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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή µελετώνται έναντι ευστάθειας, αµφίπακτα ορθογωνικά πλαίσια τριών
µελών µεταβλητής διατοµής, τα οποία υπόκεινται σε αξονικά φορτία κατά τη διεύθυνση
των αξόνων των υποστυλωµάτων τους και σε οµοιόµορφα κατανεµηµένο φορτίο στο
ζύγωµά τους. Προκειµένου να διατυπωθεί µία γενική λύση, µορφώνεται ένα πλαίσιο όπου
τα στοιχεία της διατοµής του, της εξωτερικής φόρτισης και της εξωτερικής γεωµετρίας του
εισάγονται µέσω αδιαστατοποιηµένων συντελεστών. Η µελέτη γίνεται βάσει της
Γραµµικής Θεωρίας Λυγισµού (Στατική 2ης τάξης) µε τη Μέθοδο Γωνιών Στροφής, κατά
την οποία λαµβάνεται υπόψη και η εσωτερική θλίψη που προκύπτει λόγω παραµόρφωσης
στο ζύγωµα. Για το υπό µελέτη πλαίσιο, διατυπώνεται το µητρώο δυσκαµψίας του, και µε
τη βοήθεια ΗΥ υπολογίζεται το κρίσιµο φορτίο λυγισµού. Τέλος, µορφώνονται
διαγράµµατα του κρίσιµου φορτίου λυγισµού του πλαισίου για διάφορες τιµές των
συντελεστών της εξωτερικής γεωµετρίας και της µεταβλητότητας των διατοµών των
ράβδων του, µε τα οποία επιτυγχάνεται η άµεση εύρεση του φορτίου λυγισµού
οποιουδήποτε πλαισίου, και η σύγκριση της αντοχής έναντι λυγισµού των διαφόρων
πλαισίων.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι αστοχίες των συνήθων κατασκευών πολιτικού µηχανικού εµπίπτουν σε µία από δύο
απλές κατηγορίες: (1) στην αστοχία υλικών και (2) στην έλλειψη ευστάθειας. Ο πρώτος
τύπος αστοχίας, µπορεί συνήθως να προβλεφθεί επαρκώς, αναλύοντας τις εξισώσεις
ισορροπίας της κατασκευής για την αρχική µη παραµορφωµένη κατάσταση αυτής είτε υπό
στατική είτε υπό δυναµική φόρτιση έιτε τέλος από συνδυασµό των δύο. Αντιθέτως, η
πρόβλεψη της αστοχίας λόγω αστάθειας της κατασκευής απαιτεί τη διαµόρφωση
εξισώσεων ισορροπίας ή κίνηµατικών εξισώσεων στην παραµορφωµένη κατάσταση της

κατασκευής. Εφόσον η παραµορφωµένη αυτή κατάσταση δεν είναι εκ των προτέρων
γνωστή για µία κατασκευή, αλλά εξαρτάται από τις προς επίλυση παραµορφώσεις, το
πρόβληµα που προκύπτει είναι µη γραµµικό.
Στην παρούσα εργασία µελετώνται έναντι ευστάθειας, αµφίπακτα ορθογωνικά πλαίσια
τριών µελών, τα οποία υπόκεινται σε αξονικά φορτία στους δύο κόµβους κατά τη
διεύθυνση των αξόνων των υποστυλωµάτων τους και σε οµοιόµορφα κατανεµηµένο
φορτίο στο ζύγωµά τους. Τα υπό µελέτη πλαίσια αποτελούνται από τρείς ράβδους, τα δύο
υποστυλώµατα και το ζύγωµα, τα οποία είναι είτε µεταβλητής είτε σταθερής διατοµής. Η
µελέτη γίνεται βάσει της Γραµµικής Θεωρίας Λυγισµού (Στατική 2ης τάξης) , κατά την
οποία λαµβάνεται υπόψη και η εσωτερική θλίψη που προκύπτει λόγω της παραµόρφωσης
στο ζύγωµα.
Οι υπό µελέτη ράβδοι µεταβλητής διατοµής του πλασίου, αποτελούνται από δύο ή και
περισσότερα επιµέρους τµήµατα µεταβλητής ή σταθερής δυσκαµψίας. Τα τµήµατα
µεταβλητής δυσκαµψίας διέπονται από τον ακόλουθο νόµο µεταβολής: “η ροπή αδρανείας
σε τυχούσα θέση ενός µέλους (δοκού ή στύλου), µεταβάλλεται ανάλογα µε το
τετράγωνο της απόστασης της θέσης αυτής από την αρχή των αξόνων (που συµπίπτει µε
το σηµείο τοµής των αξόνων του άνω και κάτω πέλµατος της διατοµής)”. Ο νόµος αυτός
αντιστοιχεί είτε σε σύνθετες (πολυµελείς) µεταλλικές διατοµές (δικτυωτής ή πλαισιακής
µορφής), µε σταθερό εµβαδόν κατά µήκος του άξονά τους, όπου το υλικό είναι
συγκεντρωµένο στις τέσσερις γωνίες (ή στα δύο πέλµατα της διατοµής), είτε, µε
ικανοποιητική ακρίβεια, σε µονοµελείς διατοµές (π.χ. διπλά ταυ), όπου η συµβολή του
κορµού στη ροπή αδρανείας είναι κατά κανόνα µικρή. Η εκλογή του νόµου µεταβολής της
ροπής αδρανείας βασίστηκε στο γεγονός ότι µε αυτό το νόµο ικανοποιείται το µεγαλύτερο
µέρος των συνήθως απαντούµενων στην πράξη περιπτώσεων µεταλλικών πλαισιωτών
κατασκευών.

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΡΙΣΙΜΟΥ

ΦΟΡΤΙΟΥ

ΛΥΓΙΣΜΟΥ

Το πρόβληµα εύρεσης του φορτίου λυγισµού ενός ορθογωνικού πλαισίου, αλλά και µίας
κατασκευής γενικότερα, συνίσταται σε δύο βήµατα. Στο πρώτο µορφώνουµε την εξίσωση
ισορροπίας του πλαισίου,
, χρησιµοποιώντας κάποια από τις γνωστές
µεθόδους της στατικής. Στο δεύτερο, , ακολουθώντας συνήθως επαναληπτική διαδικασία,
βρίσκουµε το φορτίο εκείνο για το οποίο η ορίζουσα του µητρώου δυσκαµψίας
µηδενίζεται. Όταν η ορίζουσα του µητρώου δυσκαµψίας πλησιάζει το µηδέν, οι
µετατοπίσεις απειρίζονται και οποιαδήποτε αύξηση του φορτίου, όσο µικρή και αν είναι
αυτή, προκαλεί απείρως µεγάλες µετατοπίσεις. Αυτό, καταδεικνύει αστάθεια.
Το κρίσιµο φορτίο λυγισµού θα υπολογιστεί µε τη βοήθεια ενός ελαφρώς καµπτόµενου
σχηµατισµού του πλαισίου, ο οποίος συνίσταται σε πολύ µικρές στροφές θB και θC των
κόµβων B και C αντίστοιχα, και στην οριζόντια µετάθεση δ του ζυγώµατος. Λόγω των
παραµορφωσιακών αυτών µεγεθών, αναµένεται να αναπτυχθεί καµπτική παραµόρφωση
στις τρεις ράβδους. Η ανάλυση γίνεται σύµφωνα µε τη γραµµική θεωρία λυγισµού, όπου
αγνοείται η βράχυνση του άξονα της θλιβόµενης ράβδου, και προσδιορίζουµε το κρίσιµο
φορτίο λυγισµού θεωρώντας έργα από ροπές κάµψεως µόνο (λόγω εξωτερικών και
εσωτερικών δυνάµεων). Η επίλυση του πλαισίου γίνεται µε τη µέθοδο µετατοπίσεων, και
είδικότερα, µε τη µέθοδο γωνιών-στροφής µε σύγχρονη επιρροή των αξονικών δυνάµεων
στην κάµψη.
Στην περίπτωση όπου µελετάµε ένα ορθογωνικό πλαίσιο τριών µελών έναντι ευστάθειας
λαµβάνοντας υπόψη την αξονική δύναµη του ζυγώµατος, η σχέση του µητρώου

δυσκαµψίας και των αξονικών δυνάµεων των ράβδων είναι µη γραµµική. Για να
υπολογίσουµε τότε το κρίσιµο φορτίο λυγισµού του πλαισίου ακολουθούµε την παρακάτω
διαδικασία. Αρχικά επιλέγουµε µία µικρή εξωτερική φόρτιση, την οποία εισάγουµε
αδιαστατοποιηµένη στην εξίσωση ισορροπίας του πλαισίου, η οποία έχει προκύψει από
απλή στατική ανάλυση. Υπολογίζουµε έπειτα το µητρώο µετατοπίσεων του πλαισίου.
Έχοντας επιλύσει το πλαίσιο για την φόρτιση αυτή, υπολογίζουµε τις αξονικές δυνάµεις
που καταπονούν τα µέλη του πλαισίου τόσο λόγω της εξωτερικής φόρτισης όσο και λόγω
των παραµορφώσεων και τις αδιαστατοποιούµε. Με τη µέθοδο γωνιών στροφής
µορφώνουµε την εξίσωση ισορροπίας του πλαισίου εκ νέου λαµβάνοντας υπόψη τις
παραπάνω αξονικές δυνάµεις των µελών. Έχουµε καταλήξει σε ένα µητρώο δυσκαµψίας
στο οποίο λαµβάνεται υπόψη η επιρροή των αξονικών δυνάµεων των ράβδων, όπου για να
το µορφώσουµε όµως έχουµε χρησιµοποιήσει τις αξονικές δυνάµεις των ράβδων από απλή
στατική ανάλυση.Πρέπει να κάνουµε σύγκλιση του µητρώου δυσκαµψίας της στατικής 2ης
τάξης έτσι ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στη σχέση ισορροπίας του πλαισίου. Αφού
έχουµε επιτύχει τη σύγκλιση του µητρώου δυσκαµψίας εξετάζουµε εάν η ορίζουσά του
µηδενίζεται. Εάν ναι, το πλαίσιο είναι ασταθές και άρα έχουµε το κρίσιµο φορτίο
λυγισµού. Εάν όχι, αυξάνουµε την εξωτερική φόρτιση και επαναλαµβάνουµε την
διαδικασία έως ότου η ορίζουσα του µητρώου δυσκαµψίας µηδενιστεί. Παρακάτω
δίνονται οι σχέσεις που εξήχθησαν κατά τα παραπάνω βήµατα υπολογισµού, για ένα
πλαίσιο τριών µελών, η γεωµετρία, τα αδρανειακά χαρακτηριστικά και η εξωτερική
φόρτιση του οποίου εισάγονται αδιαστατοποιηµένα µε τη βοήθεια συντελεστών.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ
Το υπό µελέτη πλαίσιο ABCD, ύψους H και µήκους ζυγώµατος L, αποτελείται από τρία
µέλη, τις ράβδους 1, 2 και 3, οι οποίες έχουν µεταβλητή ροπή αδρανείας, και υπόκειται
στη φόρτιση που φαίνεται στο Σχήµα 1. Επιλέγουµε για κάθε µέλος σύστηµα ορθογωνίου
συστήµατος συντεταγµένων και καθορίζουµε έτσι τις φορές των εντατικών µεγεθών και
των µεγεθών µετατοπίσεως. Προκειµένου για την επίλυση του προβλήµατος, εισάγουµε
συντελεστές, που καθορίζουν τη γεωµετρία του πλαισίου και τα αδρανειακά
χαρακτηριστικά αυτού.
Στα µέλη µεταβλητής διατοµής του πλαισίου θεωρείται ότι ο άξονας παραµένει
ευθύγραµµος κατά το µήκος της διατοµής, δεν λαµβάνεται δηλαδή υπ’όψη η
εκκεντρότητα κατά την εισαγωγή των αξονικών φορτίων. Η επιροή της εκκεντρότητας
αυτής µελετάται στο δεύτερο Μέρος της παρούσας εργασίας.
Στο Σχ. 1 φαίνονται τόσο οι συντελεστές που καθορίζουν τη γεωµετρία και τα αδρανειακά
χαρακτηριστικά του πλαισίου όσο και οι συντελεστές που περιγράφουν τη µεταβλητότητα
και τη γεωµετρία των µεταβλητών µελών του πλαισίου. Τέλος το αδιάστατο αξονικό
φορτίο κάθε µέλους καθώς και οι συντελεστές της µεθόδου γωνιών στροφής που
χρησιµοποιούνται στην εργασία αυτή λαµβάνονται από τη βιβλιογραφία [3,4,5].

5. ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Κατά την επίλυση αυτή, µε τη µέθοδο γωνιών στροφής χωρίς τη σύγχρονη επιρροή
αξονικών δυνάµεων (αδιάστατο αξονικό φορτίο µηδενικό), µορφώνουµε την εξίσωση
ισορροπίας του πλαισίου, υπολογίζουµε τις παραµορφώσεις του πλαισίου και από αυτές
εξάγουµε τις αξονικές δυνάµεις που καταπονούν τα µέλη του πλαισίου. Στο Σχήµα 2

δίνεται η σήµανση των θετικών φορών των ροπών και τεµνουσών σύµφωνα µε τη µέθοδο
γωνιών στροφής.

Σχ.1- Συντελεστές γεωµτερίας πλαισίου, αδιάστατοι συντελεστές µελών µεταβλητής
διατοµής πλαισίου,αδιάστατα αξονικά φορτία µελών πλαισίου.

Από την ισορροπία των κόµβων B, C και την ισορροπία του ζυγώµατος BC, µετά από
πράξεις και αντικατάστάσεις µε τα κατάλληλα αδιάστατα µεγέθη όπως αυτά δόθηκαν
παραπάνω, καταλήγουµε στην εξίσωση ισορροπίας του πλαισίου
, µε:

(1)

,

(2)

Οι αξονικές δυνάµεις των ράβδων εκφράζονται αδιαστατοποιηµένες για να
χρησιµοποιηθούν κατά την επίλυση του πλαισίου µε στατική 2ης τάξης. Βάσει αυτών
µορφώνουµε το µητρώο δυσκαµψίας στο πρώτο βήµα της επαναληπτικής διαδικασίας, µε:
(3)
(4)
(5)

Σχ. 2- Παραµορφωµένη γεωµετρία πλαισίου

(6)
(7)
(8)

6. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΛΥΓΙΣΜΟΥ
Στο βήµα αυτό γνωρίζουµε τα αδιάστατα αξονικά φορτία των ράβδων και άρα από αυτά
µπορούµε να υπολογίσουµε τους συντελεστές της µεθόδου γωνιών στροφής των µελών
του πλαισίου λαµβάνοντας υπ’όψη τις αξονικές δυνάµεις των ράβδων. Μορφώνουµε έτσι
την εξίσωση ισορροπίας του πλαισίου,
, όπου το εξωτερικό φορτίο
παραµένει το ίδιο µε αυτό της στατικής επίλυσης.

,

(10)

Οι αξονικές δυνάµεις (εσωτερικές) των ράβδων βάσει της παραπάνω επίλυσης δίνονται για
τις ράβδους 1 και 3 από τις σχέσεις 6,8 και για τη ράβδο 2 από την παρακάτω σχέση:
(11)
Οι παραπάνω σχέσεις είναι αυτές που χρησιµοποιούνται κατά τον υπολογισµό του
κρισίµου φορτίου λυγισµού του πλαισίου. Όταν επιτύχουµε σύγκλιση των δύο παραπάνω

µητρώων δυσκαµψίας προχωράµε στην εύρεση του κρισίµου φορτίου λυγισµού του
πλαισίου.

7. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η εύρεση του φορτίου λυγισµού του πλαισίου µε µέλη µεταβλητής διατοµής, σύγχρονη
επιρροή αξονικών δυνάµεων και επιρροή της θλίψης του ζυγώµατος λόγω εγκάρσιου
οµοιόµορφου κατανεµηµένου φορτίου στο ζύγωµα, είναι µία χρονοβόρα διαδικασία, όχι
µόνο επειδή απαιτούνται πολλά βήµατα υπολογισµού µέχρι το φορτίο να φτάσει την
οριακή τιµή, αλλά και επειδή σε κάθε βήµα αύξησης του φορτίου είναι µεγάλος ο όγκος
των υπολογισµών που πρέπει να λάβουν χώρα για την επίλυση της εξίσωσης ισορροπίας
του πλαισίου.
Προκειµένου να γίνει εφικτή η παραµετρική επίλυση, συντάσσουµε πρόγραµµα στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στο πρόγραµµα εισάγουµε αδιαστατοποιηµένα τα γεωµετρικά
δεδοµένα του πλαισίου και των µελών µεταβλητής διατοµής αυτού, καθώς και µια αρχική
εξωτερική φόρτιση. Το πρόγραµµα εξάγει το κρίσιµο φορτίο λυγισµού για τα δεδοµένα
που δώσαµε. Στον αλγόριθµο αυτό έχουµε τη δυνατότητα να αυξάνουµε είτε την
εξωτερική αξονική δύναµη στα υποστυλώµατα µόνο, είτε το οµοιόµορφα κατανεµηµένο
φορτίο στο ζύγωµα µόνο είτε και τα δύο ταυτόχρονα. Μπορούµε δηλαδή να υπολογίσουµε
το κρίσιµο φορτίο λυγισµού του πλαισίου για οποιαδήποτε εξωτερική φόρτιση.
Παρακάτω δίδονται ενδεικτικά διαγράµµατα κρισίµου φορτίου λυγισµού. Στο Σχήµα 3
δίνονται τα κρίσιµα φορτία λυγισµού του πλαισίου για διάφορες τιµές της εξωτερικής
γεωµετρίας του πλαισίου, κρατώντας σταθερές τις διατοµές των µελών, ενώ στο Σχήµα 4
κρατάµε σταθερά τα πάντα εκτός από τη γεωµετρία και τα αδρανειακά χαρακτηριστικά
της ράβδου του ζυγώµατος.

Σχ. 3- Συντελεστές ισοδύναµου µήκους λυγισµού για διαφορετικές µεταβλητότητες
µελών πλαισίου.

Σχ.4 Συντελεστές ισοδύναµου µήκους λυγισµού για διάφορες γεωµετρίες πλαισίου.
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SUMMARY
In this paper, the equilibrium of frames consisting of tapered members is studied. The
frame is subjected to axial compressive loads in the direction of the columns and to
uniform distributed load on the beam. In order to form a general solution to the equilibrium
problem the frame under considerations is designed parametrically and analysed with the
slope deflection method taking into consideration the compressive stress due to the
deformation of the beam. Using iteration procedure the convergent stiffness matrix of the
frame is formed and the critical loads are then calculated. The results are presented in
graphical form and the critical buckling loads of frames of varying geometry and loading
are compared.

