αζηνρίαο γηα κηθξά κήθε θπςεισηώλ δνθώλ. 

 

10.1.2 Αποηελέζμαηα αναλύζεφν για ζσνδσαζμό πλεσρικού και 

ηοπικού λσγιζμού κσυελφηής δοκού I 

Η εμεηαδόκελε δηαηνκή έρεη ηα αθόινπζα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

h=960mm 

b=300mm 

tw=7mm 

tf=15mm 

 

Όπσο θαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, πξαγκαηνπνηώληαο ηνπο 

ειέγρνπο γηα ηνπο γεσκεηξηθνύο πεξηνξηζκνύο, ην άλσ επηηξεπόκελν όξην 

γηα ηηο ηηκέο ησλ δηακέηξσλ είλαη ε ηηκή ησλ 70cm. 

H ζπκπαγήο δνθόο κε ηελ εμεηαδόκελε δηαηνκή είλαη θαηεγνξίαο 4. 

 

Σηνλ πίλαθα 10.2 θαίλoληαη ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ ζύκθσλα κε ηελ 

1ε ηδηνκνξθή ηεο γξακκηθήο αλάιπζεο ιπγηζκνύ ηνπ ADINA, θαζώο θαη ην 
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θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ κε βάζε ηνλ Δπξσθώδηθα, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 

θάζε δνθό δηαθνξεηηθήο δηακέηξνπ νπώλ. Τν θαηαλεκεκέλν θνξηίν 

αζθείηαη ζην άλσ πέικα ησλ δνθώλ. 

 

Γηάκεηξνο 

νπώλ (mm) 

Pcr,ADINA 

(kN/m) 

Pcr,EC3 

(kN/m) 
Σπκπαγήο δνθόο 75,0 96,8 

100 74,5 96,6 

200 73,1 96,5 

300 69,5 96,4 

400 64,5 96,3 

500 58,8 96,2 

600 50,9 96,0 

700 39,5 95,9 

800 25,5 95,8 

Πίλαθαο 10.2 

Κξίζηκα θνξηία ιπγηζκνύ γηα δνθνύο κε δηάθνξεο δηακέηξνπο νπώλ 

 

 

 

Παξαηεξείηαη πνιύ κεγάιε δηαθνξά κεηαμύ ησλ θξηζίκσλ θνξηίσλ 

ιπγηζκνύ ζύκθσλα κε ηνλ Δπξσθώδηθα θαη ζύκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ 

ADINA, δηόηη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο γξακηθώλ αλαιύζεσλ κε ην 

πξόγξακκα παξνπζηάδεηαη από ηελ 1ε ηδηνκνξθή αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ 

θαη ηνπηθνύ ιπγηζκνύ ζηνλ θνξκό ηεο δνθνύ, όπσο ραξαθηεξηζηηθά 

θαίλεηαη ζηηο εηθόλεο 10.18-10.23 νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε ελδεηθηηθέο 

δηακέηξνπο νπώλ. Δπνκέλσο πξνθύπηεη κεγάιε απόθιηζε από ην θξίζηκν 

θνξηίν πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ πνπ ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηνλ 

Δπξσθώδηθα. Η επίδξαζε ηνπ ηνπηθνύ ιπγηζκνύ ζην κηθξνύ πάρνπο θνξκό 

ηεο δνθνύ είλαη αξθεηά έληνλε θαη όζν απμάλεηαη ε ηηκή ηεο δηακέηξνπ, 

γίλεηαη αθόκα εληνλόηεξε. 
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Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

 

 
Σρήκα 10.18 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ γηα ηε ζπκπαγή δνθό κήθνπο 8.1m (πξννπηηθό) 

 

 

 

 

 
Σρήκα 10.19 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ γηα ηε ζπκπαγή δνθό κήθνπο 8.1m (θάηνςε) 
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Σρήκα 10.20 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ γηα ηε ζπκπαγή δνθό κήθνπο 8.1m (ιεπηνκέξεηα 

όπνπ θαίλεηαη ν ηνπηθόο ιπγηζκόο ηνπ θνξκνύ) 

 

 

 

 
Σρήκα 10.21 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ γηα ηε δνθό κήθνπο 8.1m κε δηάκεηξν θπθιηθώλ 

νπώλ D=30cm 
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Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

 

 
Σρήκα 10.22 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ γηα ηε δνθό κήθνπο 8.1m κε δηάκεηξν θπθιηθώλ 

νπώλ D=60cm (πξννπηηθό) 

 

 

 

 
Σρήκα 10.23 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ γηα ηε δνθό κήθνπο 8.1m κε δηάκεηξν θπθιηθώλ 

νπώλ D=60cm (θάηνςε) 
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Σρήκα 10.24 

Γηάγξακκα θξηζίκνπ θνξηίνπ θαηά ADINA ζπλαξηήζεη ηεο δηακέηξνπ ησλ 

θπθιηθώλ νπώλ 

 

Γηα ηελ πξνεγνύκελε εμεηαδόκελε δηαηνκή κεγαιύηεξνπ πάρνπο θνξκνύ 

θαη πεικάησλ, όπνπ ζηε γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνύ παξνπζηαδόηαλ 

θαζαξά πιεπξηθόο ιπγηζκόο, ε επηξξνή ηεο δηακέηξνπ ησλ νπώλ ζην 

θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ ήηαλ κηθξή. Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε όπνπ 

κεηώζεθαλ αξθεηά ηα πάρε θνξκνύ θαη πεικάησλ θαη εκθαλίδεηαη ηνπηθόο 

ιπγηζκόο, ζε ζπλδπαζκό κε πιεπξηθό, ε επηξξνή ηεο δηακέηξνπ ζην θξίζηκν 

θνξηίν ιπγηζκνύ είλαη ζεκαληηθή. 
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Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

Μη γραμμική ανάλσζη σλικού και γεφμεηρίας 

 

ΤΜΠΑΓΗ ΔΟΚΟ 

Τν θνξηίν πνπ αληηζηνηρεί ζηε δηαξξνή ησλ αθξαίσλ ηλώλ ηεο ζπκπαγνύο 

δνθνύ πξνθύπηεη ίζν κε Py=147,9kN/m.  

 

 
Σρήκα 10.25 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε 

αηέιεηα 

 
Σρήκα 10.26 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 
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ΔΟΚΟ ΜΕ ΚΤΚΛΙΚΕ ΟΠΕ ΔΙΑΜΕΣΡΟΤ D=70cm 

Τν θνξηίν πνπ αληηζηνηρεί ζηε ξνπή δηαξξνήο My πξνθύπηεη ίζν κε 

Py=136kN/m. 

 

Σηε γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνύ, εκθαλίδεηαη έληνλνο ηνπηθόο ιπγηζκόο 

ζηα άθξα ηεο δνθνύ, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 10.27. 

 
Σρήκα 10.27 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ γηα ηε δνθό κήθνπο 8.1m κε δηάκεηξν θπθιηθώλ 

νπώλ D=70cm  

 
Σρήκα 10.28 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε 

αηέιεηα 
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Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 
Σρήκα 10.29 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε 

αηέιεηα 

 

 
Σρήκα 10.30 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises θαηά ηελ αζηνρία ηεο δνθνύ 

 

Παξαηεξνύληαη ηδηαηηέξσο απμεκέλεο ηάζεηο ζηα ζπκπαγή ηκήκαηα ηνπ 

θνξκνύ ζηα άθξα ηεο δνθνύ. Ο θνξέαο αζηνρεί ιόγσ ηνπ ιπγηζκνύ ηνπ 

θνξκνύ, ν νπνίνο έρεη κηθξό πάρνο. Από ηελ 1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ 

θαηλόηαλ ν εληνπηζκέλνο ζηα άθξα ιπγηζκόο ηνπ θνξκνύ. 
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10.1.3 Αποηελέζμαηα αναλύζεφν για ζσνδσαζμό πλεσρικού και 

ηοπικού λσγιζμού κσυελφηής δοκού II 

Η εμεηαδόκελε δηαηνκή έρεη ηα αθόινπζα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

h=960mm 

b=300mm 

tw=6mm 

tf=10mm 

Γηάκεηξνο 
νπώλ (mm) 

Pcr,ADINA 

(kN/m) 
Pcr,EC3 

(kN/m) 
Σπκπαγήο δνθόο 47,0 62,3 

100 46,6 62,3 

200 45,6 62,2 

300 42,9 62,1 

400 39,3 62,0 

500 34,9 62,0 

600 29,6 61,9 

700 23,1 61,8 

800 15,5 61,7 

Πίλαθαο 10.3 

Κξίζηκα θνξηία ιπγηζκνύ γηα δνθνύο κε δηάθνξεο δηακέηξνπο νπώλ 

 

Όπσο θαη γηα ηελ πξνεγνύκελε δηαηνκή, ην απνηέιεζκα ηεο γξακκηθήο 

αλάιπζεο κε ην ADINA είλαη ε αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ θαη ηνπηθνύ 

ιπγηζκνύ ζηνλ θνξκό ηεο δνθνύ πνπ είλαη ηδηαίηεξα ιεπηόο, γεγνλόο ην 

νπνίν δηθαηνινγεί ηε κεγάιε απόθιηζε ησλ θνξηίσλ ιπγηζκνύ από ηα 

θξίζηκα θνξηία πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ ηνπ Δπξσθώδηθα. 

 
Σρήκα 10.31 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ γηα ηε δνθό κήθνπο 8.1m κε δηάκεηξν θπθιηθώλ 

νπώλ D=30cm  



 

Αξηζκεηηθέο αλαιύζεηο δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο                                                                  - 439 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

 

 
Σρήκα 10.32 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ γηα ηε δνθό κήθνπο 8.1m κε δηάκεηξν θπθιηθώλ 

νπώλ D=30cm (ιεπηνκέξεηα ιπγηζκνύ ησλ ζπκπαγώλ ηκεκάησλ ηνπ 

θνξκνύ) 

 

 

 
Σρήκα 10.33 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ γηα ηε δνθό κήθνπο 8.1m κε δηάκεηξν θπθιηθώλ 

νπώλ D=60cm  
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Σρήκα 10.34 

Γηάγξακκα θξηζίκνπ θνξηίνπ θαηά ADINA ζπλαξηήζεη ηεο δηακέηξνπ ησλ 

θπθιηθώλ νπώλ 

 

10.2 Aμθιέρειζηη κσυελφηή δοκός μήκοσς 13,7m 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ γξακκηθέο θαη κε γξακκηθέο αλαιύζεηο ζην ADINA γηα 

δνθό κήθνπο 13,7m κε 14 θπθιηθέο νπέο θαηά κήθνο ηνπ θνξκνύ ηεο.  

 

Τν αξρηθό κνληέιν απνηειείηαη από νπέο δηακέηξνπ 60cm πνπ απέρνπλ 

κεηαμύ ηνπο 30cm, ελώ νη αθξαίεο νπέο απέρνπλ από ηηο ζηεξίμεηο 

απόζηαζε ίζε κε 70cm. H ηηκή απηή ηεο δηακέηξνπ ηθαλνπνηεί ηνπο 

πεξηνξηζκνύο ηνπ Δπξσθώδηθα θαη ζηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη ηηκέο 

δηακέηξνπ ησλ νπώλ κεηαμύ 0,10m θαη 0,80m, θξαηώληαο ζηαζεξό ην 

θέληξν ησλ θπθιηθώλ νπώλ θαη απμνκεηώλνληαο ηελ ηηκή ηεο δηακέηξνπ. 

Αθνινπζείηαη, δειαδή ε ίδηα δηαδηθαζία κε απηήλ ηεο πξνεγνύκελεο 

παξαγξάθνπ θαη ηζρύνπλ ηα ίδηα όξηα γηα ηηο ηηκέο ησλ δηακέηξσλ όπσο 

έρνπλ αλαιπηηθά αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο. 

 

10.2.1 Αποηελέζμαηα αναλύζεφν για πλεσρικό λσγιζμό κσυελφηής 

δοκού 

Η εμεηαδόκελε δηαηνκή έρεη ηα αθόινπζα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

h=960mm 

b=300mm 

tw=17mm 

tf=32mm 
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Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζηελ παξάγξαθν 10.1.1, ε εμεηαδόκελε δηαηνκή γηα 

ηε ζπκπαγή δνθό είλαη θαηεγνξίαο 1. Δπίζεο θαη γηα ηηο ηνκέο αα ησλ 

θπςεισηώλ δνθώλ, ν θνξκόο είλαη θαηεγνξίαο 1. 

Γηάκεηξνο 

νπώλ (mm) 

Pcr,ADINA 

(kN/m) 

Pcr,EC3 

(kN/m) 
Σπκπαγήο δνθόο 43,9 46,0 

100 43,8 45,6 

200 43,7 45,2 

300 43,5 44,8 

400 43,1 44,5 

500 42,8 44,0 

600 42,2 43,6 

700 41,6 43,2 

800 40,7 42,8 

Πίλαθαο 10.4 

Κξίζηκα θνξηία ιπγηζκνύ γηα δνθνύο κε δηάθνξεο δηακέηξνπο νπώλ 

 

 

 
Σρήκα 10.35 

Γηάγξακκα θξηζίκνπ θνξηίνπ θαηά ADINA ζπλαξηήζεη ηεο δηακέηξνπ ησλ 

θπθιηθώλ νπώλ 
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Μη γραμμική ανάλσζη σλικού και γεφμεηρίας 

 

ΤΜΠΑΓΗ ΔΟΚΟ 

Τν θνξηίν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πιαζηηθνπνίεζε ηεο ζπκπαγνύο δνθνύ 

πξνθύπηεη ίζν κε Ppl=123,4kN/m.  

 
Σρήκα 10.36 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε 

αηέιεηα 

 
Σρήκα 10.37 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 
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Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

 

 
Σρήκα 10.38 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises πνπ αληηζηνηρεί ζην ηέινο ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο 

 

ΔΟΚΟ ΜΕ ΚΤΚΛΙΚΕ ΟΠΕ ΔΙΑΜΕΣΡΟΤ D=70cm 

Τν θνξηίν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πιαζηηθνπνίεζε ηεο θπςεισηήο δνθνύ 

πξνθύπηεη ίζν κε Ppl=102,6kN/m.  

 

 
Σρήκα 10.39 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε 

αηέιεηα 
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Σρήκα 10.40 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 

 

 
Σρήκα 10.41 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises πνπ αληηζηνηρεί ζην ηέινο ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο 

 

Παξαηεξνύκε όηη ηόζν ε ζπκπαγήο δνθόο, όζν θαη ε θπςεισηή, αζηνρνύλ 

ιόγσ πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ. Πξάγκαηη, εθηειώληαο ζε θύιν Δxcel όινπο 

ηνπο ειέγρνπο επάξθεηαο ηεο θπςεισηήο δνθνύ κε δηάκεηξν νπώλ D=70cm 

γηα θνξηίν ίζν κε ην θξίζηκν θνξηίν πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, πξνθύπηεη όηη ηα 

αλαπηπζζόκελα εληαηηθά κεγέζε δελ ππεξβαίλνπλ γηα θαλέλαλ έιεγρν ηηο 

αληίζηνηρεο ηηκέο αληνρώλ. 
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10.2.2 Αποηελέζμαηα αναλύζεφν για ηοπικό λσγιζμό κσυελφηής 

δοκού 

 

Δμεηάδεηαη ε δνθόο ηεο παξαγξάθνπ 10.2.1, αιιά ηνπνζεηνύληαη πιεπξηθέο 

εμαζθαιίζεηο θαηά κήθνο ηεο, ζηα ζεκεία ζπλέλσζεο θνξκνύ-άλσ 

πέικαηνο θαη θνξκνύ-θάησ πέικαηνο. 

Δκθαλίδεηαη, όπσο αλακελόηαλ, ηνπηθόο ιπγηζκόο ηεο δνθνύ. Δίλαη σζηόζν 

ραξαθηεξηζηηθό όηη ν ηνπηθόο ιπγηζκόο εκθαλίδεηαη ζην κέζν ηεο δνθνύ γηα 

ηε ζπκπαγή δνθό θαη ηηο δνθνύο κε δηακέηξνπο νπώλ D=10cm θαη 

D=20cm, ελώ γηα ηηο ππόινηπεο ηηκέο δηακέηξσλ εθδειώλεηαη ζηα άθξα. 

 

Γηάκεηξνο νπώλ (mm) Pcr,ADINA 

(kN/m) 
Σπκπαγήο δνθόο 1096,0 

100 1081,0 

200 1029,0 

300 877,1 

400 70,9 

500 53,9 

600 39,5 

700 28,1 

800 18,0 

Πίλαθαο 10.5 

Κξίζηκα θνξηία ιπγηζκνύ γηα δνθνύο κε δηάθνξεο δηακέηξνπο νπώλ 

 
Σρήκα 10.42 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ γηα ηε δνθό κήθνπο 13.7m κε δηάκεηξν θπθιηθώλ 

νπώλ D=20cm  
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Σρήκα 10.43 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ γηα ηε δνθό κήθνπο 13.7m κε δηάκεηξν θπθιηθώλ 

νπώλ D=20cm (ιεπηνκέξεηα) 

 

 

 

 
Σρήκα 10.44 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ γηα ηε δνθό κήθνπο 13.7m κε δηάκεηξν θπθιηθώλ 

νπώλ D=30cm  
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Σρήκα 10.45 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ γηα ηε δνθό κήθνπο 13.7m κε δηάκεηξν θπθιηθώλ 

νπώλ D=30cm (ιεπηνκέξεηα) 

 

 

 

 
Σρήκα 10.46 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ γηα ηε δνθό κήθνπο 13.7m κε δηάκεηξν θπθιηθώλ 

νπώλ D=70cm  
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Σρήκα 10.47 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ γηα ηε δνθό κήθνπο 13.7m κε δηάκεηξν θπθιηθώλ 

νπώλ D=70cm (ιεπηνκέξεηα) 

 

Γηα κεγάιεο ηηκέο δηακέηξνπ, θαίλεηαη θαζαξά ν ιπγηζκόο ησλ ζπκπαγώλ 

ηκεκάησλ ηνπ θνξκνύ. 

 
Σρήκα 10.48 

Γηάγξακκα θξηζίκνπ θνξηίνπ θαηά ADINA ζπλαξηήζεη ηεο δηακέηξνπ ησλ 

θπθιηθώλ νπώλ 

Φαίλεηαη θαζαξά όηη ε θξίζηκε κνξθή αζηνρίαο δελ είλαη θνηλή γηα όιεο ηηο 

πεξηπηώζεηο. Γηα ηε ζπκπαγή δνθό θαη γηα ηηο δνθνύο κε νπέο δηακέηξνπ 

10cm, 20cm θαη 30cm, ε αζηνρία νθείιεηαη ζηελ πιαζηηθνπνίεζε. 

Παξαθάησ θαίλεηαη ε κε γξακκηθή αλάιπζε γηα ηε ζπκπαγή δνθό, ζηελ 

νπνία επηβεβαηώλεηαη ε αζηνρία ιόγσ δηαξξνήο. 
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Η αζηνρία γηα ηηο ππόινηπεο δνθνύο πξνθύπηεη από ηνπο ζπλδπαζκνύο 

αζηνρίαο γηα ηηο θπςεισηέο δνθνύο. Θα πξαγκαηνπνηεζεί κε γξακκηθή 

αλάιπζε γηα ηε δνθό δηακέηξνπ νπώλ D=70cm, ώζηε λα επξεζεί ε κνξθή 

αζηνρίαο.  

 

Μη γραμμική ανάλσζη σλικού και γεφμεηρίας 

ΤΜΠΑΓΗ ΔΟΚΟ 

 
Σρήκα 10.49 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 

 

 
Σρήκα 10.50 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises πνπ αληηζηνηρεί ζην ηέινο ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο 

 

Η ζπκπαγήο δνθόο αζηνρεί ιόγσ πιαζηηθνπνηήζεσο ηεο κεζαίαο δηαηνκήο 

ηεο. 
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ΔΟΚΟ ΜΕ ΚΤΚΛΙΚΕ ΟΠΕ ΔΙΑΜΕΣΡΟΤ D=70cm 

 
Σρήκα 10.51.α 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε 

αηέιεηα 

 

 
Σρήκα 10.51.β 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 

 

 

 



 

Αξηζκεηηθέο αλαιύζεηο δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο                                                                  - 451 - 

Αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ, ηνπηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο ζε ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαη ρσξίο δηάθελα θνξκνύ 

 

EIKONE ΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΕΩΝ ΣΑ 3 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

ΔΙΚΟΝΔΣ ΤΑΣΔΩΝ VON MISES 

ΣΗΜΔΙΟ Α (t=0,10) 

 
Σρήκα 10.52 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν A 

 

Παξαηεξνύκε όηη έρεη αξρίζεη λα εθδειώλεηαη ιπγηζκόο ηνπ θνξκνύ ζηα 

άθξα ηεο δνθνύ. Οη ηάζεηο von Mises δελ έρνπλ εμηζσζεί κε ηελ fy. 

 

ΣΗΜΔΙΟ Β (t=0,20) 

 
Σρήκα 10.53 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Β 

 

Οη ηάζεηο von Mises ζην ζπκπαγέο ηκήκα ηνπ θνξκνύ κεηαμύ ησλ νπώλ, 

θαζώο θαη ζηα ζεκεία γύξσ από ηηο νπέο (ηνκέο bb), ζηα άθξα ηεο δνθνύ, 
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είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλεο θαη ζε αξθεηά ζεκεία έρνπλ γίλεη ίζεο κε ηελ ηάζε 

δηαξξνήο. 

Σην ζεκείν Β μεθηλάεη ν θαζνδηθόο θιάδνο ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. 

 

ΣΗΜΔΙΟ Γ (t=0,475) 

 
Σρήκα 10.54 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (πξννπηηθό) 

 

 
Σρήκα 10.55 

Δηθόλα ηάζεσλ von Mises γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ (όςε) 

 

Οη ηάζεηο von Mises έρνπλ εμηζσζεί κε ηελ ηάζε δηαξξνήο γηα ηα ζεκεία 

ησλ ζπκπαγώλ ηκεκάησλ ηνπ θνξκνύ ζηα άθξα, αιιά θαη γηα ηηο ηνκέο bb 

ησλ αθξαίσλ νπώλ. Η αζηνρία ηνπ θνξέα νθείιεηαη, ζπλεπώο, ζηελ 

αιιειεπίδξαζε δηαξξνήο-ιπγηζκνύ ησλ ζπκπαγώλ ηκεκάησλ ηνπ θνξκνύ 

θαη ζην ζρεκαηηζκό κεραληζκνύ Vierendeel. 
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Σρήκα 10.56 

Eηθόλα παξακόξθσζεο γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν Γ 

 

Σηελ εηθόλα 10.56 θαίλεηαη ν ιπγηζκόο ηνπ θνξκνύ ζηα άθξα, αιιά θαη ε 

παξακόξθσζε ησλ ηκεκάησλ γύξσ από ηηο νπέο, ε νπνία πξνζνκνηώλεη ην 

ζρεκαηηζκό μητανιζμού Vierendeel. 

 

Πξάγκαηη, κε βάζε ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Δπξσθώδηθα 3 γηα ηνλ 

έιεγρν επάξθεηαο δνθώλ κε θπθιηθέο νπέο, πξνθύπηεη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

δνθό: Γηα θνξηίν ίζν κε 48kN/m (κεηαμύ ησλ ζεκείσλ Α θαη Β ηνπ δξόκνπ 

ηζνξξνπίαο), αξρίδεη ε δηαξξνή γηα ηηο αθξαίεο ίλεο ησλ ηνκώλ bb γύξσ από 

ηηο νπέο. Γηα ηελ ηηκή ηνπ θνξηίνπ αζηνρίαο πνπ πξνθύπηεη κε βάζε ην 

δξόκν ηζνξξνπίαο, δειαδή γηα Pcr=58,2kN/m, εθηειώληαο ηνπο ειέγρνπο 

επάξθεηαο, πξνθύπηεη ππέξβαζε ηεο αληνρήο ηόζν ησλ ηνκώλ bb ζηα άθξα 

ηεο δνθνύ, όζν θαη ηεο αληνρήο ζε δηαξξνή θαη ιπγηζκό ηνπ θνξκνύ ζηα 

άθξα ηεο δνθνύ. Οη ππόινηπνη έιεγρνη επάξθεηαο ηθαλνπνηνύληαη γηα ηελ 

ηηκή απηή ηνπ θνξηίνπ. Σπλεπώο, ε δνθόο αζηνρεί κέζσ ηνπ ιπγηζκνύ ηνπ 

θνξκνύ ηεο ζηηο ζέζεηο κέγηζηεο ηέκλνπζαο θαη κέζσ ηεο πιαζηηθνπνίεζεο 

ησλ δηαηνκώλ γύξσ από ηηο νπέο ζηηο ίδηεο ζέζεηο. 
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10.3 Aμθιέρειζηη κσυελφηή δοκός μήκοσς 20m 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ γξακκηθέο θαη κε γξακκηθέο αλαιύζεηο ζην ADINA γηα 

δνθό κήθνπο 20m κε 21 θπθιηθέο νπέο θαηά κήθνο ηνπ θνξκνύ ηεο.  

 

Τν αξρηθό κνληέιν απνηειείηαη από νπέο δηακέηξνπ 60cm πνπ απέρνπλ 

κεηαμύ ηνπο 30cm, ελώ νη αθξαίεο νπέο απέρνπλ από ηηο ζηεξίμεηο 

απόζηαζε ίζε κε 70cm. H ηηκή απηή ηεο δηακέηξνπ ηθαλνπνηεί ηνπο 

πεξηνξηζκνύο ηνπ Δπξσθώδηθα θαη ζηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη ηηκέο 

δηακέηξνπ ησλ νπώλ κεηαμύ 0,10m θαη 0,80m, θξαηώληαο ζηαζεξό ην 

θέληξν ησλ θπθιηθώλ νπώλ θαη απμνκεηώλνληαο ηελ ηηκή ηεο δηακέηξνπ. 

Αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ έρεη γίλεη θαη ζηηο πξνεγνύκελεο 

παξαγξάθνπο. 

 

10.3.1 Αποηελέζμαηα αναλύζεφν για πλεσρικό λσγιζμό κσυελφηής 

δοκού 

Η εμεηαδόκελε δηαηνκή έρεη ηα αθόινπζα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

h=960mm 

b=300mm 

tw=17mm 

tf=32mm 

 

 

Γηάκεηξνο 
νπώλ (mm) 

Pcr,ADINA 

(kN/m) 
Pcr,EC3 

(kN/m) 
Σπκπαγήο δνθόο 13,83 14,27 

100 13,82 14,13 

200 13,78 13,98 

300 13,71 13,84 

400 13,56 13,69 

500 13,43 13,54 

600 13,28 13,39 

700 13,09 13,24 

800 12,86 13,09 

Πίλαθαο 10.6 

Κξίζηκα θνξηία ιπγηζκνύ γηα δνθνύο κε δηάθνξεο δηακέηξνπο νπώλ 
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Σρήκα 10.57 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ γηα ηε δνθό κήθνπο 20m κε δηάκεηξν θπθιηθώλ 

νπώλ D=70cm  

 

 

 

 

 

Σρήκα 10.58 

Γηάγξακκα θξηζίκνπ θνξηίνπ θαηά ADINA ζπλαξηήζεη ηεο δηακέηξνπ ησλ 

θπθιηθώλ νπώλ 
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Μη γραμμική ανάλσζη σλικού και γεφμεηρίας 

ΔΟΚΟ ΜΕ ΚΤΚΛΙΚΕ ΟΠΕ ΔΙΑΜΕΣΡΟΤ D=70cm 

 

 
Σρήκα 10.59 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-y κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ όπνπ δόζεθε 

αηέιεηα 

 

 
Σρήκα 10.60 

Γξόκνο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ-z κεηαηόπηζεο ηνπ θόκβνπ αλαθνξάο 
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Η θπςεισηή δνθόο πθίζηαηαη πιεπξηθό ιπγηζκό θαη αζηνρεί γηα ηηκή 

θνξηίνπ ιίγν κηθξόηεξε από ηελ ηηκή ηνπ θξηζίκνπ θνξηίνπ πιεπξηθνύ 

ιπγηζκνύ. 

Η αληίζηνηρε κε γξακκηθή αλάιπζε γηα ηε ζπκπαγή δνθό έρεη παξνπζηαζηεί 

ζηελ παξάγξαθν 9.2.2. 

 

 

10.3.2 Αποηελέζμαηα αναλύζεφν για ηοπικό λσγιζμό κσυελφηής 

δοκού 

Η εμεηαδόκελε δηαηνκή έρεη ηα αθόινπζα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

h=960mm 

b=300mm 

tw=7mm 

tf=10mm 

Οη δνθνί εμαζθαιίδνληαη πιεπξηθά, ζηα ζεκεία ζπλέλσζεο άλσ πέικαηνο- 

θνξκνύ. 

 

 

Γηάκεηξνο νπώλ (mm) Pcr,ADINA 

(kN/m) 
Σπκπαγήο δνθόο 24,30 

100 24,23 

200 23,56 

300 22,32 

400 21,28 

500 21,16 

600 16,04 

700 11,43 

800 7,30 

Πίλαθαο 10.7 

Κξίζηκα θνξηία ιπγηζκνύ γηα δνθνύο κε δηάθνξεο δηακέηξνπο νπώλ 

 

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη γηα ηε ζπκπαγή δνθό θαη γηα ηηο θπςεισηέο 

δνθνύο κε δηακέηξνπο νπώλ 10cm, 20cm, 30cm θαη 40cm, ν ηνπηθόο 

ιπγηζκόο εθδειώλεηαη ζην κέζν ηεο δνθνύ. Η δηαθνξά ησλ θπςεισηώλ 

δνθώλ κε ηε ζπκπαγή είλαη όηη ζηηο πξώηεο, ν ηνπηθόο ιπγηζκόο 

εθδειώλεηαη ηόζν ζην άλσ ζιηβόκελν πέικα ιόγσ θάκςεο, όζν θαη ζηνλ 

θνξκό ιόγσ ηεο παξνπζίαο ησλ νπώλ θαη ηνπ κηθξνύ πάρνπο. Σηε ζπκπαγή 

δνθό, ν ηνπηθόο ιπγηζκόο πεξηνξίδεηαη ζην άλσ ζιηβόκελν πέικα θαη ζην 

άλσ ζιηβόκελν ηκήκα ηνπ θνξκνύ. 
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Γηα ηηο ππόινηπεο ηηκέο δηακέηξσλ, εκθαλίδεηαη ηνπηθόο ιπγηζκόο ζηα άθξα 

ηεο δνθνύ. Πξόθεηηαη γηα ην ιπγηζκό ησλ ζπκπαγώλ ηκεκάησλ ηνπ θνξκνύ 

ζηηο ζέζεηο κέγηζηεο ηέκλνπζαο. 

 
Σρήκα 10.61 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ γηα ηε δνθό κήθνπο 20m κε δηάκεηξν θπθιηθώλ 

νπώλ D=30cm 

 
Σρήκα 10.62 

1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνύ γηα ηε δνθό κήθνπο 20m κε δηάκεηξν θπθιηθώλ 

νπώλ D=70cm 
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Σρήκα 10.63 

Γηάγξακκα θξηζίκνπ θνξηίνπ θαηά ADINA ζπλαξηήζεη ηεο δηακέηξνπ ησλ 

θπθιηθώλ νπώλ 

Σπκπεξαίλνπκε όηη νη ηηκέο ηνπ θξηζίκνπ θνξηίνπ ιπγηζκνύ γηα 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο δηακέηξσλ δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιε απόθιηζε γηα ηελ 

πεξίπησζε όπνπ ζηε γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνύ εκθαλίδεηαη πιεπξηθόο 

ιπγηζκόο. Αληίζεηα, όηαλ ζηε γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνύ εκθαλίδεηαη 

ηνπηθόο ιπγηζκόο, ε επηξξνή ηεο ηηκήο ηεο δηακέηξνπ ζην θξίζηκν θνξηίν 

ιπγηζκνύ είλαη ζεκαληηθή. 
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Κευάλαιο 11 

 

Γενικά Συμπεράσματα 

 

 Σην παξόλ θεθάιαην ζπλνςίδνληαη νη παξαηεξήζεηο ησλ 

πξνεγνύκελσλ θεθαιαίσλ κε ζθνπό ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

Όζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ 

ADINA, ζεκαληηθό δήηεκα απνηέιεζε ε δηεξεύλεζε ηεο επηινγήο ησλ 

θαηάιιεισλ ζπλνξηαθώλ ζπλζεθώλ γηα ηελ πξνζνκνίσζε ακθηέξεηζηεο 

δνθνύ. Επεηδή ζηνλ ηύπν ηνπ Επξσθώδηθα 3 γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο 

ειαζηηθήο θξίζηκεο ξνπήο πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηηκή kw=1 

πνπ αληηζηνηρεί ζε ειεύζεξε ζηξέβισζε ηνπ άθξνπ, ζεσξήζεθε πην 

αμηόπηζηε ε δέζκεπζε ησλ θόκβσλ κόλν ηνπ θνξκνύ θαη όρη νιόθιεξεο ηεο 

δηαηνκήο. Επηπξόζζεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ δεζκεύεηαη ε αμνληθή 

κεηαθίλεζε κόλν ζην έλα άθξν ηεο δνθνύ, δειαδή ζηελ πεξίπησζε 

άξζξσζεο θαη θύιηζεο, νη δξόκνη ηζνξξνπίαο έρνπλ θαζνδηθό θιάδν κόιηο 

ην θνξηίν θζάζεη πεξίπνπ ηελ ηηκή ηνπ θξηζίκνπ θνξηίνπ ιπγηζκνύ. Απηό 

ζπληζηά ην δεηνύκελν, θαζώο όηαλ ε ηάζε von Mises θάπνησλ ζεκείσλ 

θζάζεη ην όξην δηαξξνήο, θαηαιύεηαη ε κεηαιπγηζκηθή αληνρή ηνπ θνξέα 

θαη επέξρεηαη ε αζηνρία ηνπ ιόγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ 

θαη δηαξξνήο. Με ηελ επηινγή αξζξώζεσλ θαη ζηα 2 άθξα, νη θνξείο 

ζπλερίδνπλ λα δηαζέηνπλ θάπνηα κεηαιπγηζκηθή αληνρή αθόκα θαη κε ηελ 

παξνπζία δηαξξνήο, όπσο θαίλεηαη θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο δξόκνπο 

ηζνξξνπίαο πνπ παξνπζηάζηεθαλ. 

Σε όιεο, επνκέλσο, ηηο αξηζκεηηθέο αλαιύζεηο ζην ADINA, ηo κέζo 

ηεο κίαο αθξαίαο δηαηνκήο δεζκεύεηαη σο πξνο ηηο κεηαηνπίζεηο x,y,z θαη σο 

πξνο ηε δηακήθε ζηξνθή x, ην κέζν ηεο άιιεο αθξαίαο δηαηνκήο σο πξνο 

ηηο κεηαηνπίζεηο y,z θαη σο πξνο ηε ζηξνθή x, ελώ γηα ηνπο ππόινηπνπο 

θόκβνπο ηνπ θνξκνύ θαη ησλ 2 αθξαίσλ δηαηνκώλ παγηώλνληαη νη 

κεηαηνπίζεηο y,z. Η απόθιηζε ηεο ηηκήο ηεο θξίζηκεο ξνπήο πιεπξηθνύ 

ιπγηζκνύ πνπ πξνθύπηεη από ην ADINA θαη ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο κε βάζε 

ηνλ Επξσθώδηθα είλαη πνιύ κηθξή. 

 Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε αζηνρία ηνπ ακθηέξεηζηνπ θνξέα 

πξνέξρεηαη από ηε δεκηνπξγία πιαζηηθνύ κεραληζκνύ θαηάξξεπζεο, 
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δηαπηζηώζεθε κέζσ ησλ αλαιύζεσλ όηη ε παξνπζία ηεο θξάηπλζεο δελ έρεη 

ζεκαληηθή επηξξνή ζηε κε γξακκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα θαη ζηε 

κνξθή ηνπ δξόκνπ ηζνξξνπίαο. 

 Σρεηηθά κε ηηο αλαιύζεηο πνπ έγηλαλ γηα θνξείο ζηνπο νπνίνπο 

εκθαλίδεηαη πιεπξηθόο ιπγηζκόο, πξνέθπςαλ αξθεηά ζπκπεξάζκαηα. 

Αξρηθά, όπσο αλακελόηαλ, νη δνθνί κε κεγαιύηεξν κήθνο έρνπλ κηθξόηεξν 

θνξηίν ιπγηζκνύ θαη κεγαιύηεξε πιεπξηθή εθηξνπή από ηηο δνθνύο κηθξνύ 

κήθνπο. Αληίζεηα, νη δνθνί κηθξνύ κήθνπο έρνπλ γεληθά κεγαιύηεξε 

δπζθακςία θαη πην δύζθνια εθηξέπνληαη πιεπξηθά. Ο δξόκνο ηζνξξνπίαο 

γηα ηνπο θνξείο πνπ πθίζηαληαη πιεπξηθό ιπγηζκό, έρεη θαζνδηθό θιάδν γηα 

ηηκή θνξηίνπ θνληά ζηελ ηηκή ηνπ θνξηίνπ ιπγηζκνύ, γεγνλόο πνπ 

απνδεηθλύεη ηελ αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο. Η 

δηαθνξά ηνπ θνξηίνπ ζην νπνίν εκθαλίδεηαη ν θαζνδηθόο θιάδνο ηνπ 

δξόκνπ ηζνξξνπίαο από ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ νθείιεηαη ζηελ 

παξνπζία ηεο αξρηθήο γεσκεηξηθήο αηέιεηαο πνπ δίλεηαη ζην θνξέα.  

Σεκαληηθή επηξξνή έρεη ε ζέζε εθαξκνγήο ηνπ θνξηίνπ ζην θξίζηκν 

θνξηίν ιπγηζκνύ θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ακθηέξεηζηνπ θνξέα. Τν θξίζηκν 

θνξηίν ιπγηζκνύ κεηώλεηαη θαζώο ην θνξηίν κεηαθηλείηαη από ην θάησ 

εθειθπόκελν ζην άλσ ζιηβόκελν πέικα. Απηή ε κείσζε είλαη αλακελόκελε, 

θαζώο ην θνξηίν ζην άλσ πέικα δεκηνπξγεί κία ξνπή αλαηξνπήο, ε νπνία 

εληζρύεη ηελ πιεπξηθή εθηξνπή ηεο δνθνύ. Αληίζεηα, όηαλ ην θνξηίν 

αζθείηαη ζην θάησ πέικα ηεο δνθνύ, δεκηνπξγείηαη κία ξνπή επαλαθνξάο 

(ή επζηάζεηαο), ε νπνία νδεγεί ζε αύμεζε ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ ιπγηζκνύ. 

Εμεηάζζεθε, επίζεο, ε επηξξνή ηνπ κεγέζνπο ηεο αξρηθήο γεσκεηξηθήο 

αηέιεηαο ζην θνξηίν αληνρήο ηνπ θνξέα θαη δηαπηζηώζεθε όηη ε αύμεζε ηεο 

αηέιεηαο πξνθαιεί αζηνρία ηνπ θνξέα γηα κηθξόηεξε ηηκή θνξηίνπ. 

Αμίδεη, ηέινο, λα αλαθεξζεί όηη ην είδνο ηεο αλάιπζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη είλαη θαζνξηζηηθό γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο πξαγκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ θνξέα. Σπγθεθξηκέλα, ζηε κε γξακκηθή αλάιπζε 

γεσκεηξίαο, νη θνξείο παξνπζηάδνπλ κεηαιπγηζκηθή αληνρή. Απηό δε 

ζπκβαίλεη εάλ πξαγκαηνπνηεζεί κε γξακκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαη 

γεσκεηξίαο, θαηά ηελ νπνία ε αζηνρία ηνπ θνξέα νθείιεηαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ θαη δηαξξνήο. Είλαη, επνκέλσο, 

απαξαίηεην λα ιακβάλνπκε ππόςε ηόζν ηε κε γξακκηθόηεηα πιηθνύ όζν 

θαη ηε κε γξακκηθόηεηα γεσκεηξίαο, ώζηε λα εθηηκεζεί ε πξαγκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηεο θαηαζθεπήο θαη ε κέγηζηε θέξνπζα ηθαλόηεηά ηεο. 

Η κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο πιεπξηθά εμαζθαιηζκέλσλ δνθώλ 

δηαηνκήο θαηεγνξίαο 4 πνπ εκθαλίδνπλ ηνπηθό ιπγηζκό, απνηέιεζε αθνξκή 

γηα ηελ εμήο ελδηαθέξνπζα δηεξεύλεζε: πόηε ν ηνπηθόο ιπγηζκόο 
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εκθαλίδεηαη ζην κέζν κηαο ακθηέξεηζηεο δνθνύ, δειαδή πξνθαιείηαη ιόγσ 

ηεο κεγάιεο θάκςεο ζην κέζν, θαη πόηε εκθαλίδεηαη ζηα άθξα, δειαδή 

πξόθεηηαη γηα δηαηκεηηθό ιπγηζκό. Πξαγκαηνπνηώληαο έλα ζεκαληηθό 

αξηζκό αλαιύζεσλ, πξνέθπςε όηη ε ζέζε ηεο εκθάληζεο ηνπ ηνπηθνύ 

ιπγηζκνύ εμαξηάηαη από ην πάρνο ηνπ θνξκνύ θαη ησλ πεικάησλ. Σε 

πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ν θνξκόο έρεη αξθεηά κηθξόηεξν πάρνο ζε ζρέζε κε 

ηα πέικαηα, πξνέθπςε ηνπηθόο ιπγηζκόο ζηα άθξα ησλ ακθηέξεηζησλ 

δνθώλ ιόγσ ηεο κεγάιεο δηάηκεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζζεί ηνπηθόο 

ιπγηζκόο ιόγσ θάκςεο ζην κέζν ηεο δνθνύ, ζπγθεθξηκέλα ζην ζιηβόκελν 

άλσ πέικα θαη ζην ζιηβόκελν ηκήκα ηνπ θνξκνύ, πξέπεη λα ππάξμεη ηθαλή 

κείσζε ηνπ πάρνπο ησλ πεικάησλ. Τα παξαπάλσ θπζηθά εμαξηώληαη θαη 

από ην ύςνο θαη πιάηνο ηεο εθάζηνηε εμεηαδόκελεο δηαηνκήο. Είλαη, 

δειαδή, πηζαλό ζε ίδηνπ κήθνπο δνθνύο από δηαηνκέο ίδηνπ πιάηνπο θαη 

πάρνπο θνξκνύ θαη πεικάησλ, αιιά δηαθνξεηηθνύ ύςνπο, λα εκθαληζηεί 

δηαηκεηηθόο ιπγηζκόο γηα ηελ πςειόηεξε δηαηνκή, ελώ ηνπηθόο ιπγηζκόο 

ιόγσ θάκςεο γηα ηε κηθξόηεξνπ ύςνπο δηαηνκή. 

Η κειέηε ηεο αιιειεπίδξαζεο κνξθώλ αζηνρίαο νδήγεζε ζην 

ζπκπέξαζκα όηη πξνθαιεί επηηάρπλζε ηεο αζηνρίαο ηνπ θνξέα, ελώ ε 

επηξξνή ηεο  γεσκεηξηθήο αηέιεηαο εμαξηάηαη από ην εθάζηνηε εμεηαδόκελν 

κνληέιν. 

Όζνλ αθνξά ζηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ακθηέξεηζησλ δνθώλ κε 

θπθιηθέο νπέο ζηνλ θνξκό ηνπο, νη αξηζκεηηθέο αλαιύζεηο έδεημαλ όηη ε 

παξνπζία ησλ νπώλ δε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηνλ πιεπξηθό 

ιπγηζκό ησλ δνθώλ. Η κείσζε ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ πιεπξηθνύ ιπγηζκνύ 

ησλ θπςεισηώλ δνθώλ είλαη κηθξή ζε ζύγθξηζε κε ην θξίζηκν θνξηίν ησλ 

ζπκπαγώλ δνθώλ ίζνπ ύςνπο θαη ίδησλ δηαζηάζεσλ. Η κεηαιπγηζκηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ θπςεισηώλ δνθώλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο νκνηόηεηεο 

κε ηελ αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκπαγώλ δνθώλ.  

Δε ζπκβαίλεη, όκσο, ην ίδην ζηηο πεξηπηώζεηο θπςεισηώλ δνθώλ κε 

κεησκέλν πάρνο θνξκνύ. Ο ηνπηθόο ιπγηζκόο ζηνλ απνδπλακσκέλν, ιόγσ 

ηεο παξνπζίαο ησλ νπώλ θαη ηνπ κεησκέλνπ πάρνπο, θνξκό εκθαλίδεηαη γηα 

αξθεηά κηθξόηεξε ηηκή θνξηίνπ ζπγθξηηηθά κε ηελ εκθάληζε ηνπηθνύ 

ιπγηζκνύ ζηελ αληίζηνηρε ιεπηόηνηρε ζπκπαγή δνθό, δηαθνξά ε νπνία 

απμάλεηαη κάιηζηα όζν κεγαιύηεξε είλαη ε δηάκεηξνο ησλ θπθιηθώλ νπώλ. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη ν ηνπηθόο ιπγηζκόο ελδέρεηαη λα 

εκθαλίδεηαη ζηα άθξα ηεο θπςεισηήο δνθνύ, ελώ γηα ηελ αληίζηνηρε 

ζπκπαγή δνθό ίδησλ γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, λα εκθαλίδεηαη ζην 

κέζν ηεο ακθηέξεηζηεο δνθνύ, ζην ζιηβόκελν άλσ πέικα. Απηό είλαη 

αλακελόκελν, θαζώο ε παξνπζία ησλ νπώλ κεηώλεη ζεκαληηθά ηε 
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δηαηκεηηθή αληνρή ησλ θπςεισηώλ δνθώλ θαη ηηο θαζηζηά επηξξεπείο ζηελ 

εκθάληζε δηαηκεηηθνύ ιπγηζκνύ. Γηα ην ιόγν απηό πξνθαλώο πάληα 

επηιέγεηαη ε θαηαζθεπή θπςεισηώλ δνθώλ από πξόηππεο δηαηνκέο πνπ 

έρνπλ απμεκέλν πάρνο θνξκνύ, ώζηε λα απνθεύγεηαη ε εθδήισζε ηνπηθνύ 

ιπγηζκνύ. 

Αμίδεη, ηέινο, λα επηζεκαλζεί όηη ε παξνπζία ησλ νπώλ εηζάγεη λένπο 

πηζαλνύο κεραληζκνύο αζηνρίαο γηα ηηο θπςεισηέο δνθνύο. Oξηζκέλεο από 

απηέο ηηο κνξθέο αζηνρίαο δε ζπκβαίλνπλ ζηηο ζπκπαγείο δνθνύο, θαζώο 

ζπληζηνύλ ην απνηέιεζκα ηνπ δηαθνξεηηθνύ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ε 

δηαηκεηηθή δύλακε κεηαθέξεηαη δηακέζνπ ηνπ δηάηξεηνπ θνξκνύ. 

Χαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο αζηνρίαο ιόγσ δεκηνπξγίαο 

κεραληζκνύ Vierendeel, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ παξνπζία κεγάιεο 

δηάηκεζεο. Επίζεο, ελδέρεηαη λα αζηνρήζνπλ ηα ζπκπαγή ηκήκαηα ηνπ 

θνξκνύ ιόγσ εγθάξζηαο δηάηκεζεο ή ιόγσ ιπγηζκνύ. Είλαη, ηέινο, 

ζεκαληηθό λα γίλεηαη μερσξηζηόο έιεγρνο ζηηο πεξηνρέο ησλ ζηεξίμεσλ θαη 

ζηηο ζέζεηο επηβνιήο ζπγθεληξσκέλσλ θνξηίσλ πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί ε 

απνθπγή ξπηίδσζεο θαη ζύλζιηςεο ηνπ θνξκνύ ζηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο. 
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